


 



 
 

 

ท่ี ลข.011/2559 
 
         วนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 
 2. สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ 
 3. สารสนเทศการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแบบเฉพาะเจาะจง 
 4. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 5. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ 53-4) 
 6. ขอ้บงัคบัของบริษทัส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
 7. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือให้เป็นผูม้อบฉันทะจากผูถื้อ

หุน้ 
 8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 9. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมและระเบียบปฏิบติัในการประชุม 
 10. ขั้นตอนการเขา้ร่วมการประชุม 
 11. ข่าวประชาสมัพนัธ์ “’งดแจกของช าร่วยการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559” 
 12. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  
 
 ดว้ยคณะกรรมการของ บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 
1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ช้ัน 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ เลขท่ี 372 ถนน
พระราม3 แขวงบางโคล่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 เม่ือวนัที ่20 เมษายน 2559 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 และ

ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนา
ท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบั 1  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 20 เมษายน 2558 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอ
ให ้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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2. พจิารณาอนุมตักิารซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : ในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งอยู่

ในประเทศสิงคโปร์ จากกลุ่มนายลิม เมง ปุย ผูถื้อหุ้นใหญ่ซ่ึงประกอบดว้ยนายลิม เมง ปุย นาย
เลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ จ านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลลาร์
สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนัคือ 25.43 
บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้ งหมดของ SELโดย
วิธีการแลกหุ้นสามญั (Share Swap) และช าระดว้ยเงินสด โดยราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัของ SEL 
คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,343 
บาท ดงันั้นหากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นให้ซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวตามท่ีขออนุมติัใน
วาระน้ี บริษทัฯ จะไม่พิจารณาเร่ืองเพ่ิมทุน การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามท่ีจะ
ขออนุมติัในวาระถดัไป เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีของบริษทัฯ เพ่ือใชต้อบ
แทนการช าระค่าหุ้นของ SEL ให้กบักลุ่มนายลิม เมง ปุย ผูถื้อหุ้นใหญ่ของ SEL จากการเขา้ท า
รายการในคร้ังน้ี 

    บริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนัคือ 
25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL 
จากผูถื้อหุน้เดิมของ SEL โดยวธีิการแลกหุน้สามญั (Share Swap) และช าระดว้ยเงินสด โดยราคา
เสนอซ้ือหุ้นสามัญของ SEL คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,343 บาท นอกจากน้ีการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จากกลุ่มผูถื้อ
หุน้นายลิม เมง ปุย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 
ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายงานเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์
หรือเป็น Concert Party กนัแต่อยา่งใด ซ่ึงการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน 
คือ 

    ส่วนที ่1 บริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
70 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ซ่ึงค านวณจากศกัยภาพในการท าก าไร โดยพิจารณา
จากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงินส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึง
เท่ากบั 2,815,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั ค านวณขนาดรายการ
ส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดย
จะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ 
SEL และวิธีการแลกเปล่ียนหุ้นสามัญของ บริษัทฯ  กับหุ้นสามัญของ SEL (Share Swap) ใน
สดัส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินได้
เทียบเท่า 145,318,327 บาท และจ านวนหุ้นสามญัของ บริษัทฯ  จ านวน 51,899,500 หุ้น หรือ
เทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยก าหนดจากราคาหุน้ของ บริษทัฯ ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท (ตาม

2 



 
 

 

ราคาท่ีตกลงกนั) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap) (การค านวณจ านวนหุ้น
ของ บริษทัฯ ท่ีออกมีการปัดเศษข้ึนเป็นหลกัร้อยเพ่ือมิใหเ้ป็นเศษหุน้)  

    ส่วนที ่2 บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของ SEL ได้ตกลงให้ บริษัทฯ  สามารถเลือกใช้สิทธิ (call 
option) ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยู ่คือ จ านวน 210,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2563 ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้ งน้ี มูลค่าขนาดรายการ
ส่วนท่ี 2 จะค านวณจากศักยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน 
(EBITDA) เฉล่ียของ SEL ณ ส้ินปี 2559 - 2561 จากประมาณการโดยผูบ้ริหารของ SEL ได้
ค่าเฉล่ียของ EBITDA  ของ  SEL ได้เท่ากับ 3,035,975 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  คูณด้วย
อตัราส่วนท่ีตกลงกนั โดยในเบ้ืองตน้ การค านวณขนาดรายการของมูลค่าหุน้ในส่วนท่ี 2 คิดเป็น
มูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท 
อย่างไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าหุ้นในส่วนท่ี 2 น้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามก าไรจากการ
ด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม การ
เขา้ซ้ือหุ้นของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยู่คือจ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกบัทาง บริษทัฯ ว่าจะเขา้ใชสิ้ทธิ
หรือไม่ก็ได้ ทั้ งน้ี ไม่มีข้อก าหนดบทลงโทษใดๆ หาก บริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นของ SEL 
จ านวนท่ีเหลืออยูน้ี่ หากบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยูต่ามเวลาท่ีก าหนด 
บริษทัจะค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง และบริษทัตอ้ง
พิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์น และเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 
ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเ ก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย 

    
    ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL น้ี บริษทัจะใชเ้งินทุนในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ท่ี

เป็นเงินสดจากเงินทุนท่ีใช้หมุนเวียนในกิจการทั้ งหมดจ านวน 279,654,743 บาท โดยค านวณ
ขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 145,318,327 บาท และขนาดรายการส่วนท่ี 2 เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 134,336,416 บาท (ถา้มีการเลือกใชสิ้ทธิส่วนท่ี 2 จะเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 
31 สิงหาคม 2563)  โดย ณ 31 มีนาคม 2559 (งบเฉพาะกิจการของ WICE) พบวา่ WICE มีเงินสด
และเงินทุนชัว่คราวอยู ่331.29 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1  
ทั้งน้ี เงินสดและเงินทุนชัว่คราวดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดม้าจากการท า IPO เม่ือเดือนกรกฎาคม 
2558 ซ่ึงระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนเงิน 315 ลา้นบาท โดย WICE ไดมี้การใชเ้งินตามวตัถุประสงค์
การใชเ้งิน IPO ไปแลว้บางส่วน (ไดแ้ก่ เงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จ านวน 80 ลา้น
บาท ขยายพ้ืนท่ีลานจอดรถบรรทุก 10 ลา้นบาท พฒันาระบบสารสนเทศ 10 ลา้นบาท)  ยกเวน้
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โครงการลงทุนในคลงัสินคา้ท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จพร้อมด าเนินการประมาณตน้ปี 2561 ซ่ึงจะใช้
เงินทุนประมาณ 200 ลา้นบาท  หากบริษทัจะน าเงินทุนและเงินสดชัว่คราวเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL ส่วนท่ี 1 จ านวน 145,318,327 บาท จะท าให้เงินสดส ารองเพ่ือการขยายธุรกิจดา้นอ่ืนของ
บริษทัลดลง ท าใหบ้ริษทัตอ้งหาแหล่งเงินเพ่ิมเพ่ือขยายโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้ โดยมีแผนท่ี
จะกูเ้งินระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาท เพ่ือมาด าเนินโครงการดงักล่าว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดภาระ
หน้ีสินให้กับทาง WICE เพ่ิมข้ึนในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าผลตอบแทนจาก
โครงการลงทุนในคลงัสินคา้มีคุม้ค่ามากกวา่ภาระหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน 

 
    ทั้งน้ี รายการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ดงักล่าวขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น โดยเม่ือค านวณขนาด
ของรายการตามเกณฑ์ก าไรสุทธิพบวา่ มีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 104.09 ของก าไรสุทธิของบริษทั 4 
ไตรมาสยอ้นหลงั (ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
ซ่ึงการท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อย
ละ 100 ข้ึนไปจะเขา้เกณฑ ์Backdoor Listing และตอ้งยืน่ค  าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ แต่เน่ืองจาก
การได้มาซ่ึงสินทรัพยด์ังกล่าวเขา้หลกัเกณฑ์ครบทั้ ง 4 ขอ้ท่ีจะได้รับการยกเวน้ไม่ตอ้งยื่นค า
ขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ ซ่ึงไดแ้ก่หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 
1) ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษทั – เน่ืองจากธุรกิจของ 
SEL ด าเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกบับริษทัและเสริมกนักบัธุรกิจของบริษทั คือ เป็นผูใ้ห้บริการโลจิ
สติกส์ระหวา่งประเทศแบบครบวงจร ให้บริการทั้งการน าเขา้และส่งออก ทั้งทางทะเลและทาง
อากาศ นอกจากน้ี SEL มีฐานการให้บริการอยู่ในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของการ
ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระดบัโลก ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีกลุ่มลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน และ 
2) บริษทัไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษทั – เน่ืองจากธุรกิจของ 
SEL เป็นธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกบับริษทั และช่วยต่อยอดทางธุรกิจใหบ้ริษทัเพ่ิมข้ึน และ  
3) กลุ่มบริษทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์– เน่ืองจากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกนัและ
เป็นการเสริมกนักบัธุรกิจของบริษทั จึงมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ได ้และ 
4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษทัและในอ านาจการควบคุม
บริษทัหรือผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมของบริษทั – ภายหลงัจากเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  ทาง
บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษทั เน่ืองจากผูบ้ริหารของ 
SEL จะไม่เขา้มาเป็นคณะกรรมการของบริษทัหลงัจากท่ีไดมี้การซ้ือหุ้นของ SEL เรียบร้อยแลว้ 
ดงันั้น การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวถือว่าไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และ
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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 
เม่ือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวเขา้หลกัเกณฑค์รบทั้ง 4 ขอ้ แลว้ท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการยกเวน้
ไม่ต้องยื่นค าขอให้รับหลักทรัพยใ์หม่  และเพ่ือท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1.) จดัท ารายงานและเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (โปรด
พิจารณาสารสนเทศการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ และสารสนเทศการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่
บุคคลในวงจ ากดัแบบเฉพาะเจาะจง รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 และ 3)  
2.) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์ของธุรกรรมการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กลุ่มผู ้
ถือหุ้นนายลิม เมง ปุย ตลอดจนความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ได้แต่งตั้ ง บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพ่ือท าหน้าท่ีต่างๆ ดังกล่าว (โปรดพิจารณาความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4) 
 
ได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้น
ท่ีมีส่วนได้เสีย (ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ นายลิม เมง ปุย  นาย
เลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ย ิโนจ) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา และอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ประเทศสิงคโปร์ จ านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตาม
อตัราท่ีตกลงกนัคือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญั
ทั้งหมดของ SEL จากผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL โดยวิธีการแลกหุ้นสามญั (Share Swap) และช าระ
ดว้ยเงินสด โดยราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัของ SEL คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,343 บาท ซ่ึงการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะ
ด าเนินการเป็น 2 ส่วน ตามรายละเอียดขา้งตน้ และนอกจากน้ีเพ่ือความคล่องตวัในการท ารายการ
ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณามอบอ านาจให ้
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารร่วมกับกรรมการผูจ้ ัดการ เป็นผูมี้
อ  านาจในการเจรจา ก าหนดรายละเอียด เง่ือนไข ระยะเวลา และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL รวมถึงการลงนามในสัญญา ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมของ
สัญญาดังกล่าว และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเข้าซ้ือหุ้น
ดังกล่าว และรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็นสมควรและเพื่อประโยชน์อันเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวขา้งต้น 
เพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นคือหุน้สามญัของ  SEL ส าเร็จลุล่วง  
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การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวถือเป็นการเขา้ท ารายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และไม่เขา้ข่ายเป็นการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาและศึกษาการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL แล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงในส่วนการ
ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เน่ืองจาก SEL ด าเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศ
สิงคโปร์ ซ่ึงถือว่าเป็นฐานท่ีเหมาะสมในการการขยายตลาดไปยงัแถบภูมิภาคเอเชียและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้งยงัมีศกัยภาพในการเติบโตสามารถเสริมสร้างศกัยภาพ
ในทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต และมีความเห็นต่อมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและสัดส่วนการ
แลกหุ้นวา่มีความเหมาะสม ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไป
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียในธุรกรรม
ดงักล่าว 
การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย (ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้
เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ นายลิม เมง ปุย  นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ย ิโนจ) 
 

3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ตามท่ีขออนุมติัในวาระขา้งตน้ บริษทัฯ 
จะไม่พิจารณาเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ตามท่ีจะ
ขออนุมติัในวาระน้ีและวาระถดัไป เน่ืองจากวตัถุประสงค์หลกัของการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีของ
บริษัทฯ เพ่ือใช้ช าระค่าหุ้นให้แก่กลุ่มนายลิม เมง ปุย ผูถื้อหุ้นใหญ่ของ SEL จากการเขา้ท า
รายการในวาระท่ี 2 

 
   บริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง 

(Private Placement) เพ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ตามรายละเอียด
ในวาระขา้งตน้ บริษทัฯ จึงจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การใช้เงินจ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.80 
บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและ
อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็น 325,949,750 
บาท โดยการออกหุ้นใหม่จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,899,500 หุ้น เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL (โปรดพิจารณาแบบรายงานเพ่ิมทุน (แบบ 53-4) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
และขอพิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน ดงัน้ี  
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  จากเดมิ 
   “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน  300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาท) 
    แบ่งออกเป็น  600,000,000 หุน้  (หกร้อยลา้นหุน้) 
    มูลค่าหุน้ละ  0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
    โดยแยกออกเป็นหุน้สามญั 600,000,000 หุน้  (หกร้อยลา้นหุน้) 
    หุน้บุริมสิทธิ   -ไม่มี-  หุน้  (- หุน้)” 
 
   เป็น 

  “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 325,949,750 บาท (สามร้อยยีสิ่บหา้ลา้นเกา้แสน 
          ส่ีหม่ืนเกา้พนัเจ็ดร้อยหา้สิบบาท) 

    แบ่งออกเป็น    651,899,500 หุน้  (หกร้อยหา้สิบเอด็ลา้นแปดแสน 
          เกา้หม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยหุน้) 
    มูลค่าหุน้ละ 0.50  บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
    โดยแยกออกเป็นหุน้สามญั  651,899,500 หุน้   (หกร้อยหา้สิบเอด็ลา้นแปดแสน 
          เกา้หม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยหุน้) 
    หุน้บุริมสิทธิ    -ไม่มี- หุน้  (- หุน้)” 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็น 325,949,750 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จ านวนไม่เกิน 
51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท ให้แก่ผูล้งทุนแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,899,500 หุ้น เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL โดยเหตุผลและประโยชน์ในการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นไปเพ่ือตอบแทนการช าระค่าหุ้นสามัญของ SEL 
บางส่วน ซ่ึงมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี ซ้ือและสัดส่วนการแลกหุ้นว่ามีความเหมาะสม โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษทั 

การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงโดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  
(ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง ไดแ้ก่ นายลิม เมง ปุย  นายเลียน ฮก ลุง และ
นางสาวซู ย ิโนจ) 

 
4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัฯ มีวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุนดงักล่าว เพ่ือใช้

เป็นค่าตอบแทนส่วนหน่ึงในการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL อันจะท าให้บริษัทฯ ได้มาซ่ึง
สินทรัพยข์อง SEL อนัไดแ้ก่หุ้นสามญัของ SEL การเขา้ซ้ือหุ้น SEL ดังกล่าวจะช่วยให้บริษทั
เสริมสร้างความแขง็แรงในการใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศแบบครบวงจร และเป็นฐาน
ในการขยายตลาดไปยงัแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษทัฯ จะเพ่ิม
ทุนโดยการออกหุ้นใหม่จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคา
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หุน้ละ 2.80 บาท เพ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จึงขอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนท่ีออกโดยบริษัทฯ ให้กับผู ้ลงทุนแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดย
จัดสรรให้แก่กลุ่มผูถื้อหุ้นของ SEL ซ่ึงประกอบด้วยนายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และ
นางสาวซู ยิ โนจ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.80 บาท โดยการเสนอขายหุน้จะเสนอขายในวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2559  ซ่ึงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและไดรั้บอนุญาต
การเสนอขายหุ้นจากส านกังาน ก.ล.ต. ทั้ งน้ีราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ย ้อนหลัง 15 ว ันท าการติดต่อกัน ก่อนวันท่ี  11 พฤษภาคม 2559 ในวัน ท่ี
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหว่าง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเท่ากบั 2.914 บาท) (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

 
   ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิมทุนหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดั มีดงัน้ี 

- บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวจะไม่มีบทบาทในการบริหารงานหรือเขา้มา
เป็นกรรมการบริษทัหรือเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษทัแต่อยา่งใด 

- ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี เม่ือบุคคลในวงจ ากดั
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนรวมจ านวน  51,899,500 หุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ดงัน้ี 

 ดา้นราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 0.31  
 ดา้นสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 7.96 
 ดา้นก าไรต่อหุน้ (Earning per Share Dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ7.96 

    (โปรดพิจารณาสารสนเทศการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบ
เฉพาะเจาะจง รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 3) 

    
   จากรายละเอียดขา้งตน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

จ านวน  51,899,500 หุ้น  มูลค่ าท่ี ตราไว้หุ้ น ละ  0.50 บาท  และเสนอให้ มอบอ าน าจแ ก่ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารร่วมกับกรรมการผูจ้ ัดการ เป็นผูมี้
อ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียด เง่ือนไข และการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึง การเปล่ียนแปลงระยะเวลา
การเสนอขาย การจองซ้ือ การช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียด
ต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควรพร้อมทั้งให้อ านาจใน
การพิจารณา หรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็นสมควรและเพื่อประโยชน์อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัต่อส านกังาน ก.ล.ต.  ตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 

8 

http://www.setsmart.com/


 
 

 

72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั การ
ยืน่เอกสารเพ่ือน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  และให้ข้อมูลเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเง่ือนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงแลว้ มี
ความเห็นว่า การด าเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั เน่ืองจากเป็นการได้มาซ่ึงธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกนั และเป็นการขยายธุรกิจไปในตลาดแถบ
ภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเห็นควรอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญั
ของ SEL และอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัใหแ้ก่นายลิม เมง ปุย , นาย
เลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นของ SEL เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการจ่าย
ค่าตอบแทนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหุ้นของ SEL ตามขอ้ตกลงในการเขา้ซ้ือหุ้น SEL ทั้งน้ีเหตุผลการเขา้
ซ้ือหุ้น SEL เน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นศกัยภาพทางธุรกิจของ SEL เป็นธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกบับริษทั 
รวมถึงช่วยขยายธุรกิจในต่างประเทศให้กบับริษทั จึงเห็นควรจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ดงักล่าว นอกจากน้ีการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 51,899,500หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการ
ไดม้าซ่ึงหุน้ SEL เป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดร้อยละ 3.92 ซ่ึง
จะเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูถื้อหุน้ของ SEL ในการเขา้มาถือหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี ราคาตลาด 
คือ ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 
วนั ท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระน้ี
ต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน โดยเป็น
ราคาท่ีค านวณระหว่าง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเทียบเท่า 2.914 
บาท) (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  จึงเห็นว่าราคาหุ้นท่ีบริษทัเสนอขายท่ี 
2.80 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผลหากเทียบกบัราคาตลาดดงักล่าว 

 
   นอกจากน้ี ท่ีคณะกรรมการบริษทัได้มีความเห็นเก่ียวกับ มูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL 

จ านวน 700,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL คิดเป็นจ านวน
เงินรวมประมาณ 424,973,343 บาท ว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากหากพิจารณาศกัยภาพใน
การก าไรของ SEL ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเทียบเท่า 17.80 ลา้นบาท แต่มี
ศักยภาพในการท าก าไรใกลเ้คียงกับ WICE รวมถึงการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะเป็นการ
เสริมสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตในต่างประเทศให้กบั WICE  ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบ
วา่ SEL เป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพท่ีดีและเห็นควรให้ WICE เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL รวมถึงราคา
ท่ีเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล  

 
   คณะกรรมการไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุนแลว้เห็นวา่ การเสนอขายหุน้สามญั

เพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัเป็นธุรกรรมท่ีเหมะสมแลว้ เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นสามญัเพื่อการ
แลกหุ้นเพื่อไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัของบริษทั SEL ซ่ึงกลุ่มผูถื้อหุ้นดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นอยูปั่จจุบัน 
เพ่ือท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์ในการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งบริษทัไม่ตอ้งช าระค่าหุ้นเป็น
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เงินสดซ่ึงอาจกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัและผูถื้อหุ้นของ SEL ไม่
มีความสัมพนัธ์ใด ๆ ทั้งน้ี บุคคลในกลุ่มนายลิม เมง ปุย ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคล
ตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กนัแต่อยา่งใด นอกจากน้ี กลุ่ม
นายลิม เมง ปุย ไม่ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของ WICE แต่อยา่ง
ใด นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงภายหลงัการซ้ือหุ้นของ SEL เรียบร้อยแลว้ จึงไม่เขา้
ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 
   บริษทัคาดวา่การไดเ้ขา้ถือหุ้นสามญัของ SEL จะสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัเพ่ิมข้ึน โดย

บริษทัสามารถรับรู้รายได ้และส่วนแบ่งก าไรของ SEL  ไดท้นัที  โดย SEL มีรายไดห้ลกัจากการ
ให้บริการและก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558 ประมาณ 480 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมด ร้อยละ 12.57 ในขณะท่ีบริษทัมีรายไดห้ลกัจาก
การใหบ้ริการและก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558  เท่ากบั 682 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือ คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมด ร้อยละ 8.79 ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL ในคร้ังน้ี ถือเป็นยทุธศาสตร์เพ่ือการเติบโตโดยขยายการด าเนินธุรกิจให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ใน
ต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายไดท่ี้มีเสถียรภาพแบบต่อเน่ือง (Recurring Income) และยงั
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างผลตอบแทนใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว 

 
   ดว้ยเหตุผลดงักล่าวคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา

และอนุมัติการให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อผู ้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
SEL  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจาก
คณะกรรมการบริษทั  

 
   ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษทัผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทั
ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติ
หนา้ท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้น
สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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การลงมต ิ : วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

หมายเหต ุ : วาระท่ี 2 ถึง วาระท่ี 4 หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ผ่านคะแนนเสียงการลงมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
จะถือวา่ทั้ง 3 วาระนั้นจะไม่ผา่นาการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และถือวา่เป็นโมฆะ 

 
5. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 
 ตามกฎหมายขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมจะกระท าไดโ้ดยผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุ้น
นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
  
 อน่ึง บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date) ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 และรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2559 เพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม 
 
 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าวขา้งตน้ โดยแผนท่ีสถานท่ีจัด
ประชุมปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 12  และโปรดเตรียมเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมและ
การออกเสียงลงคะแนนเพื่อตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 และแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงแนบมาพร้อมกนันี ้ 
 
 ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกหากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมา ส่ิงทีส่่ง
มาด้วย 8 และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐาน 
  
 อน่ึง บริษทัฯ ของดแจกของท่ีระลึกงานประชุมผูถื้อหุน้ และน างบประมาณในส่วนน้ีไปเพ่ิมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายใน
กิจกรรมเพ่ือสงัคม แต่มีการจดัเตรียมอาหารวา่งไวรั้บรองผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม  
 
   
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
                      โดยมติคณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
                   นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข  
             เลขานุการบริษทั  
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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2559 
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

วันพุธ ท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
   ณ  ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ  

 
 
เร่ิมประชุม 10.00 น. 
 
 นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและผูมี้เกียรติในท่ีประชุม 
จากนั้นแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมาเขา้ประชุม โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี  
 

1. นายเอกพล  พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายวชิยั  แซ่เซียว  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นางอารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนและกรรมการ 
6. นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและกรรมการบริหาร 
7. นางสาวฐิติมา  ตนัติกุลสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุนและ 

     กรรมการบริหาร 
8. นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร กรรมการบริหาร 
9. นางสาวสมใจ  ปุราชะโก  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายขายและการตลาด 
10. นายราม ตนัติกุลสุนทร ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันาธุรกิจใน Eastern 

    Seaboard 
11 นายโชคชยั พฤติสาร  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายคลงัสินคา้ 
12 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
13 นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
14 นางสาวณรยา ศรีสุข  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
15 นางสาวปิญชา ชยัสาม  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
16 นางสาวปรมาภรณ์  จ านงสุข  เลขานุการบริษทั  

 
 ประธานฯ แจง้ต่อผูถื้อหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม ขอให้ผูถื้อหุ้นรอให้ประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากประธานฯ ช้ีแจงรายละเอียดให้ครบก่อน แลว้จึงยกมือข้ึนเพ่ือสอบถาม โดยขอให้มายงัไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ และ
หรือยกมือเพื่อให้เจา้หน้าท่ี น าไมโครโฟนไปให้ ทั้งน้ีก่อนสอบถามให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ-นามสกุล หากค าถามท่ีสอบถามไม่เก่ียวขอ้งกับ
วาระท่ีก าลงัพิจารณา โปรดสอบถามเพ่ิมเติมไดใ้นวาระท่ี 7 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ก่อนเขา้สู่การประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้เขา้ใจใน
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีเลขาท่ีประชุม เป็นผูช้ี้แจง
หลกัเกณฑ ์ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียง หน่ึงเสียง ต่อหน่ึงหุ้น และผูถื้อหุน้หน่ึงรายมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ “เห็นดว้ย” 
“ไม่เห็นดว้ย” หรือ”งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 1 
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2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติท่ี
เสนอ แต่ถา้หากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ให้ท  าเคร่ืองหมายลงในบตัร
ลงคะแนนแลว้ยกมือ  เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไปเก็บบตัรลงแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

3. จ านวนหุ้นรวมท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นบางท่านท่ีเข้ามาร่วม
ประชุมเพ่ิมข้ึนหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซ่ึงการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง  ในแต่ละวาระโดยใชจ้  านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด 
 

 ทั้งน้ี ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมคร้ังน้ี จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษทัฯ  ขอเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีเขา้ประชุม/ และผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และวาระพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนนั้นจะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี เม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเดินเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่าน ณ 
ท่ีนัง่ของท่านค่ะ เพ่ือใหห้ลกัฐานการลงคะแนนสมบรูณ์  
 
 ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือเสนอบุคคลใด เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั พร้อมทั้งไดเ้ปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัคร้ังน้ีไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามมา และขอ
แนะน า คุณโอปอร์ ธรรมโรจน์ และนายสุวศิิษฎ ์ข่อยพานิชย ์จากบริษทั ส านักงานกฎหมายสากล    ธีรคุปต ์จ ากดั ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นพยาน
ในการลงคะแนนเสียงและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม และบริษทั ควดิแลบ จ ากดั ซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็นผูน้บัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น
ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ก าหนดว่าประธานกรรมการเป็น
ประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงนายเอกพล       พงศส์ถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผูท้  าหนา้หนา้ท่ีประธานในวนัน้ี 
 
 ประธานฯ แจง้สรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยผูรั้บมอบฉันทะ รวม 115 ราย นับ
จ านวนหุ้นไดท้ั้ งส้ิน 395,941,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.9903 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด โดยหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้ งส้ินของบริษัท 
จ านวน 300 ล้านบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 600 หุ้น ทั้ งน้ีครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 คร้ังท่ี 1/2559  
 
วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันที่ 1 เมษำยน 2558 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 1 
เมษายน 2558 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้ผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นการล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานจะขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 โดยวาระน้ีใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 395,902,504 99.9816 
(2) ไม่เห็นดว้ย 20,000 0.0051 
(3) งดออกเสียง 53,000 0.0134 
(4) บตัรเสีย 0 0 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 

14 
 

 

รวมจ ำนวนเสียง 395,975,504 100.00 
หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 33,600 หุน้ 

 
มติ – ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูท่ี้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2558 
 
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้างอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ซ่ึงไดมี้มติ
รับทราบโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
 
 นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี รายไดร้วมในปี 2558 
อยู่ท่ี 690 ลา้นบาท และปี 2557 อยู่ท่ี 677 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 และรายไดแ้บ่งตามผลการด าเนินงาน 
ซ่ึงบริษัทฯ มีรายได้หลักๆ มาจาก 3 ส่วน คือ 1) การให้บริการรับจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) 2) การ
ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) และ 3) พิธีศุลกากรและการขนส่งภายในประเทศ (Customs and 
Transport) ในปี 2558 มีรายไดจ้ากการบริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล (Sea Freight) จ  านวน 396 ลา้น เพ่ิมข้ึนจากปี
ท่ีผ่านมา 18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 มีรายไดจ้ากการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) จ  านวน 153 
ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10 และมีรายได้จากพิธีศุลกากรและการขนส่งภายในประเทศ (Customs and 
Transport) จ  านวน 133 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.02 สรุปโดยรวมบริษทัมีรายไดท้ั้งส้ิน 682 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2558 จ านวน 60.59 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.96 อตัราก าไรสุทธิ 
 
ลดลง  และสรุปสินทรัพยร์วมส าหรับปี 2558 จ านวน 695 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 337 ลา้นบาท อนัเกิดมาจากการออกหุ้นเพ่ิมทุน ก าไร
ต่อหุ้นส าหรับปี 2558 จ านวน 0.12 บาทต่อหุ้น และจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักต่อหุ้นในปี 2558 จ  านวน 509,961,644 บาท 
เพ่ิมข้ึนจ านวน 120,772,603 บาท โดยหลกัๆมาจากการออกหุ้นเพ่ิมทุน โดยรายละเอียดไดป้รากฎตามรายงานประจ าปี 2558 ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
  
ถำม : นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามลกัษณะการประกอบธุรกิจ การด าเนินงานในช่วงปีท่ีผ่านมา การ

แข่งขนัในตลาด รวมทั้งแผนการลงทุนจากการเพ่ิมทุน  
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบ
ครบวงจร ใหบ้ริการทั้งการน าเขา้และส่งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศ ใหบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ บริการ
คลงัสินคา้ กลุ่มลูกคา้หลกัๆ จะเป็นทั้งผูน้  าเขา้และส่งออก ในอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์
อิเล็คทรอนิค อาหาร และวสัดุก่อสร้าง รายได ้80% จะมาจากการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ส่วนรายไดอี้ก 20% มาจากการให้บริการ
ดา้นพิธีศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ในปีท่ีผา่นมาการน าเขา้และส่งออกมีการปรับตวัลดลง แต่เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจมานาน 
และมีฐานลูกคา้ท่ีใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง ยงัคงรักษาการเติบโตไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา เงินเพ่ิมทุนท่ีไดม้ามีการเพ่ิมรถหัวลาก-หางพ่วง 
ท าลานจอด ท าคลงัสินคา้และพฒันาระบบสารสนเทศ จากเงินเพ่ิมทุนท่ีระดมมา  
ถำม : นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามจุดแขง็ จุดอ่อนของบริษทัฯ 
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ จุดแขง็ของบริษทัฯ คือดว้ยบริษทัฯให้บริการธุรกิจมามากกว่า 24 ปีใน
ประเทศไทย มีบริการท่ีครบวงจร และยงัมีความช านาญดา้นพิธีศุลกากรและการขนส่งจากประเทศตน้ทาง ถึงประเทศปลายทาง แบบ Door 
to Door พร้อมทั้งดูแลสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้จนถึงมือผูรั้บ 
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ถำม : นำยณัฐพล รัฐประเสริฐ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงรายไดจ้ากการขนส่งทางอากาศท่ีลดลง  
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ในปีท่ีผ่านมาเศรษฐกิจโลกมีความผนัผวน ชะลอตวั สินคา้หลกัๆ จะ
เป็นประเภทอิเลค็ทรอนิค ส่งผลกระทบตามมา ในปีน้ีบริษทัฯ ไดก้ารขยายงานการบริการขนส่งทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนตามล าดบั 
ถำม : นำยอนุวัฒน์ ศิลปกำลประดิษฐ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่าโครงการเพ่ิมทุนตามท่ีน าเสนอไดมี้การลงทุนในคลงัสินคา้ 
โดยมีทิศทางแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ในการลงทุนคลงัสินคั้น อยูท่ี่ประมาณ 150-200 ลา้นบาท แนวโนม้การ
บริการคลงัสินคา้จะเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตและยงัใหบ้ริการแบบครบวงจรในคลงัสินคา้ดว้ย  
  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระ 
 
 มติ – ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
 
วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบดุลและก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้างอารยาคงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน
ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดมี้มติอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ใน
การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัที่ 11กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 
 นางอารยาคงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมวา่งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 2558 
                    (หน่วย: บำท) 

รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย ์ 695,598,322 637,794,986 
หน้ีสินรวม 94,819,974 70,165,559 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 600,778,348 567,629,427 
รายไดร้วม 689,478,254 522,035,228 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 60,588,168 66,998,779 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.12 0.13 

 
โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 
ถำม : นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินทรัพย์รวมของบริษัท ท่ีมีการลงทุนในกองทุนเปิด มี
วตัถุประสงคเ์พ่ืออะไร และสามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือไหร่ 
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ในช่วงท่ีมีการระดมทุนของบริษทัไดมี้การน าเงินไปพกัไวช้ัว่คราวระยะ
ส้ัน โดยมีระยะเวลา 3 – 6 เดือน และสามารถน ามาใชไ้ดทุ้กเม่ือ และบริษทัไดฝ้ากเงินประเภทออมทรัพยท่ี์มีอตัราดอกเบ้ียสูง และการ
ลงทุนในกองทุนเป็นประเภทตราสารหน้ี กบัธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร ยโูอบี เป็นตน้ 
ถำม : นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการปรับฐานเงินเดือนพนักงานของบริษทัหลงัจากมีการ
ปรับโครงสร้างองคก์ร  
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าบริษัทได้มีการปรับฐานเงินเดือนพนักงาน โดยมีการค านวณ
ผลตอบแทนพนกังานใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งการเปล่ียนแปลงในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  
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ถำม : นำยอนุ ว่องสำรกจิ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงผลก าไรจากอตัราเงินตราแลกเปล่ียน โดยบริษทัฯ มีการรับเงินจาก
ลูกคา้เป็นเงินบาทไทยหรือเงินตราต่างประเทศ  
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าบริษทัให้ลูกคา้ช าระเงินเป็นเงินบาทไทยหากเป็นลูกคา้ในประเทศ และ
หากเป็นลูกคา้ต่างประเทศก็จะให้ช าระเงินเป็นสกุลของชาตินั้ นๆ และมีการรับช าระและหรือจ่ายออกในช่วงเวลาเดียวกันเพ่ือป้องกัน
ค่าเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
แนะน ำ : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง แนะน าใหร้วมวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เขา้ดว้ยกนั  
 
ตอบ : นำยเอกพล พงษ์สถำพร ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและช้ีแจงว่าจะน าขอ้เสนอแนะไปปรับใชแ้ละทั้งน้ีตอ้งขอปรึกษาทาง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อน 
 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะซักถามหรือทกัทว้งประการใดขอให้ท่ีประชุมรับรองงบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบญัชีก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 394,575,805 99.6145 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 1,527,000 0.3855 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 396,102,805 100.00 

 หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 127,301 หุน้ 
 
 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติังบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2558 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัรับรองงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 
66,998,779 บาท ตามกฎหมายจึงตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะ
มีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงในปีน้ี บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดเงินส ารองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งส้ิน 3,474,367 บาท เม่ือกนัทุนส ารองตามกฎหมายแลว้
บริษทัยงัเหลือผลก าไรเป็นจ านวนเงิน 63,524,412 บาท จากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2559 เห็นสมควรใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558 
และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

- จดัสรรเงินส ารองตามกฏหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 66,998,779 บาท โดยก าหนดเงินส ารองตาม
กฎหมายเป็นเงินทั้งส้ิน 3,474,367 บาท  

- จ่ายเงินปันผลหลงัหักเงินส ารองตามกฏหมาย คิดเป็น 0.07 บาทต่อหุ้น บาท ซ่ึงจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏ ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุน้ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 
แนะน ำ : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง แนะน าวา่หากบริษทัจ่ายเงินปันผลมากเกินไป จะท าใหไ้ม่มีทุน
ส าหรับการพฒันาบริษทั 
ตอบ : นำยเอกพล พงษ์สถำพร ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและช้ีแจงว่าทางคณะกรรมการไดต้รวจสอบกระแสเงินสดและจาก
แผนงานธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้บริษทัยงัมีงบประมาณในการลงทุนเหลือพอเพียง  
 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  
 
 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ้ดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 394,590,905 99.6145 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 1,527,000 0.3855 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 396,117,905 100.00 

หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 15,100หุน้ 
  
 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้จดัสรรก าไรประจ าปี 
2558 จ  านวน 3,474,367 บาทเป็นเงินส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.07 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมี
ช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หุน้ในวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
 
วำระที่ 5 พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระและอนุมัติค่ำตอบแทน 

 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 
ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2558 คร้ังท่ี 1/2559 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 
 
 1. นายวชิยั แซ่เซียว   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นายชูเดช คงสุนทร   กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒัธุรกิจ / กรรมการบริหาร  
3. นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฎิบติัการและสนบัสนุน / กรรมการบริหาร 

  
 ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแลว้ เห็นว่า นายวิชัย แซ่เซียว นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวฐิติมา 
ตนัติกุลสุนทร มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง จึงไดมี้มติในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 
1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2559 ให้ก าหนดช่ือกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง รายละเอียดขอ้มูลพอสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการดงัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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 เน่ืองในวาระน้ี นายวชิยั แซ่เซียว นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ดงันั้น จึง
ขอใหท่้านกรรมการทั้งสามท่านออกจากหอ้งประชุมจนกวา่การประชุมในวาระน้ีจะด าเนินการเสร็จส้ิน 
 

 ประธานฯ ขอใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียง ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รวบรวมไวเ้พ่ือนบัจ านวนและแจง้มติใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 5.1 นำยวิชัย แซ่เซียว กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรอสิระ 
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 396,089,905 99.9929 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0071 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 396,117,905 100.00 

 
 5.2 นำยชูเดช คงสุนทร กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยพฒันำธุรกจิ / กรรมกำรบริหำร 
  

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 287,130,585 99.9833 
(2) ไม่เห็นดว้ย 20,000 0.0070 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0098 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 287,178,585 100.00 

 
 5.3 นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน / กรรมกำรบริหำร 
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 329,212,625 99.9854 
(2) ไม่เห็นดว้ย 20,000 0.0061 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0085 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 329,260,625 100.00 

 
มติ – ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั
ฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ 

 
 จากนั้นประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 16 ธนัวาคม 2558 ไดมี้มติเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าปี 
2559 โดยเสนอค่าตอบแทนเบ้ียประชุมของกรรมการ ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัที่ 1เมษายน2558 ซ่ึงไดอ้นุมติั
ไวด้งัน้ีได ้
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เบีย้ประชุมของกรรมกำร ต่อการประชุม 1 คร้ัง แบ่งเป็น 
-  เบ้ียประชุมประธานกรรมการ                      จ  านวน 40,000 บาท  
-  เบ้ียประชุมกรรมการ                      จ  านวน 20,000 บาท 
เบีย้ประชุมของกรรมกำรชุดย่อย ต่อการประชุม 1 คร้ัง แบ่งเป็น 
1. เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น  
-  เบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ      จ  านวน 25,000 บาท 
-  เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ      จ  านวน 20,000 บาท 
2.  เบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบ่งเป็น 
-  เบ้ียประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาาค่าตอบแทน                      จ  านวน 25,000 บาท  
-  เบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาาค่าตอบแทน                     จ  านวน 20,000 บาท  

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กบัผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้แลว้ 
 
 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  ท่ี ป ระชุม
พิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 394,570,906 99.6095 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,519,000 0.3835 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0071 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 396,117,906 100.00 
หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 1 หุน้ 

 
มติ – ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 
วำระที่ 6 พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู ้เสนอต่อท่ีประชุมว่า ท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัประจ าปี 2558 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษทั 
ส านักงาน อี วาย จ ากัด โดยนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521, นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3182, นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5659 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 ซ่ึงเสนอค่าตอบแทนรวม 1,570,000 บาท (หน่ึงลา้นห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาท) 
เท่ากับปีท่ีผ่านมา และท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ
ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2559 อนุมัติแต่งตั้ งบริษัทส านักงาน อี วาย จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2559 โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามท่ีเสนอ 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 
 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 และหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด
มีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 

 ผู้ถือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 396,095,706 99.9929 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0071 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ ำนวนเสียง 396,123,706 100.00 

  หมำยเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 5,800 หุน้ 
 
มติ – พิจารณาแลว้มีมติเสียงขา้งมากเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีประจ าปี 2559 โดยมี 
  นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 
  นายโสภณ   เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 
  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 
  นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 
 เป็นผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบ ท า และลงนามในรายงานสอบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทน
ในการสอบบญัชีส าหรับปี 2559 เป็นเงินจ านวน 1,570,000 บาท 
 
วำระที่ 7 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงขอ้คิดเห็นหรือสอบถาม
เพ่ือความเขา้ใจ หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ดงันั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 
ถำม : นำยวิฑรูย์ บุบผำมำศ ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่บริษทัมีโครงการต่อตา้นคอรัปชัน่ หรือไม่ 
ตอบ :  นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า บริษทัมีแผนท่ีจะเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอรัปชัน่ และในปีท่ีผ่านมา
บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวกบัสภาหอการคา้ไทย 
แนะน ำ :นำงสำวสุพร ปทุมสุวรรณวด ีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง แนะน าใหบ้ริษทั จดัการประชุมในวนัเสาร์ และหรือในวนัปกติ ช่วงเยน็ หรือ
เล่ือนมาประชุมในช่วงเดือนมีนาคม สถานท่ีอาจใชเ้ป็นหอ้งประชุมของภาครัฐ เช่น โรงพบาบาล เป็นตน้  
แนะน ำ :นำยธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง แนะน าในงบการเงินมีการใช้ภาษาท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นเขา้ใจผิด ควรระบุให้
ชดัเจน และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ในปีต่อไป  
ถำม : นำงสำวอรัญญำ วัจนะประเสริฐพร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ จากการตามข่าวของบริษทั ตามหน้าหนังสือพิมพ ์พบว่า
บริษทัไดเ้ขา้ร่วมทุนกบัต่างชาติสิงคโ์ปร ในไตรมาส 2 มีงบประมาณในการขยายธุรกิจเพียงพอไหม มีการส ารองความเส่ียงอย่างใด และ
นโยบายการจ่ายปันผล 
ตอบ : นำยชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ นโยบายการลงทุนและมีงบประมาณจดัเตรียมไวแ้ลว้หลงัจาการ
ระดมทุน และมีการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง การขยายงานคลงัสินคา้ การทางขนในประเทศ ฯลฯ ธุรกิจบางส่วนไดถู้กด าเนินการไปแลว้ และ
บางส่วนอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ ทั้งน้ี จากท่ีผูถื้อหุ้นสอบถามการร่วมทุนกบัต่างชาติ ประเทศสิงคโ์ปรนั้น เป็นเพราะวา่บริษทัมีหุน้ส่วนท่ี
เป็นชาวสิงคโ์ปร และมีความร่วมมือในการท าธุรกิจ พร้อมทั้งมีการพฒันาธุรกิจร่วมกนั  
ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองส าหรับลูกหน้ีท่ีมีอายุเกิน 12 
เดือน และนโยบายการจ่ายเงินผล บริษทัก าหนดไวว้า่จะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 50 % ของก าไรสุทธิ 
ถำม : นำงพรรณี เสนำจักษ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่การด าเนินงานของบริษทัมีช่วง Low Season /High Season เป็นอยา่งไร 
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ตอบ : นำงอำรยำ คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ในช่วง Low Season ก็จะมีกระทบในช่วงไตรมาส 1 เน่ืองจากมีวนัหยุด
เยอะ และโดยภาพรวมจะมีการเฉล่ียทุกๆไตรมาส  
แนะน ำ : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะน าว่าหากบริษัทมีการขยายธุรกิจในอนาคต เน่ืองจาก
บริษทัมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง เหมาะส าหรับอาศยัโอกาสในช่วงน้ีในการขยายธุรกิจในอนาคต  
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมอีก 
 
 ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.22 น. 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)            ประธานท่ีประชุม 
            (นายเอกพล พงศส์ถาพร) 
     
        
 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)     ผูบ้นัทึกการประชุม 
                   (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข) 

           เลขานุการบริษทั 
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สำรสนเทศเกีย่วกบักำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ 

ของ 
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “WICE”) คร้ังท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
(“SEL”) จ  านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตาม
อตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  โดยราคาซ้ือหุน้สามญั
ของ SEL คิดเป็นจ านวนเงินรวมเทียบเท่า 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,343 บาท  

 
บริษทั SEL เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ โดยมีกลุ่มนายลิม เมง ปุย เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ย นายลิม เมง ปุย  

นายเลียน ฮก ลุง  และนางสาวซู ยิ โนจ  ซ่ึงปัจจุบนัเป็นกลุ่มนายลิม เมง ปุย เป็นผูถื้อหุ้นใน WICE ในสัดส่วนร้อยละ 7.80 ของทุนช าระ
แลว้ของ WICE  ทั้งน้ี บุคคลในกลุ่มนายลิม เมง ปุย ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายงานท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฎิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กนัแต่อยา่งใด  
การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 
 

1. ส่วนที่ 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมด
ของ SEL ซ่ึงค านวณจากศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบ
การเงินส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากบั 2,815,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั ค านวณ
ขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยจะช าระเงิน
ดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และวิธีการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของ 
WICE กับหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึง
ค านวณเป็นจ านวนเงินได้เทียบเท่า 145,318,327 บาท และจ านวนหุ้นสามญัของ WICE จ านวน 51,899,500 หุ้น หรือ
เทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยก าหนดจากราคาหุ้นของ WICE ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท (ตามราคาท่ีตกลงกัน) เพ่ือ
แลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap) (การค านวณจ านวนหุ้นของ WICE ท่ีออกมีการปัดเศษข้ึนเป็นหลกัร้อย
เพื่อมิใหเ้ป็นเศษหุน้) 
 

2. ส่วนที่ 2  WICE และผูถื้อหุ้นของ SEL ไดต้กลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ คือ
จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงจะช าระเงินดว้ยวิธีการจ่ายเงินสด ทั้งน้ี มูลค่าขนาดรายการส่วนท่ี 2 จะค านวณจาก
ศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ SEL ณ ส้ินปี 2559 - 2561 จาก
ประมาณการโดยผูบ้ริหารของ SEL ไดค่้าเฉล่ียของ EBITDA ของ SEL ไดเ้ท่ากบั 3,035,975 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  คูณ
ดว้ยอัตราส่วนท่ีตกลงกันโดยในเบ้ืองตน้ การเข้าซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท อย่างไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าหุน้ในส่วนท่ี 2 น้ีอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็
ตาม การเขา้ซ้ือหุ้นของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยู่คือจ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้น
สามัญทั้ งหมดของ SEL น้ี  เป็นข้อตกลงท่ีให้สิทธิกับทาง WICE ว่าจะเข้าใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ทั้ งน้ี ไม่มีข้อก าหนด

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 
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บทลงโทษใดๆ หาก WICE ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยูน้ี่ และหากบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL 
จ านวนท่ีเหลืออยู่ตามเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง 
และบริษทัตอ้งพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญั
ท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  หรือไม่ดว้ย 
 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการตามเกณฑก์ าไรสุทธิพบว่า มีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 104.09 ของก าไรสุทธิของบริษทั 4 ไตรมาส
ยอ้นหลงั (ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงการท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ี
มิใช่บริษทัจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไปจะเขา้เกณฑ ์Backdoor Listing และตอ้งยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพยใ์หม่ 
แต่เน่ืองจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวเขา้หลกัเกณฑค์รบทั้ง 4 ขอ้ท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่ค  าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ ไดแ้ก่ 

 
1) ธุรกิจท่ีได้มามีลักษณะคลา้ยคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท – เน่ืองจากธุรกิจของ SEL ด  าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับ

บริษทัและเสริมกนักับธุรกิจของบริษทั คือ เป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ให้บริการทั้งการน าเขา้
และส่งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศ นอกจากน้ี SEL มีฐานการให้บริการอยู่ในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของการ
ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระดบัโลก ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีกลุ่มลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน และ 

2) บริษทัไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษทั – เน่ืองจากธุรกิจของ SEL เป็นธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกบับริษทั 
และช่วยต่อยอดทางธุรกิจใหบ้ริษทัเพ่ิมข้ึน และ  

3) กลุ่มบริษทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์– เน่ืองจากการเขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกนัและเป็นการเสริมกนักับธุรกิจของบริษทั จึงมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้และ 

4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของบริษทัและในอ านาจการควบคุมบริษัทหรือผูถื้อหุ้นท่ีมีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทั – ภายหลงัจากเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL  ทางบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการ
ของบริษทั เน่ืองจากผูบ้ริหารของ SEL จะไม่เขา้มาเป็นคณะกรรมการของบริษทัหลงัจากท่ีไดมี้การซ้ือหุ้นของ SEL เรียบร้อย
แลว้ ดงันั้น การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวถือวา่ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 
ดงันั้น บริษทัจึงมีหน้าท่ีแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือจดัท ารายงานแสดงความเห็นเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์มีหน้าท่ี

ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์และจะตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมติัแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) เพ่ือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการและผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงหุน้สามญัดงักล่าว 
บริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศของรายการดงักล่าวขา้งตน้ โดยสรุปรายละเอียด ดงัน้ี 
 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 

25 
 

 

1) วัน เดือน ปี ที่เกดิรำยกำร 
บริษทัจะเขา้ท ารายการภายหลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัให้เขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 / 2559  ซ่ึงก าหนดประชุมในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1:  จะเกิดข้ึนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
ส่วนท่ี 2 : จะเกิดข้ึนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 

 
2) คู่สัญญำท่ีเกีย่วข้องและควำมสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

ผูซ้ื้อ คือ  บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
ผูข้าย คือ   กลุ่มนายลิม เมง ปุย ไดแ้ก่ 1) นายลิม เมง ปุย  2)นายเลียน ฮก ลุง  3) นางสาวซู ย ิโนจ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ใน Sun Express Logistics Pte Ltd. ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์  
ทั้ งน้ี กลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 
ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 
นายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และ นางสาวซู ย ิโนจ ผูถื้อหุน้ใน WICE รายละร้อยละ 2.60 ของทุนช าระแลว้ของ WICE  โดย
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มนายลิม เมง ปุย ทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 7.80 ของทุนช าระแลว้ของ WICE ทั้งน้ี บุคคลใน
กลุ่มนายลิม เมง ปุย ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กนัแต่อย่างใด นอกจากน้ี กลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของ WICE  แต่อยา่งใด นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงภายหลงัการซ้ือหุ้นของ SEL เรียบร้อยแลว้ จึงไม่
เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.21/25511 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 
3) ลกัษณะโดยท่ัวไปของรำยกำรและกำรค ำนวณขนำดรำยกำร 

3.1 ลกัษณะโดยท่ัวไปของรำยกำร 
บริษทัจะลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ โดยมีมูลค่าการลงทุนการเขา้ซ้ือ

หุ้นสามญัรวมทั้งส้ินประมาณ 424,973,343 บาท ซ่ึงถือเป็นการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณ
ขนาดของรายการตามเกณฑก์ าไรสุทธิพบวา่ มีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิของบริษทั           4 ไตรมาสยอ้นหลงั (ไตรมาสท่ี 2 
ปี 2558 ถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 2559) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เท่ากบั 58.901 ลา้นบาท (มูลค่าร้อยละ 104.09 ของก าไรสุทธิของบริษทั
จดทะเบียน) ซ่ึงการท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไป ถือเป็น
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยโ์ดยออ้ม (Backdoor Listing) และตอ้งยื่นค าขอให้รับ
หลกัทรัพยใ์หม่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 แต่เน่ืองจากการไดม้าซ่ึงซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ใน
คร้ังน้ีเขา้หลกัเกณฑค์รบทั้ง 4 ขอ้ ท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่ค  าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้  



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 

26 
 

 

ดงันั้น การไดม้าซ่ึงหุน้สามญัของ SEL ดงักล่าว จึงตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และด าเนินการใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าดงักล่าว 
 

 3.2 กำรค ำนวณขนำดรำยกำร 
 กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศได้มำซ่ึงสินทรัพย์ 

ขอ้มูลทางการเงิน บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
                   หน่วย : พนับาท 
 

รำยละเอยีด งบกำรเงินรวม WICE 
(ณ 31 ธ.ค. 2558) 

งบกำรเงินรวม WICE- 
(ณ 31 มี.ค. 2559) 

สินทรัพยร์วม 695,598 712,990 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 390 1,350 
หน้ีสินรวม 94,820 102,494 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 10,938 10,815 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 589,450 609,146 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 300,000 300,000 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 60,588 9,841 
ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 60,588 58,901 

(ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558-ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) 
 

 
 

รำยละเอยีด 

 
งบกำรเงิน SEL 

(ณ 31 ธ.ค. 2558) 
หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

งบกำรเงิน SEL 
(ณ 31 ธ.ค. 2558) 

หน่วย : บาท 

(อตัราแลกเปล่ียน 25.43 บาท : 

1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 
สินทรัพยร์วม 5,706,944 145,127,586 

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน - - 

หน้ีสินรวม 2,595,909 66,013,966 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 3,111,035 79,113,620 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 700,000 17,801,000 

ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 2,411,035 61,312,620 
(การค านวณขนาดรายการ จะใชง้บการเงินล่าสุดของ WICE ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบการเงินล่าสุดของ SEL ส้ินสุด ณ 
31 ธนัวาคม 2558) 
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1. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำสินทรัพย์ 

เกณฑมู์ลค่าสินทรัพย ์  = สัดส่วนการเขา้ถือหุน้ x NTA ของ SEL x 100 
      NTA ของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ยรวมกนั 
     = 100% x 79,113.62 x 100 
                 609,146.00 
     = 12.99% 

หมายเหตุ : NTA = สินทรัพยร์วมท่ีมีตวัตน – หน้ีสิน – ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
 

2. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์ก ำไรสุทธิ 
เกณฑก์ าไรสุทธิ   = สัดส่วนการเขา้ถือหุน้ x ก าไรสุทธิของ SEL x 100 

                       ก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 
     = 100% x 61,312.62 x 100 
                    58,901.00 
     = 104.09% 
 

3. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทน 
เกณฑมู์ลค่ารวมส่ิงตอบแทน  = มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ x 100 

      สินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวมของบริษทัจดทะเบียน 
     = 424,973.43 x 100 
           712,990.00 
     = 59.60% 
 

4. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำหุ้นทุน 
เกณฑมู์ลค่ารวมส่ิงตอบแทน  = จ านวนหุน้ท่ีออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์x 100 

      จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน 
     = 51,899,500 x 100 
          600,000,000 
     = 8.65%    
   

สรุปกำรค ำนวณขนำดรำยกำรเปรียบเทียบตำม 4 วิธีข้ำงต้น  
 

เกณฑ์กำรค ำนวณขนำดรำยกำร ร้อยละ 

1. ขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพย ์ 12.99% 
2. ขนาดรายการตามเกณฑก์ าไรสุทธิ 104.09% 
3. ขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่ารวมส่ิงตอบแทน 59.60% 
4. ขนาดรายการตามเกณฑ ์ 8.65% 
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4) รำยละเอยีดของสินทรัพย์ที่ได้มำ 
สินทรัพยท่ี์ได้มา คือ หุ้นสามัญของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. จ านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญ

ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 บาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้จดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมดของ SEL   
 

หุ้นสำมัญของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
 

ช่ือกจิกำร Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
 

วนัจดทะเบียนจดัตั้ง 5 มกราคม 2545 
ท่ีตั้ง 119 Airport Cargo Road, #02-03/04 Changi Cargo Agents Megaplex 1, Singapore 
โครงสร้างทุน บริษัทมีทุนช าระแล้ว 700,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 17,801,000  บาท 

(ค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกัน) 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

สัดส่วนหุน้ท่ีถือก่อนไดม้า ไม่มี 
จ านวนหุน้ที่จะไดม้า 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 บาท) 
สัดส่วนหุน้ท่ีถือหลงัการไดม้า ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

 
กรรมกำร (ณ 12 เมษายน 2559) ต ำแหน่ง 

1. นายลิม เมง ปุย กรรมการ 
2. นายเลียน ฮก ลุง กรรมการ 
3. นางสาวซู ย ิโนจ กรรมการ 

 
รำยช่ือผู้ถือหุ้นของ SEL  ณ 12 เมษำยน 2559 

 
ล ำดบั ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายลิม เมง ปุย 259,000 37.00 
2 นายเลียน ฮก ลุง 259,000 37.00 
3 นางสาวซู ย ิโนจ 182,000 26.00 
 รวม 700,000 100.00 

หมายเหตุ : มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
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ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิของ SEL 
 

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ด าเนินธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งการน าเขา้และส่งออก 
โดยการขนส่งทั้ งทางอากาศ และทางทะเล (แบบเต็มตูแ้ละแบบไม่เต็มตู)้ และการขนส่งใน
ประเทศ โดย SEL ถือเป็นบริษทัรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างทางประเทศทางอากาศชั้นน า
ของประเทศสิงคโปร์ โดยกลุ่มลูกคา้ส าคญัของ SEL ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
ล าดบัท่ี 1 (Tier 1) นอกจากน้ี SEL ยงัมีจุดเด่นอีกหลายดา้น คือ  

1. มีจ  านวนเท่ียวบินท่ีใหบ้ริการขนส่งออกจากสนามบินสิงคโปร์มากท่ีสุด 
2. มีท  าเลท่ีตั้งในสนามบินชางงี (Changi Airport) และไดรั้บสิทธ์ในการขนส่งผา่นทาง

พาเลตของสนามบินโดยตรง (Direct airport pallet)  ท  าให้ไดรั้บความสะดวกในการ
ขนส่งสินคา้ข้ึนเคร่ืองบิน 

3. ให้บริการ 24 ชั่วโมง แบบประตูถึงประตู (Door to Door) ส าหรับลูกคา้ในภูมิภาค
เอเชีย 

4. มีสัมพนัธภาพท่ีเขม้เขง็กบัสายการบินและสายเดินเรือต่าง ๆ  
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ SEL 
           (หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)) 

งบดุล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

สินทรัพยร์วม 5,706,944 6,787,230 5,905,443 
หน้ีสินรวม 2,595,909 3,231,319 2,470,435 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,111,035 3,555,911 3,435,008 
ทุนจดทะเบียน 700,000 700,000 700,000 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 2,411,035 2,855,911 2,735,008 
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 (หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) ) 
งบก ำไรขำดทุน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

รายไดจ้ากการให้บริการรับจดัการขนส่งสินค้า 
(Freight) 

18,903,112 21,778,277 19,151,468 

รายไดอ่ื้น 276,731 185,125 113,788 
รำยได้รวม 19,179,843 21,963,402 19,265,256 

ตน้ทุนการใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ (12,537,091) (14,377,539) (12,807,799) 
ตน้ทุนทางการเงิน (6,699) (2,671) (3,945) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว (2,498,204) (2,558,513) (2,546,017) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารอื่น (1,218,744) (1,629,909) (1,387,796) 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (16,302,486) (18,616,212) (16,794,425) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,877,357 3,347,190 2,470,831 
ภาษีเงินได ้ (466,322) (492,080) (282,030) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 2,411,035 2,855,110 2,188,801 

 
รำยช่ือผู้ถือหุ้นของ WICE : ภำยหลงักำรแลกเปลีย่นหุ้นของ WICE กบัหุ้นสำมัญของ SEL 

 
ล ำดบั ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นางอารยา คงสุนทร 153,939,380 23.61 
2 นายชูเดช คงสุนทร 108,939,320 16.71 
3 นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร 66,857,280 10.25 
4 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร 46,298,200 7.10 
5 นำยลมิ เมง ปุย 34,779,760 5.34 

6 นำยเลยีน ฮก ลุง 34,779,760 5.34 

7 นำงสำวซู ยิ โนจ 29,070,860 4.46 

8 นายไตย ไวย ฟุง 15,576,960 2.39 
9 นายราม ตนัติกุลสุนทร 12,157,880 1.86 
10 นายพรชยั เลิศมโนกุล 4,000,000 0.61 

 รวมผูถื้อหุ้น 10 อันดับแรกท่ีถือหุ้นมากกว่า
ร้อยละ 0.5% 

454,500,000 77.67 

11 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ 145,499,520 22.32 
12 ผูถื้อหุน้ต ่ากวา่หน่ึงหน่วยการซ้ือขาย 480 - 

 รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 651,899,500 100.00 

 
5) มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน วิธีและเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 424,973,343 บาท โดยการเข้าซ้ือหุ้น
สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ 
SEL ซ่ึงค านวณจากศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงินส้ินสุด ณ 31 
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ธันวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากับ 2,815,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกัน ค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 
11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยจะช าระเงินดว้ยวธีิการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่า
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และวธีิการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของ WICE กบัหุน้สามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินไดเ้ทียบเท่า 145318,327 บาท และจ านวนหุ้นสามญัของ WICE 
จ านวน 51,899,500 หุ้น  หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยก าหนดจากราคาหุ้นของ WICE ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท (ตามราคาท่ีตกลง
กนั) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของ SEL (Share Swap)  (การค านวณจ านวนหุน้ของ WICE ท่ีออกมีการปัดเศษข้ึนเป็นหลกัร้อยเพ่ือมิให้
เป็นเศษหุน้) 

 
ส่วนที่ 2  WICE และผูถื้อหุ้นของ SEL ไดต้กลงให้ WICE สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ คือร้อยละ 

30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงจะช าระเงินดว้ยวิธีการ
จ่ายเงินสด ทั้งน้ี มูลค่าขนาดรายการส่วนท่ี 2 จะค านวณจากศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) 
ของ SEL ณ ส้ินปี 2559 - 2561 จากประมาณการโดยผูบ้ริหารของ SEL ไดค่้าเฉล่ียของ EBITDA ของ SEL ไดเ้ท่ากบั 3,035,975 เหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์  คูณด้วยอัตราส่วนท่ีตกลงกัน โดยในเบ้ืองต้น การเข้าซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท อย่างไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าหุ้นในส่วนท่ี 2 น้ีอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็ตาม การเขา้ซ้ือ
หุน้ของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยูคื่อจ านวน 210,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ี
ให้สิทธิกบัทาง WICE ว่าจะเขา้ใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใดๆ หาก WICE ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของ SEL จ านวนท่ี
เหลืออยูน้ี่ และหากบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยู่ตามเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ี
จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง และบริษทัตอ้งพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และ
ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้
ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฎิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย 
 

6) มูลค่ำของสินทรัพย์ท่ีได้มำ 
มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ไดม้าในคร้ังน้ี เป็นหุน้สามญัของ SEL จ  านวน 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยคิด
เป็นมูลค่ารวมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าเทียบเท่า 424,973,343 บาท 
 
บริษทัจะช าระค่าตอบแทนส าหรับหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 จ านวน 290,636,927 บาท โดยวิธีการจ่ายเงินสดจ านวน 145,318,327 
บาทและแลกเปล่ียนดว้ยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ WICE จ  านวน 51,899,500 หุ้นหรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยก าหนดจากราคาหุ้น
ของ WICE ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท (ตามราคาท่ีตกลงกนั) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap)  (การค านวณจ านวนหุ้น
ของ WICE ท่ีออกมีการปัดเศษข้ึนเป็นหลกัร้อยเพ่ือมิให้เป็นเศษหุ้น) และขนาดรายการส่วนท่ี 2 เป็นจ านวนเงินสดเทียบเท่า 134,336,416 
บาท  
 

7) ผลประโยชน์ที่คำดว่ำบริษัทจะได้รับ 
บริษทัคาดว่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัฯ เพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสามารถรับรู้รายไดข้อง 

SEL ไดท้นัที ทั้งน้ี คาดว่าบริษทัจะสามารถรับรู้รายไดเ้พ่ิมข้ึนอีกประมาณปีละ 350 กว่าลา้นบาท (อา้งอิงจากผลการด าเนินงานของ SEL 
ในปี 2557 และ 2558 โดยค านวณจากสัดส่วนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในสัดส่วนร้อยละ 70) นอกจากน้ี ทาง SEL จะเขา้มามีส่วน
ช่วยในการขยายสาขาในต่างประเทศใหก้บับริษทัเพ่ิมข้ึนดว้ย ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการเติบโตของรายไดข้องบริษทัมากยิง่ข้ึน 
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8) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในกำรท ำรำยกำร 
บริษทัจะใชเ้งินทุนในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1  WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดของ SEL โดย

ค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทน
ดว้ย 2 วธีิ คือ  

1) วิธีการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL คิดเป็นจ านวนเงิน 145,318,327 บาท ซ่ึง
บริษทัจะใชเ้งินสดจากเงินทุนท่ีใชห้มุนเวยีนในกิจการ และ 

2) วธีิการแลกเปล่ียนหุน้สามญัของ WICE กบัหุน้สามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการ
เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินไดเ้ท่ากบั 145,318,327 บาท และจ านวนหุน้สามญัของ WICE จ านวน 51,899,500 หุน้  
หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยก าหนดจากราคาหุ้นของ WICE ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท (ตามราคาท่ีตกลงกนั) เพ่ือแลกเปล่ียนกับ
หุน้สามญัของ SEL (Share Swap)   

 
ส่วนที่ 2 : WICE ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยู่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ

จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 คิดเป็นจ านวนเงินในปัจจุบนัได้
มูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท (ทั้งน้ี ขนาดรายการของมูลค่าหุน้ในส่วนท่ี 2 
น้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต) ซ่ึงบริษัทจะใช้
วธีิการช าระค่าตอบแทนโดยวธีิการจ่ายเงินสดจากเงินทุนท่ีใชห้มุนเวยีนในกิจการ 

และหากรวมวธีิการช าระเงินสดจากเงินทุนท่ีใชห้มุนเวยีนในกิจการจากการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ของส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 
2 จะเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 279,654,743 บาท 

ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของ WICE ท่ีใช้ในการท ารายการคร้ังน้ี พบว่า ณ 31 มีนาคม 2559 (งบ
เฉพาะกิจการ) พบวา่ WICE มีเงินสดและเงินทุนชัว่คราวอยู ่331.29 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี 
 

9) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบักำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและศึกษาการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษทั เน่ืองจาก 

SEL  มีศกัยภาพในการเติบโต สามารถเสริมสร้างศกัยภาพในทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต และมีความเห็นต่อมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ซ้ือ
และสัดส่วนการแลกหุน้วา่มีความเหมาะสม  

 
ทั้งน้ี หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงภายหลงัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

การเปล่ียนแปลงภายหลงัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 (สัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL) 
 

 กำรเปลีย่นแปลงคณะกรรมกำรของทั้งสองบริษัท 
WICE : ไม่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการของ WICE เน่ืองจาก กลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นคณะกรรมการของ WICE 
SEL : WICE จะได้รับการพิจารณาเป็นกรรมการใน SEL จ  านวน 3 ท่าน และมีกรรมการในกลุ่มนายลิม เมง ปุย อีก 2 ท่าน รวม
คณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน 

 กำรเปลีย่นแปลงในด้ำนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ WICE ภายหลงัจากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 คือ สัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวน
หุน้สามญัทั้งหมดของ SEL จะท าให้สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของ WICE เพ่ิมข้ึนเป็น 0.22 เท่า จากสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ของ WICE ท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีมีสัดส่วนเท่ากบั 0.17 เท่า 
(การค านวณสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ WICE ใช้งบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบการเงินล่าสุดของ 
SEL ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2558)  
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ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใด ๆ ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 (จ  านวนท่ีเหลืออยู่  คือ
จ านวน 210,000 หุน้ หรือสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL) 
 

ดังนั้ น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอเข้าท ารายการดังกล่าวให้ผูถื้อหุ้นของบริษัทพิจารณา นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อศึกษาขอ้มูลและจดัท ารายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น คือ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้ความเห็นเพ่ิมเติมวา่ ในการเสนอขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงหุ้น
ในคร้ังน้ี บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวและขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งชดัเจน ถูกตอ้ง และครบถว้น 
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า ผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการพิจารณาตดัสินใจ และไม่ว่าท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นอยา่งไร การตดัสินใจวา่จะลงคะแนนเสียงอนุมติัในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเป็นส าคญั   
 

10) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรบริษัทที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของกรรมกำรบริษัทตำมข้อ 9 
ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษทั และจะ

น าเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต่์อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
        (นางอารยา คงสุนทร) 
                    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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สำรสนเทศกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดัแบบเฉพำะเจำะจง 

ของ 
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ไดมี้มติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน จ านวน 51,899,500 หุ้น ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยจะมีการน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป บริษทัจึงใคร่ขอรายงานสารสนเทศการ
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแบบเฉพาะเจาะจงดงัต่อไปน้ี 
 

1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรเพิม่ทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจ ำกดั 
การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนส่วนหน่ึงในการเขา้ซ้ือ

หุน้สามญัของ SEL จ  านวนไม่เกิน 700,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากบั 25.43 บาท) คิดเป็นร้อยละ 
100 ของหุ้นสามญัทั้งหมด โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ดงักล่าว จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 การเขา้ซ้ือหุ้นของ SEL ใน
สัดส่วนร้อยละ 70 ซ่ึงจะจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินสดประมาณร้อยละ 50 และอีกประมาณร้อยละ 50 จะช าระโดยการออกหุ้นของ 
WICE เป็นการตอบแทน และในส่วนท่ี 2 ทาง WICE มีสิทธิท่ีจะเขา้ซ้ือหุ้นของ SEL ในรูปของเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 30 ในช่วง
ระยะเวลาวนัที่ 1 มกราคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563  

 
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ดงักล่าว จะช่วยให้บริษทัเสริมสร้างความแข็งแรงในการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

แบบครบวงจรของบริษทั เน่ืองจาก SEL ด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และเป็นฐานในการขยายตลาดไปยงัแถบภูมิภาคเอเชียและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 
นอกจากน้ี บริษทัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัในราคา 2.80 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 

90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ

ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระน้ีต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เพื่อขอ
อนุมติัให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหว่าง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเทียบเท่า 
2.914 บาท) (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

 
2. หลกัเกณฑ์กำรเพิม่ทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจ ำกดั 

2.1 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลือกบุคคลในวงจ ากดั 
บริษทัพิจารณาจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL จ  านวน 51,899,500 หุ้น เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้น

สามญัของ SEL ดงักล่าว โดยมีจุดประสงคข์องบริษทัเพ่ือขยายธุรกิจตามความจ าเป็นขา้งตน้  

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 3 

http://www.setsmart.com/
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2.2 หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

รำคำตลำด 
ราคาตลาดก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 (วนัประชุม
คณะกรรมการบริษทั) ซ่ึงหมายถึงราคาซ้ือขายถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ
บ ริษัท  คือตั้ งแ ต่วัน ท่ี  12 เมษายน  2559 – ว ัน ท่ี  10 
พฤษภาคม 2559 

 
 

เทียบเท่า 2.914 บาทต่อหุน้ 

รำคำเสนอขำย 2.80 บาทต่อหุน้ 
 
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ี 2.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทั และผูถื้อหุ้นของSEL เพื่อเป็น
การแลกเปล่ียนการซ้ือหุ้นของ SEL เป็นการตอบแทน ซ่ึงราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท า
การติดต่อกัน ก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหว่าง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 
10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเทียบเท่า 2.914 บาท) (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com 
 

3. บุคคลในวงจ ำกดัท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุน 

รายละเอียดการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน มีดงัน้ี 
 

 
ล ำดบั 

 
ช่ือผู้ได้รับจัดสรร 

 
จ ำนวนกำรถือหุ้นใน SEL 

จ ำนวนหุ้นบริษัทท่ีได้รับกำรจัดสรร
หุ้น WICE ตำมอตัรำส่วน 

1 นายลิม เมง ปุย 259,000 19,202,800 
2 นายเลียน ฮก ลุง 259,000 19,202,800 
3 นางสาวซู ย ิโนจ 182,000 13,493,900 
 รวม 700,000 51,899,500 

 
1. นำยลมิ เมง ปุย  

ช่ือบุคคล : นายลิม เมง ปุย 
สัญชาติ :  สิงคโปร์ 
ท่ีอยู ่:  2 Peakville Grove Singapore 487733 
อาชีพ :  นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ท างาน: กรรมการของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั: ผูถื้อหุน้ใน WICE ร้อยละ 2.60 ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

2. นำยเลยีน ฮก ลุง  
ช่ือบุคคล : นายเลียน ฮก ลุง 
สัญชาติ :  สิงคโปร์ 
ท่ีอยู ่:  1 Seletar Green View Singapore 805155 
อาชีพ :  นกัธุรกิจ 

http://www.setsmart.com/
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 ประสบการณ์ท างาน: กรรมการของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั: ผูถื้อหุน้ใน WICE ร้อยละ 2.60 ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

3. นำงสำวซู ยิ โนจ 
ช่ือบุคคล : นางสาวซู ย ิโนจ 
สัญชาติ :  สิงคโปร์ 
ท่ีอยู ่:  83 Pasir Ris Grove #13-02 BV Resudebces Singapore 518211 
อาชีพ :  นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน: กรรมการของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั: ผูถื้อหุน้ใน WICE ร้อยละ 2.60 ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

 
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นก่อนและหลงักำรจัดสรรหุ้นให้บุคคลในวงจ ำกดั 

 

ล ำดบั 

 

ผู้ถือหุ้น 

ณ 4 มกรำคม 2559 ภำยหลงักำรเพิม่ทุนในวงจ ำกดั 

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนหุ้น % 

1 นางอารยา คงสุนทร 153,939,380 25.66 153,939,380 23.61 

2 นายชูเดช คงสุนทร 108,939,320 18.16 108,939,320 16.71 

3 นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร 66,857,280 11.14 66,857,280 10.25 

4 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร 46,298,200 7.72 46,298,200 7.10 

5 นำยลมิ เมง ปุย 15,576,960 2.60 34,779,760 5.34 

6 นำยเลยีน ฮก ลุง 15,576,960 2.60 34,779,760 5.34 

7 นำงสำวซู ยิ โนจ 15,576,960 2.60 29,070,860 4.46 

8 นายไตย ไวย ฟุง 15,576,960 2.60 15,576,960 2.39 

9 นายราม ตนัติกุลสุนทร 12,157,880 2.03 12,157,880 1.86 

10 นายพรชยั เลิศมโนกุล 4,000,000 0.67 4,000,000 0.61 

 รวม ผู้ ถื อ หุ้ น  10 อัน ดับ แรก ท่ี ถื อ หุ้ น

มำกกว่ำร้อยละ 0.5% 

454,500,000 75.75 454,500,000 77.67 

11 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ 145,499,520 24.25 145,499,520 22.32 

12 ผูถื้อหุน้ต ่ากวา่หน่ึงหน่วยการซ้ือขาย 480 - 480 - 

 รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 600,000,000 100.00 651,899,500 100.00 
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ปัจจุบัน นายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และ นางสาวซู ยิ โนจ ผูถื้อหุ้นใน WICE รายละร้อยละ 2.60 ของทุนช าระแลว้ของ 

WICE  โดยสัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มนายลิม เมง ปุย ทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 7.80 ของทุนช าระแลว้ของ WICE ทั้งน้ี บุคคล
ในกลุ่มนายลิม เมง ปุย ดงักล่าวดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น 
Concert Party กนัแต่อย่างใด นอกจากน้ี กลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ WICE  แต่
อย่างใด นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงภายหลงัการซ้ือหุ้นของ SEL เรียบร้อยแลว้ จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และฉบบั
แกไ้ขเพ่ิมเติม 

 
ค ำรับรองของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบักำรพจิำรณำและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน 
คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบขอ้มูลของนายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และ นางสาวซู ยิ โนจ ไม่ได้

เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 คณะกรรมการไดด้  าเนินการดว้ยความระมดัระวงั และเห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ศกัยภาพในการลงทุนในหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

 
4. ข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบท่ีอำจเกดิขึน้จำกกำรเพิม่ทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจ ำกดั 

4.1 บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีบทบาทในการบริหารงานหรือจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั
หรือเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษทัแต่อยา่งใด 

4.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี เม่ือบุคคลทั้ง 3 ท่านซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนรวมทั้งส้ินจ านวน 
51,899,500 หุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ดงัน้ี 

 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้บริษทั (Price Dilution) 
Price Dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

    = 2.914- 2.905 
          2.914 
    =            0.31% 

     โดยราคาตลาดภายหลงัเสนอขายค านวณจาก 
  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (จ  านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ x ราคาตลาด) + (จ  านวนหุน้ PP x ราคา PP) 
      จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ PP 
    =  (600,000,000*2.914) + (51,899,500*2.8) 
     600,000,000+51,899,500 
    =  2.905 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณโดยอา้งอิงกบัราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหวา่ง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเทียบเท่า 2.914 
บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

 ดงันั้น ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัจะมีผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 0.31  

http://www.setsmart.com/
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 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษทั (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุน้ PP 
      จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ PP 

 = 51,899,500 
  600,000,000+51,899,500 
 = 7.96% 

ดงันั้น จากการเพ่ิมทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดัแลว้จะท าใหสิ้ทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษทัลดลงในอตัราร้อยละ 7.96 
 ผลกระทบต่อก าไรต่อผูถื้อหุน้ (Earning per Share Dilution) 

EPS Dilution  = EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
                    EPS ก่อนเสนอขาย 
 

    = 0.098 - 0.09 
        0.10 
    = 7.96% 
 
 EPS ก่อนเสนอขาย  = ก าไร 4 ไตรมาส (ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559) 
        จ  านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนเพ่ิมทุน 
    = 58,901,000 
     600,000,000 
    = 0.098 บาทต่อหุน้ 
 
 EPS หลงัเสนอขาย  = ก าไร 4 ไตรมาส (ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559) 
                จ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหลงัเพ่ิมทุน 
    = 58,901,000 
     651,899,500 
    = 0.09 บาทต่อหุน้ 

ดงันั้น หลงัการเพ่ิมทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดัแลว้จะท าใหก้ าไรต่อผูถื้อหุน้ ลดลงในอตัราร้อยละ 7.96 
 

5. ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร 
5.1 ความเส่ียงจากผลประกอบการของ SEL ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย  

แนวทางแกไ้ข : ขยายฐานลูกคา้ของ SEL ไปยงักลุ่มคู่คา้ของลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากการชะลอ
ตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของ SEL ในปัจจุบนั 

5.2 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนค่อนขา้งสูงในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัคร้ังน้ี 
แนวทางแกไ้ข : บริษทัไดว้เิคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัเป็นอยา่งดี  โดยบริษทัมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีน ามาใช้
ในการซ้ือหุน้สามญัน้ี 
 

6. เง่ือนไขในกำรเข้ำท ำรำยกำร 
6.1 การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแบบเฉพาะเจาะจงในคร้ังน้ีตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
6.2 บริษทัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยใ์ห้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลใน

วงจ ากดั 
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7. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบักำรเพิม่ทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจ ำกดั 

7.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิม่ทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเง่ือนไขการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงแลว้ มีความเห็นว่า 

การด าเนินการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทั เน่ืองจากเป็นการไดม้าซ่ึงธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกนั และ
เป็นการขยายธุรกิจไปในตลาดแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญั
ของ SEL และอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัให้แก่นายลิม เมง ปุย , นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุ้นของ SEL เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหุ้นของ SEL ตามขอ้ตกลงในการเขา้ซ้ือหุ้น SEL ทั้ งน้ี
เหตุผลการเขา้ซ้ือหุน้ SEL เน่ืองจากบริษทัเน่ืองจากเล็งเห็นศกัยภาพทางธุรกิจของ SEL เป็นธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกบับริษทั  โดยสามารถสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่บริษทัเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสามารถรับรู้รายได ้และส่วนแบ่งก าไรของ SEL ไดท้นัที โดยท่ี SEL มีรายไดห้ลกัจากการให้บริการ
และก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558 ประมาณ 480 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมด 
ร้อยละ 12.57 ในขณะท่ีบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการให้บริการและก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558 เท่ากับ 682 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมด ร้อยละ 8.79  รวมถึงเป็นยทุธศาสตร์เพ่ือการเติบโตโดยขยายการด าเนินธุรกิจ
ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายได้ท่ีมีเสถียรภาพแบบต่อเน่ือง (Recurring Income)  และยงัเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษทัในระยะยาว จึงเห็นควรจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ 
SEL ดังกล่าว นอกจากน้ีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 51,899,500หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนในการได้มาซ่ึงหุ้น SEL เป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกับราคาตลาด โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดร้อยละ 3.92 ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจใหก้บัผูถื้อหุน้ของ SEL ในการเขา้มาถือหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี ราคาตลาด คือ ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนั ท  าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
น้ีต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหวา่ง วนัท่ี 12 เมษายน 
2559 ถึงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเทียบเท่า 2.914 บาท) (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  ท่ีประชุมจึงเห็นวา่ราคาหุน้
ท่ีบริษทัเสนอขายท่ี 2.80 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผลหากเทียบกบัราคาตลาดดงักล่าว 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้ความเห็นเก่ียวกบั มูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 700,000 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 424,973,343 บาท ว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากหากพิจารณาศกัยภาพในการก าไรของ SEL ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เทียบเท่า 17.80 ลา้นบาท แต่มีศกัยภาพใน
การท าก าไรใกลเ้คียงกบั WICE รวมถึงการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตในต่างประเทศ
ใหก้บั WICE  ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบวา่ SEL เป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพท่ีดีและเห็นควรให ้WICE เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL รวมถึงราคาท่ี
เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล  

 
7.2 ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิม่ทุน  

บริษทัพิจารณาท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นสามญัเพื่อการแลกหุ้นเพื่อ
ไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัของบริษทั SEL ซ่ึงกลุ่มผูถื้อหุ้นดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นในปัจจุบันของบริษทั  ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มผูถื้อหุ้นดงักล่าวน้ีมี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากน้ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์ในการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งบริษทัไม่ตอ้งช าระค่าหุ้น
เป็นเงินสดซ่ึงอาจกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัและผูถื้อหุน้ของ SEL ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ ทั้งน้ี บุคคลใน
กลุ่มนายลิม เมง ปุย ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์น
การท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party 
กันแต่อย่างใด นอกจากน้ี กลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ WICE แต่อย่างใด 
นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงภายหลงัการซ้ือหุ้นของ SEL เรียบร้อยแลว้ จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

http://www.setsmart.com/
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แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และฉบบัแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 
7.3  ผลกระทบท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ต่อกำรประกอบธุรกจิ ตลอดจนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจำกกำรเพิม่ทุน

และกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้เงินหรือโครงกำร  
บริษทัคาดว่าการไดเ้ขา้ถือหุ้นสามญัของ SEL จะสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสามารถรับรู้รายไดข้อง 

SEL ได้ทันที โดยท่ี SEL มีรายได้หลกัจากการให้บริการและก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558 ประมาณ 480 ล้านบาท และ 61 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมด ร้อยละ 12.57 ในขณะท่ีบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการให้บริการและก าไรสุทธิ
ประจ างวดปี 2558 เท่ากบั 682 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมด ร้อยละ 8.79 ดงันั้น 
การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในคร้ังน้ี ถือเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการเติบโตโดยขยายการด าเนินธุรกิจใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในต่างประเทศ ซ่ึง
จะเป็นการสร้างรายไดท่ี้มีเสถียรภาพแบบต่อเน่ือง (Recurring Income) และยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างผลตอบแทนใหแ้ก่บริษทัฯ ใน
ระยะยาว ทั้งน้ี หากบริษทัด าเนินการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ไดเ้ฉพาะในส่วนท่ี 1 คือ สัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมด
ของ SEL บริษทัจะสามารถรับรู้รายไดใ้นสัดส่วนร้อยละ 70 ของรายไดข้อง SEL แต่หากบริษทัเลือกใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL 
จ  านวนท่ีเหลือ คือ ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามั้ญทั้งหมดของ SEL) (ส่วนท่ี 2)  ดว้ย บริษทัจะสามารถรับรู้รายไดใ้นสัดส่วนร้อยละ 100 
ของรายไดข้อง SEL 

 
7.4 ที่มำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและควำมเหมำะสมของรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ี 2.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 3.92 จากราคาตลาด ซ่ึง

ไดแ้ก่ ราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 โดยเป็นราคาท่ี
ค านวณระหว่าง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเท่ากบั 2.914 บาท นั้นมีความเหมาะสม โดยการก าหนดส่วนลด
จากราคาตลาดนั้น มาจากการเจรจาตกลงกนั โดยอา้งอิงจากราคาตลาด ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทั
แลว้ และมีความเหมาะสม เพราะเป็นอตัราส่วนลดท่ีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัราคาตลาด ทั้งน้ี การให้อตัราส่วนลดร้อยละ 3.92 จะ
ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นปัจจุบนัของ WICE  ไดรั้บผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) เท่ากบั ร้อยละ 0.31  ซ่ึงทางบริษทัคาดหมายวา่  ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของ SEL จะสามารถชดเชยผลกระทบดา้นราคาท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีได ้นอกจากน้ี ผลกระทบต่อผูท่ี้ไดรั้บ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดคร้ังน้ี จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เข้ามาถือหุ้น WICE  และ จะส่งกระทบต่ออตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของ WICE โดยสัดส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของ WICE ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด
คร้ังน้ีจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 13.47 จากเดิมท่ีมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของ WICE อยู่ท่ีร้อยละ 9.65 (ทั้งน้ี การค านวณอตัราผลตอบแทน
ผูถื้อหุน้ของ WICE ใชก้  าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั คือ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 จนถึง ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 และงบการเงินล่าสุดของ 
SEL ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2558) 
 

8. ค ำรับรองของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกบักำรเพิม่ทุน 
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นเป็น
เหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้น
แทนบริษทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

 
9. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบักำรเพิม่ทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนให้บุคคลในวงจ ำกดั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมและได้ซักถามในรายละเอียดจนเป็นท่ีพอใจ ในวาระเก่ียวกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน คณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
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10. เง่ือนไขหรือข้อตกลงอ่ืนใดกบับุคคลท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

บุคคลท่ีไดรั้บจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ไดมี้ขอ้ตกลงในการถือครองหุ้น WICE โดยไม่ขายหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (lock up period) 
นบัจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion date) 

 
              บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบัน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 

       (นางอารยา คงสุนทร) 
                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ส่ิงที่ส่งมำด้วย 4 

 
ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอสิระ 

เกีย่วกบักำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ 
 

ของ 
บริษทั ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

เสนอต่อ 
คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษทั 

 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

29 มิถุนำยน 2559 
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นิยำมศัพท์ 

ค านิยามดงัต่อไปน้ี ให้มีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

“WICE” หรือ “บริษทั” หมายถึง บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  

“SEL” 
 

Sun Express Logistics Pte .Ltd.  

“SUN” 
 

บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  

“IFA” หรือ  
“ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
บริษทัใหเ้ป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นในการท ารายการใน
คร้ังน้ี 

 

“IFA Report” 
 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

“ตลาดหลกัทรัพยฯ์” 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

“ส านกังานก.ล.ต.” 
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

“Cut-off Date” 
 

วนัสุดทา้ยเพื่อสรุปตวัเลขเพื่อท ารายการ คือ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2559  

“Completion Date” 
 

วนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559  

“Second Completion Date” 
 

วนัท่ีมีการตกลงท ารายการเขา้ซ้ือหุน้สามญัส่วนท่ี 2 เสร็จส้ิน  

“EMS” 
 

Electronics Manufacturing Services  หรือ อุตสาหกรรมรับจา้งผลิตและ
ประกอบช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

“สถาบนัวจิยั IDC หรือ IDC” 
 

สถาบนัวจิยั ไอดีซี หรือ บริษทั ไอดีซี รีเสิร์ซ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั   

“FDI” 
 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment)  

“MNC หรือ Multinational Company” 
 

บริษทัขา้มชาติ ไดแ้ก่ ลูกคา้รายใหญ่ 2 รายของ SEL  

“NWC หรือ Net working Capital” 
 

เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ  

“Swap Share” 
 

วธีิการแลกหุน้สามญั  

“SGD” 
 

เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  

“MSGD” 
 

ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  

ผูข้ายหุน้ SEL (Vendors) 
 

ไดแ้ก่ 1. นายลิม เมง ปุย 2. นายเลียน ฮก ลุง และ 3. นางสาวซู นิ โยจ  

“สัญญาการซ้ือขายหุน้ หรือ SPA” 
 

สัญญาการซ้ือขายหุน้ (Share Sale Agreement) ระหวา่ง บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ 
จ ากดั (มหาชน) และผูถื้อหุน้ของ Sun Express Logistics Pte. Ltd.  ไดแ้ก่ นายลิม 
เมง ปุย  นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ย ิโนจ เม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2559 
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   วนัที่ 29 มิถุนายน 2559 
 
 
เร่ือง ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์  

ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์  จ  ากดั (มหาชน) 

เรียน คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของ บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์  จ  ากดั (มหาชน)  

อา้งถึง 1. มติคณะกรรมการบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559  
 2.  สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) สารสนเทศการเสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบเฉพาะเจาะจงของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และแบบรายงานการเพ่ิมทุน
ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 3.  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
 4. รายงานประจ าปี 2558 ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
 5. งบการเงินรวมของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ฉบบัตรวจสอบปี 2556 -2558 และงบการเงินรวมฉบบัสอบ

ทานส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด 31 มีนาคม 2559 โดย บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 6. งบการเงินของ Sun Express Logistic Pte. Ltd. ฉบับตรวจสอบปี  2556 -2558 โดยบ ริษัท  Smalley & Co. Public 

Accountants and Chartered Accountants ประเทศสิงคโปร์ 
 7. หนังสือรับรอง รายช่ือผูถื้อหุ้น บริคณห์สนธิ  ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
 8.  หนงัสือรับรอง ขอ้บงัคบั รายช่ือผูถื้อหุน้ บริคณห์สนธิ ของบริษทั Sun Express Logistic Pte. Ltd. 
 9. รายงานการตรวจสอบสถานะ (Due diligence) บญัชี การเงิน ภาษี และกฎหมาย ของ Sun Express Logistic Pte. Ltd. ของ 

บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 
 10. เง่ือนไขเบ้ืองตน้เก่ียวกับการซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) และ Sun Express Logistic Pte. 

Ltd. เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 และสัญญาการซ้ือขายหุน้ระหวา่ง บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และ Sun Express 
Logistic Pte. Ltd. เม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2559  

 
ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“WICE” หรือ “บริษทั”) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2559 ไดมี้มติท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. อนุมติัการซ้ือหุน้สามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) จ านวน 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์
สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL จากผูถื้อหุน้เดิมของ SEL โดยวธีิการแลกหุน้สามญั (Share Swap) และช าระดว้ยเงินสด และ
แต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพย ์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือแสดงความเห็นต่อ
คณะกรรมการและผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี 
 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จากผูถื้อ
หุ้นของบริษทัดงักล่าว ในจ านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากบั 25.43 บาท) คิดเป็นร้อยละ 
100 ของหุ้นสามญัทั้งหมด โดยราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัของ SEL คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
หรือเทียบเท่า 424,973,343 บาท  ซ่ึงการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL 
ซ่ึงค านวณจากศักยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงินส้ินสุด ณ 31 
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ธันวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากับ 2,815,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกัน ค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 
11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 
ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และวิธีการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของ WICE กับหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินไดเ้ท่ากบั 145,318,327 บาท และจ านวนหุน้สามญั
ของ WICE จ านวน 51,899,500 หุ้น  หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยไดต้กลงก าหนดจากราคาหุ้นของ WICE ในราคาหุ้นละ 2.80 
บาท (ตามราคาท่ีตกลงกนั) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap)  (การค านวณจ านวนหุ้นของ WICE ท่ีออกมีการปัดเศษ
ข้ึนเป็นหลกัร้อยเพ่ือมิใหเ้ป็นเศษหุน้) 

ส่วนที่ 2  WICE และผูถื้อหุ้นของ SEL ได้ตกลงให้ WICE สามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ี
เหลืออยู ่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้ งน้ี มูลค่าขนาดรายการส่วนท่ี 2 จะค านวณจาก
ศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ SEL ณ ส้ินปี 2559 - 2561 จากประมาณการโดย
ผูบ้ริหารของ SEL ไดค่้าเฉล่ียของ EBITDA ของ SEL ไดเ้ท่ากบั 3,035,975 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั โดยใน
เบ้ืองตน้ การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 
บาท) อยา่งไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าหุน้ในส่วนท่ี 2 น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ิน
ปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู ่คือ ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญั
ทั้งหมดของ SEL น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกบัทาง WICE ว่าจะเขา้ใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใด ๆ หาก WICE 
ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่น้ี   หากบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ตามเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะ
ค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง และบริษทัตอ้งพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย นอกจากน้ี เง่ือนไข
ในสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และ SEL ระบุระยะเวลาการในการเลือกใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งชดัเจน คือ ช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น โดยไม่ไดร้ะบุเง่ือนไขของการขยายระยะเวลาในการเลือกใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ไว ้ 
ดงันั้น หาก WICE ตอ้งการเลือกใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุน้สามญั SEL ส่วนท่ี 2 จะตอ้งเลือกใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเท่านั้น 

 
รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการตามเกณฑก์ าไรสุทธิพบวา่ มีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 104.09 ของก าไรสุทธิของบริษทั 4 ไตรมาส
ยอ้นหลงั (ไตรมาส 2 ปี 2558 ถึงไตรมาส 1 ปี 2559) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงการท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมิใช่
บริษทัจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไปจะเขา้เกณฑ์ Backdoor Listing  และตอ้งยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพยใ์หม่ แต่
เน่ืองจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวเขา้หลกัเกณฑค์รบทั้ง 4 ขอ้ท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่ค  าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ ไดแ้ก่ 

 
1) ธุรกิจท่ีได้มามีลักษณะคลา้ยคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท – เน่ืองจากธุรกิจของ SEL ด  าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับ

บริษทัและเสริมกนักับธุรกิจของบริษทั คือ เป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ให้บริการทั้งการน าเขา้
และส่งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศ นอกจากน้ี SEL มีฐานการให้บริการอยู่ในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของการ
ใหบ้ริการโลจิสติกส์ระดบัโลก ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีกลุ่มลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน และ 
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2) บริษทัไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษทั – เน่ืองจากธุรกิจของ SEL เป็นธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกบับริษทั 
และช่วยต่อยอดทางธุรกิจใหบ้ริษทัเพ่ิมข้ึน และ  

3) กลุ่มบริษทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์– เน่ืองจากการเขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกนัและเป็นการเสริมกนักับธุรกิจของบริษทั จึงมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้และ 

4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของบริษทัและในอ านาจการควบคุมบริษัทหรือผูถื้อหุ้นท่ีมีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทั – ภายหลงัจากเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL  ทางบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการ
ของบริษทั เน่ืองจากผูบ้ริหารของ SEL จะไม่เขา้มาเป็นคณะกรรมการของบริษทัหลงัจากท่ีไดมี้การซ้ือหุ้นของ SEL เรียบร้อย
แลว้ ดงันั้น การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวถือวา่ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
 

ดงันั้น บริษทัจึงมีหน้าท่ีแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือจดัท ารายงานแสดงความเห็นเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์มีหน้าท่ี
ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์และจะตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

นอกจากน้ีเพ่ือความคล่องตวัในการท ารายการขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณามอบ
อ านาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจา ก าหนด
รายละเอียด เง่ือนไข ระยะเวลา และด าเนินการใดๆ ท่ีจ  าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหุน้สามญัของ SEL รวมถึงการลงนามในสัญญาส่วน
แก้ไขเพ่ิมเติมของสัญญาดงักล่าว และ/หรือบันทึกความเขา้ใจ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าว และรวมถึงการ
ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือองคก์รก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามจ าเป็นสมควรและเพ่ือประโยชน์อนัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารเขา้
ท ารายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นคือ หุน้สามญัของ  SEL ส าเร็จลุล่วง 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมติัแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการและผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว 
2. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 300,000,000 บาท เป็น 325,949,750 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 
51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,899,500 หุ้น เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้น
สามญัของ SEL ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวข้อง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ในวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหว่าง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2559 ซ่ึงเท่ากบั 2.914 บาท) (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 
 

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA” หรือ “ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ เพ่ือท าหน้าท่ีแสดงความเห็นต่อ
คณะกรรมการและผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ โดยในการจดัท าความเห็นในคร้ังน้ี IFA ไดพ้ิจารณาจากเอกสารโดยอา้งอิงตาม
รายการท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของ WICE   ประกอบกบัการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใตส้มมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารท่ีได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้มีความสมบูรณ์ ครบถว้น และเป็นจริง ในสถานการณ์และขอ้มูลท่ีรับรู้ได้ในปัจจุบัน ดงันั้น หากสถานการณ์และขอ้มูลมีการ

http://www.setsmart.com/
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เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของ IFA ได ้ โดยในการจดัท าประมาณการทางการเงินนั้น IFA ไดใ้ช้
สมมติฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับจาก  WICE และ SEL ประกอบกับข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมและข้อมูลทั่วไปท่ีเปิดเผยแก่
สาธารณะ ณ ปัจจุบนั ทั้งน้ี IFA ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มเก่ียวกับความสมบูรณ์ของขอ้มูลและค า
รับรองต่าง ๆ ท่ีทาง WICE   มอบให้กบั IFA โดย IFA ไดต้รวจสอบขอ้มูลดว้ยความระมดัระวงัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพเช่ือว่า ขอ้มูลท่ีรับ
เพียงพอต่อการน าเสนอขอความเห็นต่อผูถื้อหุน้   และความเห็นของ IFA ท่ีน าเสนอน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยเก่ียวกบั
ความสมเหตุสมผลของการท ารายการดงักล่าวเท่านั้น 

 
สรุปควำมเห็นของ IFA เกีย่วกบักำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ 

WICE มีความประสงค์เข้าซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) จ านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  โดยราคาซ้ือหุ้นสามญัของ SEL คิดเป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 424,973,343 บาท โดยจุดประสงค์ในการเข้าท ารายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยเ์น่ืองจาก SEL สามารถเสริมสร้างศกัยภาพในการเพ่ิมรายได ้ความสามารถในการสร้างก าไรให้แก่บริษทัในอนาคต นอกจากน้ี 
ทาง SEL จะเขา้มามีส่วนช่วยในการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษทัให้กวา้งมากข้ึน โดยการขยายสาขาในต่างประเทศ
ใหก้บับริษทั ซ่ึงจะส่งผลช่วยการเติบโตของรายไดข้องบริษทัมากยิง่ข้ึน   

ทั้งน้ี  WICE  และผูถื้อหุ้นของ SELไดแ้ก่ นายลิม เมง ปุย  นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ย ิโนจ ไดล้งนามใน SPA หรือ สัญญาการ
ซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และผู ้ถือหุ้นของ SEL เม่ือวนัท่ี  27 พฤษภาคม 2559  โดยก าหนดวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน 
(Completion Date) คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559  ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ WICE ก่อน  โดย  WICE จะจัดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นเข้าท า
รายการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในคร้ังน้ี ในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องเจา้พระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียริ
เวอร์ไซต ์ 
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  ตามเง่ือนไขของ SPA จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 
490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL โดยขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 11,428,900 เหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือ
หุน้สามญัของ SEL และวิธีการแลกเปล่ียนหุน้สามญัของ WICE กบัหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของ
มูลค่าการเข้าซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินไดเ้ท่ากับ 145,318,327 บาท และจ านวนหุ้นสามญัของ WICE จ านวน 
51,899,500 หุน้  หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยไดต้กลงก าหนดราคาหุน้ของ WICE ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุน้
สามญัของ SEL (Share Swap)  ส่วนท่ี 2  WICE และผูถื้อหุ้นของ SEL ไดต้กลงให้ WICE สามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) ซ้ือหุ้น
สามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่  คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วง
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด การเขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ของ SEL ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท) ทั้งน้ี ขนาดรายการส่วน
ท่ี 2 อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็ตาม การ
เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู ่คือ ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีใหสิ้ทธิกบัทาง WICE 
วา่จะเขา้ใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใด ๆ หาก WICE ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยูน้ี่ หากบริษทั
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ตามเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลา
ดงักล่าวอีกคร้ัง และบริษทัตอ้งพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์น
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การท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย 
 

ซ่ึง IFA มีความเห็นว่าผูถื้อหุ้นควรลงมติอนุมัติรำยกำรซ้ือหุ้นในคร้ังน้ี โดยพิจารณาว่าการลงทุนในคร้ังน้ีจะเป็นการช่วยขยายฐาน
ธุรกิจของบริษทั  เสริมสร้างศกัยภาพในการเพ่ิมรายไดแ้ละความสามารถในการสร้างก าไรใหแ้ก่บริษทัในอนาคต นอกจากน้ี ทาง SEL จะ
เขา้มามีส่วนช่วยในการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษทัให้กวา้งมากข้ึน โดยการขยายสาขาในต่างประเทศให้กบับริษทั ซ่ึง
จะส่งผลใหเ้กิดการเติบโตของรายไดข้องบริษทัมากยิง่ข้ึน  โดย IFA มีความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาเสนอซ้ือท่ีตกลงร่วมกนัในการใช้หุ้น WICE จ่ายช าระเพ่ือซ้ือ SEL ท่ี 2.80 บาทต่อหุ้น มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก
เป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงราคาประเมินท่ีประเมินโดย IFA โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ซ่ึงไดร้าคาพ้ืนฐานอยู่ท่ี 
2.55 บาทต่อหุ้น และเม่ือท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ช่วงราคาประเมินของ WICE จะมีมูลค่าประมาณ 
2.19 – 2.91 บาทต่อหุน้ 

(2) ราคาท่ี WICE เสนอซ้ือ SEL อยู่ท่ีประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,434 บาท มีความ
สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นราคาท่ีต ่ากว่าราคาพ้ืนฐานท่ีประเมินโดย IFA โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ได้
ราคาประเมินมูลค่าของ SEL อยูท่ี่ประมาณ 31,247,742 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ เทียบเท่า 794,630,067 บาท เม่ือท าการ
วเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) โดยปรับลดรายไดจ้ากการบริการใหล้ดลงร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 อีกทั้ง
ปรับระดบัอตัราส่วนลด (WACC) ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 จะพบว่าช่วงราคาประเมินของ SEL ท่ีต  ่า
ท่ีสุดท่ีประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจะมีมูลค่าประมาณ 19,214,459 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
เทียบเท่า 488,623,698 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซ้ือ จะพบวา่ราคาท่ีประเมินไดด้งักล่าวยงัคงมีมูลค่าสูงกวา่ราคา
เสนอซ้ือกิจการ ดงันั้นราคาเสนอซ้ือดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

(3) เง่ือนไขของรายการมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุน้ไดก้ าหนดเง่ือนไขให้ WICE เลือกเขา้ใชสิ้ทธิ
ในการซ้ือหุน้ในส่วนท่ี 2  คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ซ่ึงเป็น
การลดความเส่ียงในเร่ืองผลตอบแทนจากการเขา้ลงทุน ไวด้ว้ย  โดยภายใตเ้ง่ือนไขการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 
ซ่ึง WICE สามารถเลือกใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู ่คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ในระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึง WICE 
มีสิทธิเลือกท่ีจะไม่ท ารายการในส่วนท่ี 2 น้ี นอกจากน้ีเง่ือนไขในสัญญายงัก าหนดขอ้ตกลงในการถือครองหุน้ WICE โดยผู ้
ถือหุ้นของ SEL ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของ WICE จะตอ้งไม่ขายหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (lock up period) นับจาก
วนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion date) หรือ นับจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงเร่ือง 
ผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหุ้น WICE ภายในระยะเวลา 3 ปีหลงัจากท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนน้ี  นอกจากน้ีสัญญายงั
ก าหนดให้ผูบ้ริหารเดิมของ SEL ยงัคงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของ SEL ต่อไปอีก 4 ปีนับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จ
ส้ิน(Completion date) หรือ นบัจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 เพ่ือรักษาผลการด าเนินงานใหมี้ความต่อเน่ืองในระหวา่งช่วงเวลา
ขา้งตน้ เง่ือนไขดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงจากการเขา้ลงทุนของ WICE ในระยะเร่ิมแรก โดยให้ WICE มีโอกาส
ศึกษาผลการด าเนินงานของ SEL หลงัจากการเขา้ซ้ือหุ้นในส่วนแรกประมาณ 3 ปี  ในกรณีท่ีผลประกอบการของ SEL ใน
อนาคตไม่เป็นไปตามท่ี WICE คาดการณ์ WICE อาจจะเลือกไม่ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ดงักล่าว หรือ เลือกใชสิ้ทธิซ้ือหุน้โดยมี
ราคาท่ีตอ้งช าระเปล่ียนแปลงตามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ SEL ณ ส้ินปี 2559 - 2561 ดงันั้น IFA จึงมี
ความเห็นวา่เง่ือนไขในการท ารายการในคร้ังน้ีเป็นเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล 

นอกจากน้ีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคาดวา่ WICE จะไดรั้บจากการลงทุนใน SEL สามารถค านวณจากเงินปันผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
โดยอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ SEL มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานร้อยละ 100 จากผลการด าเนินงานสุทธิของปีก่อน ซ่ึง
การท่ี WICE เขา้ซ้ือกิจการของ SEL จะท าให้ WICE ไดรั้บเงินปันผลในส่วนน้ีดว้ย โดยหากผลการด าเนินงานของ SEL เป็นไปตามท่ี
ประมาณการ (อา้งอิงตารางสรุปประมาณการงบก าไรขาดทุนของ SEL หนา้ 76) อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉล่ียระหวา่งปี 2559 – ปี 
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2563 จะเท่ากบั  ร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินลงทุนทั้งหมดท่ี WICE จ่ายซ้ือกิจการ SEL ไป จ านวน 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
เทียบเท่า 424,973,343 บาท 

อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี อาจจะก่อให้เกิดความเส่ียงจากการด าเนินงานของ SEL ในอนาคต รวมถึงความเส่ียงจาก
การไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือขายหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นควรศึกษาอย่างละเอียดถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ 
SEL  เพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงความเห็นเพื่ออนุมติัรายการ โดย IFA สามารถสรุปความเส่ียงดงักล่าวไดด้งัน้ี 
 

 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพงิลูกค้ำรำยใหญ่ และโอกำสท่ีจะไม่ได้รับกำรต่อสัญญำจำกลูกค้ำปัจจุบันของ SEL ภำยหลงักำรเข้ำซ้ือ
หุ้นสำมัญของ SEL เน่ืองจากปัจจุบนั SEL พ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ 2 ราย ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงมีการท า
สัญญากนัแบบปีต่อปี อาจมีความเส่ียงต่อการไม่ไดรั้บการต่อสัญญาจากลูกคา้รายใหญ่ 2 รายน้ีและลูกคา้ปัจจุบนัของ SEL ราย
อ่ืน ๆ ได้ ซ่ึงท่ีผ่านมาได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้ารายใหญ่ทั้ ง 2 ราย และลูกค้าปัจจุบันรายอ่ืนมาโดยตลอด  นอกจากน้ี 
ผูบ้ริหารของ SEL ทั้ง  3 ราย คือ นายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ จะยงัคงบริหารงานท่ี SEL ต่อไปอีก 4 
ปี นับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ นับจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ซ่ึงจะท าให้เกิดความ
ต่อเน่ืองกบัการท างานกบัลูกคา้ไดต่้อไป  
 

 ควำมเส่ียงจำกผลประกอบกำรของ SEL ไม่เป็นไปตำมควำมคำดหมำย เน่ืองจำกกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็น
ลูกค้ำหลกัของ SEL ชะลอตัวในปี 2558  การด าเนินธุรกิจของ SEL จะเนน้การขนส่งทางอากาศเป็นหลกั โดยมีสัดส่วนประมาณ 
56% ของรายไดท้ั้งหมดของ SEL ในปี 2558 ซ่ึงการขนส่งทางอากาศของ SEL ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัไม่
มาก แต่มีมูลค่าสูงซ่ึงไดแ้ก่ ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ โดยในปี 2558 พบวา่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั
ของ SEL อยู่ในช่วงการชะลอตวั (ท่ีมา : ขอ้มูลของส านักพฒันาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย (สออ.) ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้ผลประกอบการของ SEL ในอนาคตไม่เป็นไปตามความคาดหมายของบริษทัได ้ ซ่ึงในเร่ืองน้ี บริษทัไดมี้แนวทางใน
การขยายฐานลูกค้าไปยงัลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยจะขยายฐานลูกค้าของ SEL ไปยังกลุ่มคู่ค้าของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ีภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจจะกลับมาเร่ิมฟ้ืนตวั ในปี 2559 เป็นต้นไป โดยข้อมูลจาก
สถาบันวิจยั IDC ของประเทศไทย ได้คาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดธุรกิจรับจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Manufacturing Services - EMS) ของทั่วโลก จะมีรายได้อยู่ท่ี 505 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 4 จากปี 2558 ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
รับจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services – EMS) ของทัว่โลก ในเอกสารแนบทา้ย 
 

 ควำมเส่ียงเกีย่วกบักำรขำดสภำพคล่องของ SEL เน่ืองจำกกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของ SEL  ทาง SEL มีการคา้ง
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในรอบปี 2558 ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL อีก 1.4 ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 
35.60 ลา้นบาท)  โดยภายหลงัท่ี SEL จ่ายเงินปันผลดงักล่าวออกไปทั้งหมดแลว้ อาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวยีนของ SEL 
อาจไม่เพียงพอท่ีจะใชใ้นการด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ซ่ึงในเร่ืองน้ีมีการก าหนดเง่ือนไขไวใ้น SPA ไวแ้ลว้ว่า  ภายหลงัการจ่ายเงิน
ปันผลของ SEL จากผลประกอบการในรอบปี 2558 ทาง SEL จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) เป็นบวก
หลงัจากหักภาระการจ่ายเงินต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2559 และจะตอ้งเหลือเงินสดเพียงพอท่ีจะใชใ้นการด าเนินธุรกิจปกติของ 
SEL และ SEL จะไม่กูย้มืหรือก่อหน้ีสินเพ่ิมเติม 

 
 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรของ SEL อย่างไรก็ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษทัและ SEL 

(SPA) ซ่ึงลงนามเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ระบุไวว้่า ภายหลังจากการเข้าซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ทาง SEL จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารปัจจุบนัอยา่งนอ้ย 4 ปี นบัจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ นบัจากวนัที่ 15 
สิงหาคม 2559 ซ่ึงยงัคงตอ้งพ่ึงพาการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใตผู้บ้ริหารชุดปัจจุบนัของ SEL เป็นหลกั  แต่บริษทัจะส่ง
ตวัแทนเขา้เป็นกรรมการส่วนใหญ่เพ่ือควบคุมและก าหนดนโยบายการบริหารงาน ส่วนในดา้นการบริหารงาน ทางบริษทัได้
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วางแผนในช่วงเร่ิมตน้ของการเขา้ไปถือหุ้นสามญัของ SEL โดยการส่งทีมงานของบริษทัไปดูแลเร่ือง ระบบการท างานภายใน 
SEL ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกบั WICE ท่ีด  าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนแผนระยะต่อไป บริษทัจะส่งทีมงานท่ีมีหนา้ท่ีในการ
ดูแลลูกคา้ และทีมพฒันาธุรกิจเขา้ไปท างานร่วมกับทีมงานของ SEL เพ่ือให้เกิดการสืบทอดธุรกิจก่อนท่ีจะครบเง่ือนไขใน
สัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษทัและ SEL ท่ีระบุว่า SEL จะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารปัจจุบนัอย่างน้อย 4 ปี นับจาก
วนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ นับจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ดงันั้น บริษทัจะมีเวลาประมาณ 4 ปี
เพ่ือเขา้ไปเรียนรู้การท างาน รวมถึงสืบทอดกิจการต่อจากผูถื้อหุน้เดิมของ SEL ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนักถึงส าคญัในเร่ืองน้ี และได้
วางแผนท่ีจะสร้างทีมงานใหม่เพ่ือรองรับงานของ SEL ต่อไป  นอกจากน้ี ยงัมีขอ้ตกลงในการถือหุ้น WICE ของผูบ้ริหาร SEL 
ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ไม่ให้ขายหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (lock up period) นับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน 
(Completion Date) คือ นับจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู ้บริหารของ SEL บริหารงาน SEL อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป เน่ืองจากผลประกอบการของ SEL จะสะทอ้นไปท่ีราคาหุน้ของ WICE ตามผลประกอบการของ SEL 
 

 ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่องทำงกำรเงินลดลง เน่ืองจำกต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้ำงสูงในกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ SEL 
และกำรก่อภำระหนี้สินเพิ่มขึ้น หากบริษทัน าเงินสดและเงินทุนชัว่คราวของบริษทัในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL อาจส่งให้
เงินสดส ารองของบริษทัไม่เพียงพอเพ่ือใชข้ยายโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้ และบริษทัจะตอ้งกูเ้งินระยะยาวจ านวน 100 ลา้น
บาท เพ่ือมาด าเนินการโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้ดงักล่าว ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินใหก้บัทาง WICE เพ่ิมข้ึนในอนาคตได ้
อยา่งไรก็ตาม บริษทัคาดวา่ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนในคลงัสินคา้มีความคุม้ค่ามากกวา่ภาระหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน 
 

 ควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถบรรลุข้อตกลงตำมสัญญำซ้ือขำยหุ้น  หากทาง SEL ไม่สามารถท าตามขอ้ตกลงในสัญญาการ
ซ้ือขายหุน้ระหวา่งบริษทั และ SEL (SPA) ซ่ึงลงนามเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัหลายเร่ือง อาทิ  การขอ
หนงัสือสละสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้ผกูพนัในเชิงลบทั้งหมดภายใตสั้ญญาสินเช่ือปัจจุบนัจากธนาคารท่ีทาง SEL ขอสินเช่ือ เพื่อ WICE 
จะไดไ้ม่ผูกพนัเง่ือนไขเหล่านั้นของสัญญาดงักล่าวภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  การขอหนังสือยินยอมจากธนาคาร
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นของ SEL รวมถึง การจ่ายเงินปันผลของ SEL ส าหรับ
ผลประกอบการปี 2558 ว่าจะตอ้งอยู่บนเง่ือนไขวา่ ภายหลงัการจ่ายเงินปันผลออกไป SEL จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็น
บวกหลงัจากหักภาระการจ่ายเงินต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2559  และจะตอ้งเหลือเงินสดเพียงพอท่ีจะใชใ้นการด าเนินธุรกิจปกติ
ของ SEL และ SEL จะไม่กูย้ืมหรือก่อหน้ีสินเพ่ิมเติม อาจส่งให้ไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือขายหุ้นระหวา่ง 2 ฝ่าย 
และท าให้การเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ไม่บรรลุผลตามแผนงานท่ีวางไวไ้ด้ ซ่ึงอาจส่งผลให้ WICE เสียโอกาสในการ
เสริมสร้างศกัยภาพในการเพ่ิมรายได ้และความสามารถในการสร้างก าไรให้แกบริษทัในอนาคต ทั้งน้ี ทางบริษทัไดด้  าเนินการ
ให้ บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาดา้นบญัชี การเงิน ภาษี และกฎหมาย เขา้ไปช่วยด าเนินการ
ร่วมกบั SEL เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จก่อนวนัเขา้ท ารายการ (Completion Date)  ซ่ึงการด าเนินงานของ บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วสิเซส จ ากดั มีการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ (Due diligence) การประกอบธุรกิจ บญัชี การเงิน ภาษี และกฎหมายของ SEL   ซ่ึง
ขั้นตอนน้ีไดด้  าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559   รวมถึงการให้ค  าแนะน าแก่บริษทัในการปรับเง่ือนไขใน SPA 
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์และป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อบริษทั โดยทาง WICE และ SEL ไดล้งนามใน SPA เม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อย่างไรก็ตาม SPA ไดร้ะบุเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัส าหรับการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL ไดแ้ก่ การด าเนินการให้ SEL ขอหนังสือสละสิทธิเก่ียวกับขอ้ผูกพนัในเชิงลบทั้งหมดภายใตสั้ญญาสินเช่ือปัจจุบนัของ 
SEL จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์   การด าเนินการให้ SEL ขอหนงัสือยนิยอมการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้น และ/หรือ 
กรรมการของ SEL จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ และ Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd. รวมถึงหนงัสือ
ยินยอมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกับการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นและ/หรือ กรรมการของ SEL   คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการแลว้เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559   
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ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนท่ีตอ้งด าเนินการในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date)  คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
ซ่ึงไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงินของ SEL ในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) และสอบทานวา่ SEL ได้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ือง การจ่ายเงินปันผลท่ีตกลงกันไวห้รือไม่  ทั้งน้ี บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด จะเขา้ไป
ด าเนินการสอบทาน SEL ในวนัสรุปตวัเลขในการท าธุรกรรม (Cut-Off Date) คือ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559  นอกจากน้ี จะตอ้ง
ตรวจสอบความเรียบร้อยการออกตราสารการโอนหุน้ของผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL มายงับริษทัวา่ ด าเนินการออกหุ้นใหก้บับริษทั
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้หรือไม่  การพิจารณามติกรรมการของ SEL ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขายหุน้ SEL ใหก้บับริษทั วา่ทาง SEL ได้
ด  าเนินการเรียบร้อยแลว้หรือไม่  อาทิ มติอนุมติัการขายหุ้น SEL / มติอนุมติัให้บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใน SEL / มติการออกหุ้น
ใหก้บับริษทั / มติอนุมติัการลาออกของกรรมการปัจจุบนัของ SEL ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้SPA  / มติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่จาก WICE จ านวน 3 ท่าน และพิจารณาความเรียบร้อยเก่ียวกบัด าเนินการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  
ทั้งในส่วนของเงินสด และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SEL ทั้ง 3 ราย รวมทั้งเง่ือนไขของการ
จ่ายเงินปันผลของ SEL ว่าเป็นไปตามท่ีตกลงกนัหรือไม่ ซ่ึงรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะตอ้งด าเนินการแลว้เสร็จในวน้ท่ีมี
การตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 (รายละเอียดในหัวขอ้ 1.6 สรุปสาระส าคญัของ
สัญญา) 
อยา่งไรก็ตาม หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงตามสัญญาการซ้ือขายหุน้ ใน SPA ไดร้ะบุไว ้ดงัน้ี 
1) หากมีฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขใน SPA  ฝ่ายท่ีไม่ผดิสัญญาจะเป็นฝ่ายท่ีสามารถยกเลิกสัญญาการซ้ือขายหุน้ได ้
2) สามารถเล่ือนวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัที่ 15 สิงหาคม 2559 ออกไปไดไ้ม่เกิน 10 วนัท า
การนับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date และสามารถเล่ือนวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน 
(Completion Date) ออกไปไดแ้ค่คร้ังเดียวเท่านั้น 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เง่ือนไขสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และผูข้ายหุ้น SEL ดงักล่าวขา้งตน้มี
ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว 
นอกจากน้ี การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL น้ีจะส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทัเน่ืองจากตามมาตรฐานในการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ระบุไวว้่า บริษทัจ าเป็นตอ้งจดัท าการปันส่วนราคาซ้ือ (Purchase 
Price Allocation) ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน และหน้ีสินของ 
SEL (สุทธิจากมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม) รวมถึงค่าความนิยมท่ีอาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู่ ณ 
วนัท่ีซ้ือ (วนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน) โดยหากราคาซ้ือต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม บริษทัจะรับรู้ผลต่างดงักล่าวเป็นผลก าไรท่ี
จะเกิดข้ึนในงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือ และหากราคาซ้ือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม บริษทัจะตอ้งรับรู้ส่วนต่างเป็นค่า
ความนิยม โดยแสดงเป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินรวม ซ่ึงค่าความนิยมดงักล่าวจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี (โดยไม่
ตอ้งตดัจ าหน่าย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการทดสอบการดอ้ยค่า ซ่ึงในกรณีท่ีเกิด
การดอ้ยค่าบริษทัตอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนรวมในงวดท่ีมีการทดสอบดอ้ยค่า  
ทั้งน้ี การทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัตอ้งประเมินมูลค่าของกิจการ (SEL) ใหม่ โดยอา้งอิงจากผลประกอบการจริงในอนาคต 
เปรียบเทียบกบั มูลค่ารวมของ (1) ค่าความนิยมท่ีบนัทึก ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ บวกดว้ย (2) สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานสุทธิ 
(Net Operating Asset) โดยมูลค่ากิจการของ SEL ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ และมีรายไดจ้ากฐาน
ลูกคา้ในกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกัโดยลูกคา้หลกั 10 รายแรกเป็นลูกคา้ในกลุ่มช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ประมาณร้อย
ละ 43.2 ซ่ึงในกรณีท่ีรายไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีประมาณการเน่ืองจากภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ไม่ฟ้ืนตวั อาจท าให้
มีผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการในอนาคตและอาจจะท าให้เกิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ทั้งน้ี โดยเม่ือพิจารณาผลกระทบ
จากการเกิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยมต่องบการรวมของบริษทั พบว่า บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ประหน่ึงท า
ใหม่)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประมาณ 103.20 ลา้นบาท ซ่ึงรวมก าไรสุทธิของ SEL (สัดส่วนร้อยละ 70) ประมาณ 42.6 ลา้น
บาท ดงันั้นหากเกิดการดอ้ยค่าเกินกวา่ 42.6 ลา้นบาท จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อก าไรสุทธิในส่วนของ WICE ดงันั้น การเขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัของ SEL ในสัดส่วนร้อยละ 70 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ WICE  โดยหากราคาซ้ือต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม  WICE 
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สามารถรับรู้ผลต่างดงักล่าวเป็นผลก าไรท่ีจะเกิดข้ึนในงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือ และหากราคาซ้ือสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรม บริษทัจะตอ้งรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าความนิยมซ่ึงจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี  ตามรายละเอียดดงักล่าว
ขา้งตน้  อย่างไรก็ตาม บริษทัคาดว่า ผลตอบแทนจากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะท าให้บริษทัไดฐ้านลูกคา้ปัจจุบนัของ 
SEL มาดว้ย ซ่ึงมีจ านวนกว่า 100 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และใชบ้ริการกบัทาง SEL มาอย่าง
ต่อเน่ือง  ซ่ึงบริษทัมีโอกาสขยายฐานลูกคา้ไปยงัคู่คา้ของลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้ากยิง่ข้ึนดว้ย  นอกจากน้ี SEL จะเขา้มามีส่วนช่วยใน
การขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษทัใหก้วา้งมากข้ึน โดยการขยายสาขาในต่างประเทศให้กบับริษทั และมีโอกาส
ขยายเส้นทางการให้บริการไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจาก SEL ด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ จึงเป็นฐานในการ
ขยายตลาดให้กบับริษทัไปยงัประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  อีกทั้งประสบการณ์ของ
ผูบ้ริหารของ SEL ท่ีอยูใ่นธุรกิจโลจิสติกส์ยาวนานกวา่ 20 ปี จะช่วยต่อยอดในการท าธุรกิจของ WICE  ในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี
อีกดว้ย 

 
ทั้งน้ี IFA มีความเห็นว่าการเขา้ท ารายการคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผล ทั้งในดา้นราคาและเง่ือนไขในการเขา้ท ารายการ ดงันั้นผูถื้อหุ้น

ควรลงมติอนุมัติการเขา้รายการดงักล่าว โดยการพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท ารายการหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
 
1. ลกัษณะและรำยละเอยีดของสินทรัพย์ที่เข้ำท ำรำยกำร 

1.1 วัตถุประสงค์ และที่มำของกำรท ำรำยกำร 
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “WICE”) คร้ังท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 11 

พฤษภาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) 
จ  านวน 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตก
ลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  โดยราคาซ้ือหุ้นสามญัของ SEL 
คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 424,973,343 บาท  

SEL เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ โดยมีผูถื้อหุ้นใหญ่ ประกอบดว้ย นายลิม เมง ปุย  นายเลียน ฮก ลุง  และนางสาวซู ย ิ
โนจ  ซ่ึงปัจจุบนับุคคลทั้ง 3 ดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ใน WICE รวมกนัเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.80 ของทุนช าระแลว้ของ WICE  ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 
3 ดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ี
เก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กนัแต่อยา่งใด  

การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL 

ซ่ึงค านวณจากศักยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงินส้ินสุด ณ 31 
ธันวาคม 2558  ซ่ึงเท่ากบั 2,815,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกัน ค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 
11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 
ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และวิธีการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของ WICE กับหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินไดเ้ท่ากบั 145,318,327 บาท และจ านวนหุน้สามญั
ของ WICE จ านวน 51,899,500 หุ้น  หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยไดต้กลงก าหนดจากราคาหุ้นของ WICE ในราคาหุ้นละ 2.80 
บาท (ตามราคาท่ีตกลงกัน ซ่ึงราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวข้อง) เพ่ือแลกเปล่ียนกับหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap)  (การค านวณจ านวนหุ้นของ 
WICE ท่ีออกมีการปัดเศษข้ึนเป็นหลกัร้อยเพ่ือมิให้เป็นเศษหุ้น) “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัท ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการมมีติให้เสนอ
วาระนีต่้อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เพ่ือขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหว่าง วัน ท่ี 12 
เมษายน 2559 ถึงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเท่ากับ 2.914 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

http://www.setsmart.com/
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นอกจากน้ี การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SEL  เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท ดงักล่าว ไม่เข้ำข่ำย เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share –
based Payment) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนโดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(IFRS 2 Share – based Payment) เน่ืองจาก
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้น SEL ถือเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ WICE  
โดย WICE เลือกใช้วิธีการแลกหุ้นของ WICE กับ SEL (Share Swap) เป็นอีกวิธีหน่ึงในการจ่ายค่าตอบแทนค่าหุ้นสามญัของ SEL เพื่อ 
WICE  จะไม่ตอ้งจ่ายดว้ยวธีิเงินสดทั้งหมด นอกจากน้ีผูถื้อหุ้น SEL ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของ SEL ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาก 
WICE น้ี จะไม่เขา้มาเป็นคณะกรรมการของบริษทั หลงัจากท่ีไดมี้การซ้ือหุน้ของ SEL เรียบร้อยแลว้ 

ส่วนที่ 2  WICE และผูถื้อหุ้นของ SEL ได้ตกลงให้ WICE สามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ี
เหลืออยู ่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้ งน้ี มูลค่าขนาดรายการส่วนท่ี 2 จะค านวณจาก
ศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ SEL ณ ส้ินปี 2559 - 2561 จากประมาณการโดย
ผูบ้ริหารของ SEL ไดค่้าเฉล่ียของ EBITDA ของ SEL ไดเ้ท่ากบั 3,035,975 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั  โดยใน
เบ้ืองตน้  การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 
บาท) อยา่งไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าหุน้ในส่วนท่ี 2 น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ิน
ปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู ่คือ ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญั
ทั้งหมดของ SEL น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกบัทาง WICE ว่าจะเขา้ใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใด ๆ หาก WICE 
ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่น้ี   หากบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ตามเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะ
ค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง  และบริษทัตอ้งพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการตามเกณฑก์ าไรสุทธิพบวา่ มีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 104.09 ของก าไรสุทธิของบริษทั 4 ไตรมาส
ยอ้นหลงั (ไตรมาส 2 ปี 2558 ถึงไตรมาส 1 ปี 2559) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงการท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมิใช่
บริษทัจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไปจะเขา้เกณฑ ์Backdoor Listing และตอ้งยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพยใ์หม่ แต่
เน่ืองจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวเขา้หลกัเกณฑค์รบทั้ง 4 ขอ้ท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่ค  าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่  ไดแ้ก่ 

1) ธุรกิจท่ีได้มามีลักษณะคลา้ยคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท – เน่ืองจากธุรกิจของ SEL ด าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับ
บริษทัและเสริมกนักบัธุรกิจของบริษทั คือ เป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ให้บริการทั้งการน าเขา้และส่งออก 
ทั้งทางทะเลและทางอากาศ นอกจากน้ี SEL มีฐานการให้บริการอยู่ในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของการให้บริการโลจิสติกส์ระ
ดบัโลก ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมีกลุ่มลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน และ 

2) บริษทัไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษทั – เน่ืองจากธุรกิจของ SEL เป็นธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกบับริษทั 
และช่วยต่อยอดทางธุรกิจใหบ้ริษทัเพ่ิมข้ึน และ  
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3) กลุ่มบริษทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์– เน่ืองจากการเขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกนัและเป็นการเสริมกนักบัธุรกิจของบริษทั จึงมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้และ 

4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของบริษทัและในอ านาจการควบคุมบริษัทหรือผูถื้อหุ้นท่ีมีอ  านาจ
ควบคุมของบริษทั – ภายหลงัจากเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL  ทางบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญัในคณะกรรมการของบริษทั 
เน่ืองจากผูบ้ริหารของ SEL จะไม่เขา้มาเป็นคณะกรรมการของบริษทัหลงัจากท่ีไดมี้การซ้ือหุน้ของ SEL เรียบร้อยแลว้ ดงันั้น การไดม้าซ่ึง
ทรัพยสิ์นดงักล่าวถือว่าไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
 
1.2 วัน เดือน ปี ที่เกดิรำยกำร 

จากเง่ือนไขในสัญญาการซ้ือขายหุน้ระหวา่งบริษทัและผูถื้อหุน้ของ SEL เม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2559 ก าหนดไวว้า่ วนัท่ีมีการตกลง
ท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นท่ีออกให้ต่อบุคคลจ ากัด เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SEL น้ี อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขจะตอ้งไดรั้บอนุญาตการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากดัจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อน ซ่ึง IFA Report ฉบบัน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงในเอกสารยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั 
ดว้ย  ทั้งน้ี บริษทัจะยืน่ขออนุญาตเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัต่อส านักงาน ก.ล.ต.ภายหลงัจากวนัที่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ คือ หลงัจากวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 และคาดวา่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุ้นต่อบุคคล
ในวงจ ากดัก่อนวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ ก่อนวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 

ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1:  จะเกิดข้ึนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
ส่วนท่ี 2 : จะเกิดข้ึนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  
 

1.3 คู่สัญญำท่ีเกีย่วข้องและควำมสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 
ผูซ้ื้อ คือ  บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
ผูข้าย คือ  1) นายลิม เมง ปุย  2)นายเลียน ฮก ลุง  3) นางสาวซู ยิ โนจ  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรวมกนัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ใน 

Sun Express Logistics Pte Ltd. (SEL) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์  
ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 3 ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์

ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
ความสัมพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 
นายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และ นางสาวซู ยิ โนจ เป็นผูถื้อหุ้นใน WICE รายละร้อยละ 2.60 ของทุนช าระแล้วของ WICE  โดย
สัดส่วนการถือหุน้ทั้งหมดของบุคคลทั้ง 3 ดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 7.80 ของทุนช าระแลว้ของ WICE ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 3 ดงักล่าว
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กันแต่อย่างใด นอกจากน้ี 
บุคคลทั้ง 3 ดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ WICE  แต่อยา่งใด นบัตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
รวมถึงภายหลงัการซ้ือหุน้ของ SEL เรียบร้อยแลว้ จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
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ขอ้มูลของ Sun Express Logistics Pte Ltd.  (SEL) 
SEL จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2545 ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 119 Airport Cargo Road, #02-03/04 Changi Cargo 

Agents Megaplex 1, Singapore มีทุนช าระแลว้จ านวน 700,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ ประมาณ 17,801,000  บาท (ค านวณจาก
อตัราแลกเปล่ียน 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดย SEL ด าเนินธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งการน าเขา้และการส่งออก 
โดยเป็นการขนส่งทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก รวมถึงการให้บริการคลงัสินคา้ ทั้งน้ี การขนส่งทางอากาศมีสัดส่วนมากท่ีสุด คือ 
ประมาณ 56% ของรายไดท้ั้งหมดของ SEL ในปี 2558 การขนส่งทางทะเลมีสัดส่วนรองลงมา คือ ประมาณ 39% ของรายไดท้ั้งหมดของ 
SEL ในปี 2558 ส่วนท่ีเหลือคือ การขนส่งทางบกและการให้บริการคลงัสินคา้ มีสัดส่วนรวมกนัประมาณ 4.3% ของรายไดท้ั้งหมดของ 
SEL ในปี 2558  โดยกลุ่มลูกคา้ส าคญัของ SEL ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิคส์ล าดบัท่ี 1 (Tier 1)  โดย SEL มีลูกคา้หลกัท่ีเป็น
บริษทัขา้มชาติ (Multinational Company - MNC) 2 ราย ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ โดยรายไดข้อง SEL ท่ีมาจากลูกคา้ 
2 รายน้ี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของรายไดข้อง SEL ในปี 2557 และ ปี 2558   

ทั้งน้ี กรรมการและผูถื้อหุน้ของ SEL ไดแ้ก่ นายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ย ิโนจ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศมายาวนานกวา่ 20 ปี (ขอ้มูลมาจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร WICE) 

ปัจจุบนั SEL ไม่มีบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 
กลุ่มผูข้ายท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

รายละเอียดการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน มีดงัน้ี 
 

ล ำดบั 

 

ช่ือผู้ได้รับจัดสรร 

 

จ ำนวนกำรถือ

หุ้นใน SEL 

จ ำนวนหุ้นของ SEL ที่จะเสนอ

ขำยให้ WICE ในส่วนที่ 1  

(70% ของหุ้นท้ังหมดของ SEL) 

จ ำนวนหุ้น WICE ที่ได้รับกำรจัดสรร

หุ้น ตำมอตัรำส่วน 

(จำกกำรเสนอขำยหุ้น SEL ในส่วนที่ 1)  

1 นายลิม เมง ปุย 259,000 181,300 19,202,800 

2 นายเลียน ฮก ลุง 259,000 181,300 19,202,800 

3 นางสาวซู ย ิโนจ 182,000 127,400 13,493,900 

       รวม 700,000 490,000 51,899,500 

1. นำยลมิ เมง ปุย  
สัญชาติ :   สิงคโปร์ 
ท่ีอยู ่:   2 Peakville Grove Singapore 487733 
อาชีพ :   นกัธุรกิจ 
ประสบการณ์ท างาน: กรรมการของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั: ผูถื้อหุน้ใน WICE ร้อยละ 2.60 ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

2. นำยเลยีน ฮก ลุง  
สัญชาติ :   สิงคโปร์ 
ท่ีอยู ่:   1 Seletar Green View Singapore 805155 
อาชีพ :   นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน: กรรมการของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั: ผูถื้อหุน้ใน WICE ร้อยละ 2.60 ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 
 
 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 

56 
 

 

3. นำงสำวซู ยิ โนจ 
สัญชาติ :   สิงคโปร์ 
ท่ีอยู ่:   83 Pasir Ris Grove #13-02 BV Resudebces Singapore 518211 
อาชีพ :   นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน: กรรมการของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั: ผูถื้อหุน้ใน WICE ร้อยละ 2.60 ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 
 
หมำยเหตุ :  1. บุคคลทั้ง 3 ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีการประกอบธุรกิจอ่ืนใดท่ีจะก่อใหเ้กิดการแข่งขนัและความ  

           ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อการด าเนินธุรกิจของ WICE และ SEL  
        แต่อยา่งใด 

 2. บุคคลทั้ง 3  ดงักล่าวขา้งตน้ เดิมเป็นผูถื้อหุน้รวมกนัร้อยละ 40 ในบริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส  
    (ประเทศไทย) จ ากดั (SUN) ซ่ึงไดถู้กจดัโครงสร้างผูถื้อหุน้ใหม่เป็นบริษทัลูกท่ี WICE  
     ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และบุคคลทั้ง 3 ดงักล่าวไดเ้ปล่ียนเป็นผูถื้อหุน้ใน WICE ก่อน WICE  

          เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 
 

1.4 ลกัษณะโดยท่ัวไปของรำยกำรและกำรค ำนวณขนำดรำยกำร 
1.4.1  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษทัจะลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีมูลค่า
การลงทุนการเขา้ซ้ือหุน้สามญัรวมทั้งส้ินประมาณ 424,973,343 บาท ซ่ึงถือเป็นการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดยมี
รายละเอียดการค านวณขนาดของรายการตามเกณฑก์ าไรสุทธิพบวา่ มีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิของบริษทั 4 ไตรมาส
ยอ้นหลงั (ไตรมาส 2 ปี 2558 ถึงไตรมาส 1 ปี 2559) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เท่ากบั 58.901 ลา้นบาท (มูลค่าร้อยละ 104.09 
ของก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน) ซ่ึงการท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่
ร้อยละ 100 ข้ึนไป ถือเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยโ์ดยออ้ม (Backdoor 
Listing) และตอ้งยื่นค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 แต่
เน่ืองจากการได้มาซ่ึงซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ในคร้ังน้ีเข้าหลักเกณฑ์ครบทั้ ง 4 ข้อท่ีจะได้รับการยกเวน้ไม่ต้องยื่นค าขอให้รับ
หลกัทรัพยใ์หม่ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
ดงันั้น การไดม้าซ่ึงหุ้นสามญัของ SEL ดงักล่าว จึงตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย และด าเนินการให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าดงักล่าว 
 

1.4.2 การค านวณขนาดรายการ 
กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศได้มำซ่ึงสินทรัพย์ 
ขอ้มูลทางการเงิน บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

          หน่วย : พนับาท 
รำยละเอยีด งบกำรเงินรวม WICE

ตรวจสอบ 
(ณ 31 ธ.ค. 2558) 

งบกำรเงินรวม WICE 
สอบทำน 

(ณ 31 มี.ค. 2559) 
สินทรัพยร์วม 695,598 712,990 
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สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 390 1,350 
หน้ีสินรวม 94,820 102,494 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 10,938 10,815 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 589,450 609,146 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 300,000 300,000 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด  60,588 9,841 
ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 
 

60,588 58,901 
(ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 – ไตรมาส

ท่ี 1 ปี 2559) 

ขอ้มูลทางการเงินของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) 

รำยละเอยีด งบกำรเงิน SEL 
(ณ 31 ธ.ค. 2558) 

(หน่วย : เหรียญดอลลาร์
สิงคโปร์) 

งบกำรเงิน SEL 
(ณ 31 ธ.ค. 2558) 
หน่วย : บาท 

(อตัราแลกเปล่ียน 25.43 บาท : 
1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 

สินทรัพยร์วม 5,706,944 145,127,586 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน - - 
หน้ีสินรวม 2,595,909 66,013,966 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 3,111,035 79,113,620 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 700,000 17,801,000 
ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลงั 2,411,035 61,312,620 

(การค านวณขนาดรายการ จะใช้งบการเงินล่าสุดของ WICE ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบล่าสุดของ SEL ส้ินสุด ณ 31 
ธนัวาคม 2558) 

 
5. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำสินทรัพย์ 

เกณฑมู์ลค่าสินทรัพย ์  = สัดส่วนการเขา้ถือหุน้ x NTA ของ SEL x 100 
     NTA ของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ยรวมกนั 
    = 100% x 79,113.62 x 100 
                609,146.00 
    = 12.99% 
หมายเหตุ : NTA = สินทรัพยร์วมท่ีมีตวัตน – หน้ีสิน – ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

6. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์ก ำไรสุทธิ 
เกณฑก์ าไรสุทธิ   = สัดส่วนการเขา้ถือหุน้ x ก าไรสุทธิของ SEL x 100 
                     ก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียน 
    = 100% x 61,312.62 x 100 
                 58,901.00 
    = 104.09% 
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7. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทน 
เกณฑมู์ลค่ารวมส่ิงตอบแทน  = มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือไดรั้บ x 100 
     สินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวมของบริษทัจดทะเบียน 
    = 424,973.34 x 100 
         712,990.00 
    = 59.60% 

8. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำหุ้นทุน 
เกณฑมู์ลค่ารวมส่ิงตอบแทน  = จ านวนหุน้ท่ีออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์x 100 
     จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน 
    = 51,899,500 x 100 
         600,000,000 
    = 8.65%    

   
สรุปกำรค ำนวณขนำดรำยกำรเปรียบเทียบตำม 4 วิธีข้ำงต้น  

เกณฑ์กำรค ำนวณขนำดรำยกำร ร้อยละ 

5. ขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพย ์ 12.99% 

6. ขนาดรายการตามเกณฑก์ าไรสุทธิ 104.09% 

7. ขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่ารวมส่ิงตอบแทน 59.60% 

8. ขนาดรายการตามเกณฑ ์ 8.65% 

นอกจากน้ี การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้ง่ือนใตเ้ง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1) กำรอนุมัติกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ SEL จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นของ WICE   

จากเง่ือนไขท่ีปรากฏในสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และ SEL ซ่ึงลงนามเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 พบว่า  การเขา้
ซ้ือหุน้สามญัของ SEL น้ี จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัผูถื้อหุน้ของ WICE ก่อนการเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี ก าหนดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2558 เพ่ืออนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะจดัข้ึนในวนัท่ี  28 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
2) เง่ือนไขกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ SEL จะต้องเป็นเง่ือนไขที่พงึพอใจของ WICE   

การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL น้ี ทาง WICE ไดมี้การว่าจา้งบริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาของ
บริษัทในการเข้าตรวจสอบสถานะ (Due diligence) ทางบัญชี การเงิน ภาษี และกฎหมายของ SEL  เพ่ือให้ค  าปรึกษาในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับบัญชี การเงิน รวมถึงขอ้กฎหมายในการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ของการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในคร้ังน้ี ทั้ งน้ีการ
ด าเนินงานของ บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั มีการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1) ขั้นตอนท่ี 1 : : ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ (Due diligence) การประกอบธุรกิจ บญัชี การเงิน ภาษี และกฎหมาย
ของ SEL   ซ่ึงขั้นตอนน้ีไดด้  าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559   รวมถึงการให้ค  าแนะน าแก่บริษทัในการปรับ
เง่ือนไขใน SPA เพ่ือปกป้องผลประโยชน์และป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อบริษทั โดยทาง WICE และ SEL ไดล้งนาม
ใน SPA เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อยา่งไรก็ตาม SPA ไดร้ะบุเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัส าหรับการ
เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ได้แก่ การด าเนินการให้ SEL ขอหนังสือสละสิทธิเก่ียวกับข้อผูกพนัในเชิงลบทั้ งหมดภายใต้
สัญญาสินเช่ือปัจจุบนัของ SEL จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์   การด าเนินการให้ SEL ขอหนังสือยินยอมการ
เปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้น และ/หรือ กรรมการของ SEL จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ และ Changi Airport Group 
(Singapore) Pte. Ltd. รวมถึงหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกับการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นและ/หรือ 
กรรมการของ SEL   คาดวา่จะสามารถด าเนินการแลว้เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559   
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2) ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนท่ีต้องด าเนินการในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date)  คือ วนัท่ี 15 
สิงหาคม 2559 ซ่ึงไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงินของ SEL ในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) และ
สอบทานวา่ SEL ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ือง การจ่ายเงินปันผลท่ีตกลงกนัไวห้รือไม่  ทั้งน้ี บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส
เซส จ ากัด จะเขา้ไปด าเนินการสอบทาน SEL ในวนัสรุปตวัเลขในการท าธุรกรรม (Cut-Off Date) คือ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 
2559  นอกจากน้ี จะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยการออกตราสารการโอนหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL มายงับริษัทว่า 
ด าเนินการออกหุน้ให้กบับริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้หรือไม่  การพิจารณามติกรรมการของ SEL ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขายหุ้น 
SEL ใหก้บับริษทั วา่ทาง SEL ไดด้  าเนินการเรียบร้อยแลว้หรือไม่  อาทิ มติอนุมติัการขายหุน้ SEL / มติอนุมติัใหบ้ริษทัเป็นผู ้
ถือหุ้นใน SEL / มติการออกหุ้นให้กับบริษทั / มติอนุมติัการลาออกของกรรมการปัจจุบนัของ SEL ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
SPA  / มติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่จาก WICE จ านวน 3 ท่าน และพิจารณาความเรียบร้อยเก่ียวกับด าเนินการช าระ
ค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  ทั้งในส่วนของเงินสด และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัให้แก่ผูถื้อ
หุ้นของ SEL ทั้ ง 3 ราย รวมทั้ งเง่ือนไขของการจ่ายเงินปันผลของ SEL ว่าเป็นไปตามท่ีตกลงกันหรือไม่ ซ่ึงรายละเอียด
ดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะตอ้งด าเนินการแลว้เสร็จในวน้ท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 
2559 (รายละเอียดในหวัขอ้ 1.6 สรุปสาระส าคญัของสัญญา) 
อยา่งไรก็ตาม หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงตามสัญญาการซ้ือขายหุน้ ใน SPA ไดร้ะบุไว ้ดงัน้ี 
1) หากมีฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขใน SPA ฝ่ายท่ีไม่ผดิสัญญาจะเป็นฝ่ายท่ีสามารถยกเลิกสัญญาการซ้ือขายหุน้ได ้
2) สามารถเล่ือนวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ออกไปไดไ้ม่เกิน 10 วนั
ท าการนับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date และสามารถเล่ือนวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน 
(Completion Date) ออกไปไดแ้ค่คร้ังเดียวเท่านั้น 

3) ย่ืนขออนุญำตกำรเสนอขำยหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดักบัทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 
การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SEL เพ่ือเป็นค่าตอบแทนส่วนหน่ึงในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนไม่เกิน 

700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 25.43 บาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมด 
โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ดงักล่าว จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวน 490,000 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL ซ่ึงจะจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินสดประมาณร้อยละ 50 และอีก
ประมาณร้อยละ 50 จะช าระโดยการออกหุน้ของ WICE เป็นการตอบแทน  

การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ SEL ถือเป็นการเสนอหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement : PP) ท่ีผูถื้อหุน้มีมติ
ก าหนดราคาเสนอขายชัดเจน  ซ่ึงบริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดกับทางส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) บริษทัจะไดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดัตามท่ียื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. เม่ือพน้ 5 วนันับแต่วนัท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ี บริษทัจะยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายหลงัจากวนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ คือ ภายหลงัจากวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 
4) ย่ืนขออนุญำตตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุมัติให้รับหุ้นสำมัญเพิม่ทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SEL จ  านวน 51,899,500 หุ้น เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซ้ือหุ้น
สามญัของ SEL ทาง WICE จะตอ้งน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยดว้ย ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ไดมี้ขอ้ตกลงในการถือครองหุ้น WICE โดยไม่ขายหุ้นภายใน
ระยะเวลา 3 ปี (lock up period) นบัจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ นบัตงัแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
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1.5 รำยละเอยีดของสินทรัพย์ที่ได้มำ 
สินทรัพยท่ี์ไดม้า คือ หุ้นสามัญของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. จ านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลลาร์

สิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 บาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้จดทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมดของ SEL   
 
หุ้นสำมัญของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. 

ช่ือกิจการ Sun Express Logistics Pte. Ltd. 

วนัจดทะเบียนจดัตั้ 5 มกราคม 2545 
ท่ีตั้ง 119 Airport Cargo Road, #02-03/04 Changi Cargo Agents Megaplex 1, Singapore 
โครงสร้างทุน บริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 700,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 17,801,000 บาท (ค านวณจาก

อตัราแลกเปล่ียน 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั) แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 700,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

สัดส่วนหุน้ท่ีถือก่อนไดม้า ไม่มี 
จ านวนหุน้ที่จะไดม้า 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 บาท) 
สัดส่วนหุน้ท่ีถือหลงัการ
ไดม้า 

ร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 : จ านวน 490,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
จ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL  การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ส่วนท่ี 1 จะเกิดข้ึนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
ส่วนท่ี 2 : จ านวน 210,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
จ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL  โดยส่วนท่ี 2 น้ีเป็นการเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ 
SEL ท่ีเหลืออยูว่า่ทาง WICE จะเลือกเขา้ไปใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุน้สามญัท่ีเหลืออยูข่อง SEL หรือไม่ หาก WICE เลือกท่ี
จะใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุน้สามญัท่ีเหลืออยูข่อง SEL ดงักล่าว จะเกิดข้ึนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัที่ 
31 สิงหาคม 2563 ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใด ๆ หาก WICE ไม่เลือกใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของ SEL จ านวนที่
เหลืออยูด่งักล่าว  ทั้งน้ี หากบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยูต่ามเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะ
ค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง และบริษทัตอ้งพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็น
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย 

 
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของ SEL 
ณ วนัที่ 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษทั มีจ  านวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายลิม เมง ปุย กรรมการ 
2 นายเลียน ฮก ลุง กรรมการ 
3 นางสาวซู ย ิโนจ กรรมการ 

 
 
 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 

61 
 

 

ผูบ้ริหารบริษทั 
ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ผูบ้ริหารบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายเลียน ฮก ลุง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 นายลิม เมง ปุย กรรมการบริหาร 

3 นางสาวซู ย ิโนจ กรรมการบริหาร 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2559 มีดงัน้ี 

ล ำดบั ผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายลิม เมง ปุย 259,000 37.00 
2 นายเลียน ฮก ลุง 259,000 37.00 
3 นางสาวซู ย ิโนจ 182,000 26.00 
 รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 700,000 100.00 

หมายเหตุ :มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  (เทียบเท่า 25.43 บาท) 

ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิของ SEL 

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ SEL ก่อตั้งเม่ือปี 2545 ท่ีประเทศสิงคโปร์ SEL ด าเนินธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร ทั้งการน าเขา้และส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางอากาศ และทางทะเล (แบบเต็มตูแ้ละแบบไม่เต็มตู)้ และ
การขนส่งในประเทศ โดยกลุ่มลูกคา้ส าคญัของ SEL ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์ล าดบัท่ี 1 (Tier 1) 
นอกจากน้ี SEL ยงัมีจุดเด่นอีกหลายดา้น คือ  

1. SEL สามารถจดัการการให้บริการขนส่งสินคา้ออกจากสนามบินสิงคโปร์ไดต้ามจ านวนเท่ียวบินท่ี
เดินทางออกจากสนามบินสิงคโปร์ 

2. มีท  าเลท่ีตั้งในสนามบินชางงี (Changi Airport) และไดรั้บสิทธิในการขนส่งผ่านทาง   พาเลตของ
สนามบินโดยตรง (Direct airport pallet)  ท  าใหไ้ดรั้บความสะดวกในการขนส่งสินคา้ข้ึนเคร่ืองบิน 

3. ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง แบบประตูถึงประตู (Door to Door) ส าหรับลูกคา้ในภูมิภาคเอเชีย 
4. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับสายการบินและสายเดินเรือต่าง ๆ มาตั้ งแต่เร่ิมก่อตั้ งบริษัทและพัฒนา

สัมพนัธภาพมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  
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ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ SEL 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
(หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 

31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

  สินทรัพย์     
 

  
 

  
สินทรัพย์หมุนเวียน             
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,662,014  28.14% 2,261,235  33.32% 2,070,728  36.28% 
  ลูกหน้ีการคา้   3,793,265  64.23%  4,375,390  64.47% 3,480,191  60.98% 
  ลูกหน้ีอ่ืน      342,154  5.79%      86,175  1.27%     128,704  2.26% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   5,797,433  98.17%  6,722,800  99.05% 5,679,623  99.52% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ     108,010  1.83%       64,430  0.95%       27,321  0.48% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     108,010  1.83%      64,430  0.95%    108,010  1.83% 

รวมสินทรัพย์  5,905,443  100.00%  6,787,230  100.00%  5,706,944  100.00% 

หนี้สิน             
หนี้สินหมุนเวียน             
  เจา้หน้ีการคา้    1,799,378  30.47%  2,225,704  32.79%  1,698,005  29.75% 
  เจา้หน้ีอ่ืน       367,709  6.23%     509,414  7.51%     430,031  7.54% 
  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย      303,348  5.14%     496,201  7.31%     467,873  8.20% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,470,435  41.83%  3,231,319  47.61%  2,595,909  45.49% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00% 

รวมหนี้สิน   2,470,435  41.83%  3,231,319  47.61%  2,595,909  45.49% 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น       
  ทุนจดทะเบียน       700,000  11.85%     700,000  10.31%     700,000  12.27% 
  ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้       700,000  11.85%     700,000  10.31%     700,000  12.27% 
  ก าไรสะสม    2,735,008  46.31%  2,855,911  42.08%  2,411,035  42.25% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   3,435,008  58.17%  3,555,911  52.39%  3,111,035  54.51% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   5,905,443  100.00%  6,787,230  100.00%  5,706,944  100.00% 
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งบก ำไรขำดทุน 

หมำยเหตุ:/1 อตัราร้อยละของก าไรขั้นตน้ ค านวณจากมูลค่าก าไรขั้นตน้ หารดว้ยรายไดห้ลกัจากการให้บริการ (ไม่รวมรายไดอ่ื้น ๆ) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเปิดเผยในอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นก่อนและหลงักำรเพิม่ทุนเพ่ือแลกเปลีย่นหุ้นของ WICE กบัหุ้นสำมัญของ SEL 

ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL บริษทัจะมีการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,899,500 หุ้น เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL โดยบริษทัจะมีทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้รวม 325,949,750 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 651,899,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมีโครงสร้างผูถื้อ
หุน้ดงัต่อไปน้ี 

ล ำดบั ผู้ถือหุ้น 
ณ 4 มกรำคม 2559 ภำยหลงักำรเพิม่ทุน 

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนหุ้น % 
1 นางอารยา คงสุนทร 153,939,380 25.66 153,939,380 23.61 
2 นายชูเดช คงสุนทร 108,939,320 18.16 108,939,320 16.71 
3 นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร 66,857,280 11.14 66,857,280 10.25 
4 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร 46,298,200 7.72 46,298,200 7.10 
5 นำยลมิ เมง ปุย 15,576,960 2.60 34,779,760 5.34 

6 นำยเลยีน ฮก ลุง 15,576,960 2.60 34,779,760 5.34 

7 นำงสำวซู ยิ โนจ 15,576,960 2.60 29,070,860 4.46 
8 นายไตย ไวย ฟุง 15,576,960 2.60 15,576,960 2.39 
9 นายราม ตนัติกุลสุนทร 12,157,880 2.03 12,157,880 1.86 
10 นายพรชยั เลิศมโนกุล 4,000,000 0.67 4,000,000 0.61 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกท่ีถือหุ้น
มำกกว่ำร้อยละ 0.5% 

454,500,000 75.75 454,500,000 77.67 

11 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ 145,499,520 24.25 145,499,520 22.32 
12 ผูถื้อหุน้ต ่ากวา่หน่ึงหน่วยการซ้ือขาย 480 - 480 - 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 

2556 2557 2558 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รายไดห้ลกัจากการใหบ้ริการ   19,151,468  99.41%   21,778,277  99.16%   18,903,112  98.56% 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (12,807,799) (66.48%) (14,377,539) (65.46%) (12,537,091) (65.37%) 

ก ำไรขั้นต้น/1 6,343,669  33.12% 7,400,738  33.98%   6,366,021  33.68% 

  รายไดอ่ื้น       113,788  0.59%        185,125  0.84%        276,731  1.44% 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย    6,457,457  33.52%     7,585,863  34.54%     6,642,752  34.63% 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (3,982,681) (20.67%)   (4,236,002) (19.29%)   (3,758,696) (19.60%) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 2,474,776  12.85% 3,349,861  15.25%   2,884,056  15.04% 

  ตน้ทุนทางการเงิน          (3,945) (0.02%)          (2,671) (0.01%)         (6,699) (0.03%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล    2,470,831  12.83%    3,347,190  15.24%    2,877,357  15.00% 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (282,030) (1.46%)      (492,080) (2.24%)     (466,322) (2.43%) 

ก ำไรส ำหรับงวด 2,188,801 11.36% 2,855,110 13.00% 2,411,035 12.57% 
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ล ำดบั ผู้ถือหุ้น 
ณ 4 มกรำคม 2559 ภำยหลงักำรเพิม่ทุน 

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนหุ้น % 

 รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 600,000,000 100.00 651,899,500 100.00 
 
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ WICE ภำยหลงัจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร 
โครงสร้างบริษทั 

- โครงสร้างปัจจุบนั 
โครงสร้างบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รำยละเอยีดบริษัทย่อย 
บริษทั ซนัเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (“SUN”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2545 ดว้ยทุนจดทะเบียน 3.00 ลา้นบาท โดยการ

ร่วมทุนกนัระหวา่งกลุ่มนกัลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุ่มนกัลงทุนชาวสิงคโปร์และชาวฮ่องกงรวม 40% เพ่ือด าเนินธุรกิจใหบ้ริการรับ
จดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการดา้นพิธีการทางศุลกากร ซ่ึงเนน้การให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ โดย
มีสาขาตั้งอยู่ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบนับริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ ปัจจุบนั SUN มีทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้ทั้งส้ิน 54.00 ลา้นบาท 

 
ช่ือบริษทั : บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผูใ้ห้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ โดยเน้นการให้บริการจดัการ

ขนส่งทางอากาศ 
วนัท่ีก่อตั้ง : 21  ตุลาคม 2545 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
รายช่ือกรรมการ : นางอารยา คงสุนทร, นายชูเดช คงสุนทร, นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร 

 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“WICE”)  
ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท 

ทุนช าระแลว้ 300 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 

บริษัท ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“SUN”) 
ทุนจดทะเบียน 54 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ 54 ลา้นบาท  

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 
 

99.99 % 
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- โครงสร้างอนาคต (ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 – จ  านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
จ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL) 
โครงสร้างบริษทัภายหลงัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1  จ  านวน 490,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวน
หุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL   SEL จะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซ่ึงคาดว่าโครงสร้างใหม่น้ีจะเกิดข้ึนตามเง่ือนไขใน SPA คือ 
วนัที่ 15 สิงหาคม 2559  โดยโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจะมีโครงสร้าง ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมำยเหตุ : โครงสร้างน้ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามเง่ือนไขใน SPA คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
 

- โครงสร้างอนาคต (ภายหลงับริษทัเลือกใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2  – จ  านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL) 
หากทางบริษทัเลือกใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ีเหลืออยู่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 
ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ซ่ึงช่วงเวลาของการเลือกใชสิ้ทธิ คือ ช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึง วนัท่ี 31 
สิงหาคม 2563  โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจะมีโครงสร้าง ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมำยเหตุ : โครงสร้างน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือบริษทัเลือกใชสิ้ทธิในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ส่วนท่ีเหลืออยู ่คือ จ านวน 210,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 ของ
จ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL  โดยภายหลงัการเลือกใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุน้ SEL ในคร้ังน้ี บริษทัจะถือหุน้ใน SEL สดัส่วนร้อยละ 100  และ SEL จะเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั ทั้งน้ี คาดว่า โครงสร้างใหม่น้ีจะเกิดข้ึนในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  แต่หากบริษทัเลือกท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ีเหลืออยู่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัของ SEL  บริษทัจะยงัคงถือหุ้นใน SEL ใน
สดัส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL ตามโครงสร้างการถือหุน้ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 ตามขา้งตน้ 
 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“WICE”)  
ทุนจดทะเบียน 325.95 ลา้นบาท 

ทุนช าระแลว้ 325.95 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 
บริษัท ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“SUN”) 

ทุนจดทะเบียน 54 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ 54 ลา้นบาท  

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 
 

99.99 % 

SUN Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) 
ทุนจดทะเบียน 0.7  ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

(ประมาณ 17.80 ลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ 0.7  ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

(ประมาณ 17.80 ลา้นบาท) 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

 
 

70.00 % 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“WICE”)  
ทุนจดทะเบียน 325.95 ลา้นบาท 

ทุนช าระแลว้ 325.95 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

บริษัท ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“SUN”) 
ทุนจดทะเบียน 54 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ 54 ลา้นบาท  

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 
 
 

99.99 % 

SUN Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) 
ทุนจดทะเบียน 0.7  ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

(ประมาณ 17.80 ลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ 0.7  ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

(ประมาณ 17.80 ลา้นบาท) 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

100.00 % 
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รำยละเอยีดเพิ่มเติมเกีย่วกบักำรเลือกใช้สิทธิเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ SEL ส่วนที่  2 - ส่วนท่ีเหลืออยู่ คือ จ ำนวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ30 ของจ ำนวนหุ้นสำมัญท้ังหมดของ SEL และผลที่จะเกิดขึน้กับ WICE หำกเลือกไม่ใช้สิทธิเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญส่วนท่ีเหลือดงักล่ำว 

จากเง่ือนไขในสัญญาการซ้ือขายหุน้ระหวา่ง WICE และ SEL เก่ียวกบัการเลือกใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ส่วนท่ี 2 ซ่ึงลงนาม
เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 พบวา่  ทาง SEL ไดเ้ปิดทางเลือกใหก้บัทาง WICE วา่จะเลือกเขา้ไปใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของ SEL ใน
ส่วนท่ีเหลืออยู ่คือ จ านวน 210,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 หรือไม่ก็ได ้ เน่ืองจากเง่ือนไขในการเขา้ท ารายการจะข้ึนอยูก่บัศกัยภาพ
ในการท าก าไรของ SEL ทั้งน้ีจะพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ SEL ณ ส้ินปี 2559 – 2561 จากประมาณการ
โดยผูบ้ริหารของ SEL ไดค่้าเฉล่ียของ EBITDA ของ SEL ไดเ้ท่ากบั 3,035,975 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั ซ่ึง
ค านวณการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 
บาท)   อยา่งไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าในส่วนท่ี 2 น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 
2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็ตาม การเลือกใชสิ้ทธิในการเขา้ซ้ือหุ้นของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกบัทาง WICE ว่าจะเขา้ใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี หาก
บริษัทใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ตามเวลาท่ีก าหนด บริษัทจะค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง และบริษทัตอ้งพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย 

 นอกจากน้ี เง่ือนไขในสัญญาการซ้ือขายหุน้ระหวา่ง WICE และ SEL ระบุระยะเวลาการในการเลือกใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งชดัเจน คือ ช่วง
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น โดยไม่ไดร้ะบุเง่ือนไขของการขยายระยะเวลาในการเลือกใช้สิทธิเขา้
ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ไว ้ ดงันั้น หาก WICE ตอ้งการเลือกใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุ้นสามญั SEL ส่วนท่ี 2 จะตอ้งเลือกใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าวเท่านั้น  ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใด ๆ หาก WICE ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยูด่งักล่าว 
โครงสร้ำงองค์กรของ SEL 

- โครงสร้างองค์กรปัจจุบันของ SEL (ก่อน WICE เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL) มีโครงสร้างดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ;  ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บจาก SEL มีดงัน้ี 

        1. นายเลียน ฮก ลุง  นายลิม เมง ปุย และนางสาวซู ยิ โนจ มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัยาวนานกวา่ 20 ปี     
        2. นายเลียน ฮก ลุง ถือเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัของ SEL โดยปัจจุบนัท าหนา้ท่ีในการดูแลลูกคา้ใหญ่ของบริษทั   

            นายลิม เมง ปุย ปัจจุบนัท าหนา้ท่ีดูแลเร่ืองภาพรวมในการประกอบธุรกิจของ SEL และดูแลลูกคา้ร่วมกบั  
           นายเลียน ฮก ลุง   รวมถึงงานพฒันาธุรกิจของบริษทั 

           นางสาวซู ยิ โนจ ปัจจุบนัท าหนา้ท่ีดูแลเร่ือง การปฏิบติังาน (Operation) ทั้งหมดของ SEL 

นำยเลยีน ฮก ลุง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

นำยลมิ เมง ปุย 
กรรมการบริหาร 

นำงสำวซู ยิ โนจ 
กรรมการบริหาร 

ฝ่ายขาย (Sales) ฝ่ายบญัชี
(Accounts) 

ฝ่ายส่งออก
สินคา้ทาง
อากาศ  

(Air Export 
 

ฝ่ายน าเขา้สินคา้
ทางทะเล  

(Sea Import) 

ฝ่ายส่งออก
สินคา้ทางทะเล 
(Sea Export) 

ฝ่ายบริการ
คลงัสินคา้
(Warehouse) 

ฝ่ายน าเขา้สินคา้
ทางอากาศ  
(Air Import) 
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- โครงสร้างองคก์รของ SEL (ภายหลัง WICE เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวน 490,000 หุ้น คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 70  ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL คาดวา่จะเกิดข้ึนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559) กรรมการเดิมของ 
SEL ซ่ึงมีกรรมการทั้งหมด 3 ท่านจะลาออกจากต าแหน่ง 1 ท่าน  โดยผูแ้ทนของ WICE  จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เพ่ิมเติมใน SEL จ  านวน 3 ท่าน รวมคณะกรรมการของ SEL ภายหลังวนัท่ีมีการตกลงท ารายการในส่วนท่ี 1 เสร็จส้ิน 
(Completion Date) จะมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 5 ท่าน (กรรมการจากผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL จ  านวน 2 ท่าน และกรรมการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จาก WICE จ านวน 3 ท่าน) ทั้งน้ี  สัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และ SEL (SPA) ซ่ึงลงนาม
เม่ือวนัท่ี 27พฤษภาคม 2559 ไม่ไดร้ะบุช่ือกรรมการของ SEL อย่างชัดเจนว่ากรรมการท่านใดท่ีจะตอ้งลาออก ส าหรับ
อ านาจลงนามของคณะกรรมการของ SEL ตาม SPA ไดก้ าหนดให้ WICE เป็นผูเ้สนอช่ือผูมี้อ  านาจลงนามของ SEL เวน้
แต่จะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน  นอกจากน้ีตามขอ้บงัคบัของ SEL ไดก้ าหนด อ านาจการออกเสียงในท่ีประชุมกรรมการไวว้่า 
จะใชเ้สียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมในเร่ืองนั้น ๆ และส าหรับอ านาจของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนดไวว้่า 
กรณีมติธรรมดา จะใชเ้สียงอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงและเขา้ร่วมประชุม  
กรณีมติพิเศษ จะใชเ้สียงอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงและเขา้ร่วมประชุม 
เช่น เร่ืองการลดทุน การแบ่งประเภทหุน้ การเลิกบริษทั 

 ภายหลังการเลือกใช้สิทธิเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 WICE เลือกใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวนท่ี
เหลืออยู่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน คือ ร้อยละ 30 จ านวนหุ้นสามญัทั้ งหมดของ SEL คาดว่าจะเกิดข้ึน
ในช่วงระหว่าง วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึง 31 สิงหาคม 2563)  ทั้งน้ี สัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และ SEL 
(SPA) ซ่ึงลงนามเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ระบุรายละเอียดไวว้่า หากทาง WICE ตอ้งการเปล่ียนแปลงกรรมการเดิม
ของ SEL ทาง SEL จะด าเนินการตามท่ี WICE ร้องขอ  โดยกรรมการเดิมของ SEL จะด าเนินการลาออกจากต าแหน่งและ
ให้มีผลบงัคบัในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 เสร็จส้ิน (Second Completion Date) 
และทาง WICE มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการเขา้มาใหม่  

1.6 สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ 
สรุปสาระส าคญัของสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่าง บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (WICE) และ Sun Express Logistic Pte. 

Ltd. (SEL) เม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2559 
 

ผูซ้ื้อ บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (WICE) 
ผูข้าย กลุ่มนายลิม เมง ปุย ไดแ้ก่  

1) นายลิม เมง ปุย  ปัจจุบนัถือหุน้ใน SEL เป็นจ านวน 259,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 37 ของทุน
จดทะเบียนช าระแลว้ของ SEL  
2)นายเลียน ฮก ลุง  ปัจจุบนัถือหุน้ใน SEL เป็นจ านวน 259,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 37 ของทุน
จดทะเบียนช าระแลว้ของ SEL 
3) นางสาวซู ยิ โนจ  ปัจจุบนัถือหุ้นใน SEL เป็นจ านวน 182,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ SEL 
 รวมถือหุ้นทั้ งหมด 700,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้ของ SEL โดย SEL ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ 
 ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 3 ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
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หุน้ท่ีจะซ้ือขาย หุน้ของ SEL จ  านวน 700,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ SEL  
โดยแบ่งเป็น 
หุน้ของนายลิม เมง เปย  จ านวน 259,000 หุน้ 
หุน้ของนายเลียน ฮก ลุง จ านวน 259,000 หุน้ 
หุน้ของนางสาวซู ย ิโนจ จ านวน 182,000 หุน้ 
รวม    จ ำนวน 700,000 หุ้น 
 
โดยการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 : WICE เข้าซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
จ านวนหุ้นสามัญทั้ งหมดของ SEL (คาดว่าการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL จะเกิดข้ึนในวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2559) 
ส่วนที่ 2 : WICE เลือกใช้สิทธิเพ่ือเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ คือ จ านวน 210,000 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL (คาดวา่การเลือกใชสิ้ทธิเพ่ือเขา้ซ้ือหุ้น
สามัญของ SEL ในส่วนท่ีเหลือจะเกิดข้ึนในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึง วนัท่ี 31 
สิงหาคม 2563) การเลือกเขา้ใช้สิทธิเพ่ือเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกับทาง 
WICE ว่าจะเขา้ใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้ ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใด ๆ หาก WICE ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ดังกล่าว ทั้ งน้ี หากบริษทัใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ี
เหลืออยู่ตามเวลาท่ีก าหนด บริษัทจะค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลา
ดงักล่าวอีกคร้ัง และบริษทัตอ้งพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ .ศ. 2547 และตามท่ี มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย นอกจากน้ี เง่ือนไขในสัญญาการซ้ือขาย
หุ้นระหว่าง WICE และ SEL ระบุระยะเวลาการในการเลือกใชสิ้ทธิไวอ้ย่างชดัเจน คือ ช่วงระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้ น โดยไม่ได้ระบุเง่ือนไขของการขยาย
ระยะเวลาในการเลือกใชสิ้ทธิเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ไว ้ ดงันั้น หาก WICE ตอ้งการเลือกใชสิ้ทธิ
เขา้ซ้ือหุน้สามญั SEL ส่วนท่ี 2 จะตอ้งเลือกใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเท่านั้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้ของ SEL 
ท่ีจะขายหุน้ใหก้บั WICE 

การขายหุน้ SEL ส่วนท่ี 1 
(70% ของหุน้ SEL ท่ีถืออยู)่ 

การขายหุน้ SEL ส่วนท่ี 2 
(หุน้ 30 % ของ SEL ในส่วนท่ีเหลืออยู ่

กรณีท่ี WICE เลือกใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ SEL 
ในส่วนท่ีเหลืออยู)่ 

นายลิม เมง ปุย 181,300 77,700 
นายเลียน ฮก ลุง 181,300 77,700 
นางสาวซู ย ิโนจ 127,400 54,600 
รวม 490,000 210,000 
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วนั เดือน ปี ท่ีเขา้ท  ารายการ การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 : จะเกิดข้ึนในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
ส่วนที่ 2 : การเลือกใช้สิทธิเพ่ือเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจะเกิดข้ึนในช่วง
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั
ส าหรับการเขา้ซ้ือหุน้สามญั
ของ SEL 

(1) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะ (Due diligence) การประกอบธุรกิจ บญัชี การเงิน ภาษี และ
กฎหมาย ของ SEL และไดผ้ลเป็นน่าพึงพอใจเม่ือเทียบกบังบการเงินของ SEL ท่ีน ามาใช้
ค  านวณราคาท่ีไดต้กลงกนั 

(2) การไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการจากผูถื้อหุน้ของ WICE 
(3) ยืน่ขออนุญาตการเสนอขายหุน้ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดักบัทางส านกังานก.ล.ต. 

สาระส าคญัของขอ้ตกลง การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ซ่ึงค านวณจากศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจาก
การด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงินส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากบั 2,815,000 
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกัน ค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 
11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนดว้ย
วธีิการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL และวิธีการแลกเปล่ียน
หุน้สามญัของ WICE กบัหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่า
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินไดเ้ท่ากบั 145,318,327 บาท และจ านวนหุ้น
สามญัของ WICE จ านวน 51,899,500 หุ้น  หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยไดต้กลงก าหนดจาก
ราคาหุ้นของ WICE ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท (อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 

ส่วนที่ 2  WICE และผูถื้อหุ้นของ SEL ไดต้กลงให้ WICE สามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) ซ้ือ
หุน้สามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู ่ คือ จ านวน 210,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวน
หุน้สามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  ซ่ึง
จะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าขนาดรายการส่วนท่ี 2 จะค านวณจาก
ศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559 
- 2561 จากประมาณการโดยผู ้บริหารของ SEL ได้ค่าเฉล่ียของ EBITDA ของ SEL ได้เท่ากับ 
3,035,975 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกัน โดยในเบ้ืองตน้  การเขา้ซ้ือหุ้น
สามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 
134,336,416 บาท)  (ในเบ้ืองตน้ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเดียวกบัการช าระราคาส่วนท่ี 1 โดยท่ีคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายจะตอ้งไปตกลงอตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีเขา้ท ารายการส่วนท่ี 2)  อยา่งไรก็ตาม ขนาดรายการ
ของมูลค่าหุน้ในส่วนท่ี 2 น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ 
ส้ินปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม การเขา้ซ้ือหุน้ของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู ่คือ 
ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกบัทาง WICE ว่าจะเขา้
ใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ทั้ งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใด ๆ หาก WICE ไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นของ SEL 
จ  านวนท่ีเหลืออยู่น้ี ทั้ งน้ี หากบริษัทใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ตามเวลาท่ี
ก าหนด บริษทัจะค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง และบริษทั
ตอ้งพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
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สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 หรือไม่ดว้ย  

 สัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และ SEL (Share Sale Agreement) ลงนามเม่ือวนัท่ี 
27 พฤษภาคม 2559  ซ่ึงก าหนดวนัสุดท้ายเพ่ือสรุปตัวเลขในการท าธุรกรรม (Cut-Off 
Date) คือ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 และวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion 
Date) คือ 15 สิงหาคม 2559 ทั้งน้ี สัญญาการซ้ือขายหุ้นดงักล่าว อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ WICE ก่อน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

 จะต้องได้รับความเห็นชอบในการอนุมติัเพื่อเข้าท ารายการจากผู ้ถือหุ้นของ 
WICE ก่อน 

 WICE จะด าเนินการจดัท า Due Diligence  ในดา้นการด าเนินธุรกิจ การเงิน ภาษี 
และกฎหมาย ของ SEL  และไดผ้ลเป็นท่ีน่าพึงพอใจเม่ือเทียบกบังบการเงินของ 
SEL ท่ีน ามาใชค้  านวณราคาท่ีไดต้กลงกนั 

 ผูบ้ริหารหลกัของ SEL ไดแ้ก่ นายลิม เมิง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และ นางสาวซู ย ิ
โนจ จะต้องบริหารงานของ SEL ต่อไปอีก 4 ปี  นับจากวนัท่ีมีการตกลงท า
รายการเสร็จส้ิน (Completion Date) 

 ขอ้ตกลงเร่ืองการไม่แข่งขนัทางธุรกิจ :  
1) ผูถื้อหุ้นปัจจุบันของ SELจะไม่ด าเนินการจดัตั้งบริษัทใหม่ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจคลา้ยคลึงกับ SEL นับแต่ช่วงเวลาท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน 
(Completion Date) จนถึงช่วงเวลาท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ินในส่วน
ท่ี 2 (Second Completion Date) และหาก WICE ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL จ านวนท่ีเหลืออยู่ ผูถื้อหุ้นปัจจุบันของ SEL ย่อมขยายเวลาผูกพัน
ขอ้ตกลงน้ีอีก 5 ปีนับแต่การเข้าท ารายการเสร็จส้ินในส่วนท่ี 2 (Second 
Completion Date) 

2) ผูถื้อหุ้นปัจจุบันของ SEL จะไม่ว่าจ้างพนักงานของ SEL เพื่อประกอบ
ธุรกิจใหม่ของตน นับแต่ช่วงเวลาท่ี มีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน 
(Completion Date) จนถึงช่วงเวลาท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ินในส่วน
ท่ี 2 (Second Completion Date) และหาก WICE ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL จ านวนท่ีเหลืออยู่ ผูถื้อหุ้นปัจจุบันของ SEL ย่อมขยายเวลาผูกพัน
ขอ้ตกลงน้ีอีก 5 ปีนับแต่การเข้าท ารายการเสร็จส้ินในส่วนท่ี 2 (Second 
Completion Date) 

 ขอ้ตกลงในการถือครองหุ้น WICE : ผูบ้ริหารของ SEL ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้น
เพ่ิมทุน ไดมี้ขอ้ตกลงในการถือครองหุน้ WICE โดยไม่ขายหุน้ภายในระยะเวลา 
3 ปี (lock up period) นับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion 
Date) 

 กรรมการ : ภายหลงัจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการซ้ือหุ้นสามญัส่วนท่ี 1เสร็จ
ส้ิน (Completion Date) กรรมการของ SEL จะเพ่ิมเป็น 5 ท่าน โดยกรรมการ 3 
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ท่านจะถูกคดัเลือกจากฝ่ายผูซ้ื้อ  (WICE) และกรรมการ 2 ท่านจะถูกคดัเลือก
จากฝ่ายผูข้าย (SEL) 

 ผูข้ายหุน้ SEL จะไม่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ WICE 
สาระส าคญัอ่ืน ๆ สาระส าคญัเก่ียวกบัภาระขอ้ผกูพนัของ SEL ท่ีเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั ส าหรับการเขา้ซ้ือหุ้น

สามญัของ SEL ไดแ้ก่ 

 WICE  ควรด าเนินการให้ SEL ขอหนังสือสละสิทธ์ิเก่ียวกับขอ้ผูกพนัในเชิงลบทั้งหมด
ภายใต้สัญญาสินเช่ือปัจจุบันของ SEL จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือ 
WICE จะไดไ้ม่ผูกพนัเง่ือนไขเหล่านั้ นของสัญญาดงักล่าวภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ของ SEL (ความคืบหนา้ : คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559) 

 WICE ควรด าเนินการให้ SEL ขอหนังสือสละสิทธ์ิจาก ธนาคารอีกแห่งหน่ึงในประเทศ
สิงคโปร์  เพื่อให้ SEL สามารถกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมเติมได ้ภายหลงัท่ี WICE 
เขา้ถือหุ้นสามญัของ  SEL (เน่ืองจากเง่ือนไขการกูย้มืเงินของ ธนาคารแห่งน้ี ก าหนดไวว้่า 
หากผูกู้เ้งินตอ้งการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินอ่ืนเพ่ิมเติม จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก
ทางธนาคารแห่งน้ีก่อน) ซ่ึงการขอหนังสือยินยอมน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ WICE (ความ
คืบหนา้ : คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559) 

 หนังสือยินยอมการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้น และ/หรือ กรรมการของ SEL จาก ธนาคารแห่ง
หน่ึงในประเทศสิงคโปร์ ภายหลงัท่ี WICE เขา้ถือหุน้สามญัของ  SELแลว้ (ความคืบหนา้ : 
คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559) 

 หนังสือยินยอมการเปล่ียนแปลงผู ้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการของ SEL จาก Changi 
Airport Group (Singapore) Pte. Ltd. รวม ถึง เง่ือนไขข้อตกลงการใช้  Airport Cargo 
(Airport Cargo Agreement)  ภายหลังท่ี  WICE เข้าถือหุ้นสามัญของ SEL แล้ว (ความ
คืบหนา้ : คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559) 

 หนังสือยินยอมจากธนาคารท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงผูค้  ้ าประกันของ SEL 
ภายหลงัท่ี WICE เขา้ถือหุ้นสามญัของ SEL แลว้ (ความคืบหน้า : คาดว่าจะด าเนินการแลว้
เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559) 

 หนังสือยินยอมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้น และ/
หรือ กรรมการของ SEL ภายหลงัท่ี WICE เขา้ถือหุน้สามญัของ SEL แลว้ (ความคืบหนา้ : 
คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559) 

สาระส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัท่ี 15 
สิงหาคม 2559  

 การจ่ายเงินปันผลของ SEL : ในปี 2558 SEL มีก าไรสุทธิเท่ากบั 2.4 ลา้นเหรียญดอลลาร์
สิงคโปร์ และ ณ 31 ธันวาคม 2558 SEL มีก าไรสะสมประมาณ 2.4 ลา้นเหรียญดอลลาร์
สิงคโปร์ (เทียบเท่า 61.03 ลา้นบาท) โดย SEL มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 100% ของ
ก าไรสุทธิ  ทั้ งน้ี SEL ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL แล้ว 1 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 ลา้นบาท) และ SEL  ยงัคา้งการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ี
ยงัเหลืออยู่อีก 1.4 ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 35.60 ลา้นบาท) ให้กบัผูถื้อหุ้น
เดิมของ SEL จากผลประกอบการในรอบปี 2558 โดยภายหลงัการจ่ายเงินปันผลของ SEL 
จากผลประกอบการในรอบปี 2558 ทาง SEL จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ (Net working 
capital) เป็นบวกหลงัจากหักภาระการจ่ายเงินต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2559 และจะตอ้ง
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เหลือเงินสดเพียงพอท่ีจะใชใ้นการด าเนินธุรกิจปกติของ SEL และ SEL จะไม่กูย้มืหรือก่อ
หน้ีสินเพ่ิมเติม (ความคืบหน้า : ทางบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ได้ให้
ค  าแนะน าในการปรับเง่ือนไขการจ่ายเงินปันผลของ SEL ในส่วนท่ีเหลืออยู่ โดยไดร้ะบุ
รายละเอียดไวใ้นสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และ SEL (Share Sale Agreement) 
ลงนามเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559  ไวเ้รียบร้อยแล้ว ทั้ งน้ี บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วสิเซส จ ากดั จะเขา้ไปด าเนินการในวนัสรุปตวัเลขในการท าธุรกรรม (Cut-Off Date) 
คือ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2559   เพ่ือสอบทานวา่ SEL ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ือง การจ่ายเงิน
ปันผลท่ีตกลงกนัไวห้รือไม่ ) 

 ตราสารการโอนหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL มายงับริษัทว่าด าเนินการออกหุ้นให้กับ
บริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้หรือไม่ (ความคืบหนา้ : จะด าเนินการแลว้เสร็จในวนัที่มีการตก
ลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัที่ 15 สิงหาคม 2559) 

 พิจารณามติกรรมการของ SEL ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับขายหุ้น SEL ให้กับบริษัท ว่าทาง 
SEL ได้ด  าเนินการเรียบร้อยแลว้หรือไม่  อาทิ มติอนุมติัการขายหุ้น SEL / มติอนุมติัให้
บริษัทเป็นผูถื้อหุ้นใน SEL / มติการออกหุ้นให้กับบริษัท / มติอนุมัติการลาออกของ
กรรมการปัจจุบันของ SEL ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้SPA  / มติอนุมติัการแต่งตั้ งกรรมการ
ใหม่จาก WICE จ านวน 3 ท่าน (ความคืบหนา้ : จะด าเนินการแลว้เสร็จในวนัท่ีมีการตกลง
ท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัที่ 15 สิงหาคม 2559) 

 บริษทัตอ้งด าเนินการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  ทั้งในส่วนของเงิน
สด และการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของ SEL ทั้ง 3 ราย (ความ
คืบหนา้ : จะด าเนินการแลว้เสร็จในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) 
คือ วนัที่ 15 สิงหาคม 2559) 

 
 ทั้งน้ี บริษทัไดว้า่จา้งบริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาของบริษทัในการเขา้ตรวจสอบสถานะ (Due 

diligence) การประกอบธุรกิจ บัญชี การเงิน ภาษี และกฎหมายของ SEL  เพ่ือให้ค  าแนะน าแก่บริษัทในการปรับเง่ือนไขใน SPA เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์และป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อบริษทั ซ่ึงการด าเนินงานของ บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั มีการ
ด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1) ขั้นตอนท่ี 1 : : ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ (Due diligence) การประกอบธุรกิจ บญัชี การเงิน ภาษี และกฎหมาย
ของ SEL   ซ่ึงขั้นตอนน้ีไดด้  าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559   รวมถึงการให้ค  าแนะน าแก่บริษทัในการปรับ
เง่ือนไขใน SPA เพ่ือปกป้องผลประโยชน์และป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อบริษทั โดยทาง WICE และ SEL ไดล้งนาม
ใน SPA เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อยา่งไรก็ตาม SPA ไดร้ะบุเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัส าหรับการ
เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ได้แก่ การด าเนินการให้ SEL ขอหนังสือสละสิทธิเก่ียวกับข้อผูกพนัในเชิงลบทั้ งหมดภายใต้
สัญญาสินเช่ือปัจจุบนัของ SEL จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์   การด าเนินการให้ SEL ขอหนังสือยินยอมการ
เปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้น และ/หรือ กรรมการของ SEL จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ และ Changi Airport Group 
(Singapore) Pte. Ltd. รวมถึงหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกับการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นและ/หรือ 
กรรมการของ SEL   คาดวา่จะสามารถด าเนินการแลว้เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559   
2) ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนท่ีต้องด าเนินการในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date)  คือ วนัท่ี 15 
สิงหาคม 2559 ซ่ึงไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงินของ SEL ในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) และ
สอบทานวา่ SEL ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ือง การจ่ายเงินปันผลท่ีตกลงกนัไวห้รือไม่  ทั้งน้ี บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส
เซส จ ากัด จะเขา้ไปด าเนินการสอบทาน SEL ในวนัสรุปตวัเลขในการท าธุรกรรม (Cut-Off Date) คือ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 
2559  นอกจากน้ี จะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยการออกตราสารการโอนหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL มายงับริษัทว่า 
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ด าเนินการออกหุน้ให้กบับริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้หรือไม่  การพิจารณามติกรรมการของ SEL ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขายหุ้น 
SEL ใหก้บับริษทั วา่ทาง SEL ไดด้  าเนินการเรียบร้อยแลว้หรือไม่  อาทิ มติอนุมติัการขายหุน้ SEL / มติอนุมติัใหบ้ริษทัเป็นผู ้
ถือหุ้นใน SEL / มติการออกหุ้นให้กับบริษทั / มติอนุมติัการลาออกของกรรมการปัจจุบนัของ SEL ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
SPA  / มติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่จาก WICE จ านวน 3 ท่าน และพิจารณาความเรียบร้อยเก่ียวกับด าเนินการช าระ
ค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  ทั้งในส่วนของเงินสด และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัให้แก่ผูถื้อ
หุ้นของ SEL ทั้ ง 3 ราย รวมทั้ งเง่ือนไขของการจ่ายเงินปันผลของ SEL ว่าเป็นไปตามท่ีตกลงกันหรือไม่ ซ่ึงรายละเอียด
ดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะตอ้งด าเนินการแลว้เสร็จในวน้ท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 
2559 (รายละเอียดในหวัขอ้ 1.6 สรุปสาระส าคญัของสัญญา) 
อยา่งไรก็ตาม หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงตามสัญญาการซ้ือขายหุน้ ใน SPA ไดร้ะบุไว ้ดงัน้ี 
1) หากมีฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขใน SPA  ฝ่ายท่ีไม่ผดิสัญญาจะเป็นฝ่ายท่ีสามารถยกเลิกสัญญาการซ้ือขายหุน้ได ้
2) สามารถเล่ือนวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ออกไปไดไ้ม่เกิน  10 วนั
ท าการนับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date และสามารถเล่ือนวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน 
(Completion Date) ออกไปไดแ้ค่คร้ังเดียวเท่านั้น 

1.7 มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน  เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำส่ิงตอบแทน วิธีและเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบั 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 424,973,343 บาท  (กรณีเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 

SEL ทั้ง 2 ส่วน) หากบริษทัไม่เลือกใช้สิทธิเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากบั 290,636,927 บาท  
ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL 
ซ่ึงค านวณจากศักยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงินส้ินสุด ณ 31 
ธันวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากับ 2,815,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกัน ค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 
11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 
ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และวิธีการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของ WICE กับหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินไดเ้ท่ากบั 145,318,327 บาท และจ านวนหุน้สามญั
ของ WICE จ านวน 51,899,500 หุ้น  หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยไดต้กลงก าหนดจากราคาหุ้นของ WICE ในราคาหุ้นละ 2.80 
บาท (ตามราคาท่ีตกลงกนั) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap)  (การค านวณจ านวนหุ้นของ WICE ท่ีออกมีการปัดเศษ
ข้ึนเป็นหลกัร้อยเพ่ือมิใหเ้ป็นเศษหุน้) 

ส่วนที่ 2  WICE และผูถื้อหุ้นของ SEL ได้ตกลงให้ WICE สามารถเลือกใช้สิทธิ (Call Option) ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ี
เหลืออยู ่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้ งน้ี มูลค่าขนาดรายการส่วนท่ี 2 จะค านวณจาก
ศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ SEL ณ ส้ินปี 2559 - 2561 จากประมาณการโดย
ผูบ้ริหารของ SEL ไดค่้าเฉล่ียของ EBITDA ของ SEL ไดเ้ท่ากบั 3,035,975 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั โดยใน
เบ้ืองตน้  การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 
บาท) อยา่งไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าหุน้ในส่วนท่ี 2 น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ิน
ปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ตาม การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู ่คือ ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญั
ทั้งหมดของ SEL น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกบัทาง WICE ว่าจะเขา้ใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใด ๆ หาก WICE 
ไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่น้ี   หากบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ตามเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะ
ค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง และบริษทัตอ้งพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
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การท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย 
1.8 แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในกำรท ำรำยกำร 

บริษทัจะใชเ้งินทุนในการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1  WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ SEL โดยค านวณ

ขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทนดว้ย 2 วิธี 
คือ 

1) วธีิการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  คิดเป็นจ านวนเงิน 145,318,327 บาท ซ่ึงบริษทั
จะใชเ้งินสดจากเงินทุนท่ีใชห้มุนเวยีนในกิจการ และ 

2) วธีิการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของ WICE กบัหุ้นสามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้
ซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินได้เท่ากับ 145,318,327 บาท และจ านวนหุ้นสามญัของ WICE จ านวน 
51,899,500 หุ้น  หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยก าหนดจากราคาหุน้ของ WICE ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท (ตามราคาท่ีตก
ลงกนั) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของ SEL (Share Swap) 
 

ส่วนที่ 2 : WICE เลือกใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 โดยการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL 
ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท)  (ทั้งน้ี ขนาดรายการของมูลค่าหุ้น
ในส่วนท่ี 2 น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559 – 2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงบริษทั
จะใชว้ิธีการช าระค่าตอบแทนโดยวิธีการจ่ายเงินสดจากเงินทุนท่ีใชห้มุนเวียนในกิจการและหากรวมวิธีการช าระเงินสดจากเงินทุนท่ีใช้
หมุนเวยีนในกิจการจากการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ของส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2 จะเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ  279,654,743 บาท 

 ทั้งน้ี หากพิจารณาถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของ WICE ท่ีใช้ในการท ารายการคร้ังน้ี พบว่า ณ 31 มีนาคม 2559  (งบ
เฉพาะกิจการ) พบว่า WICE มีเงินสดและเงินทุนชั่วคราวอยู่ 331.29 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการเขา้ท ารายการส่วนท่ี 1 โดยเงินสุดและ
เงินทุนชัว่คราว 331.29 ลา้นบาท น้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดม้าจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) เม่ือ
เดือนกรกฎาคม 2558 ซ่ึงระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนเงิน 315 ลา้นบาท โดย WICE ไดมี้การใชเ้งินตามวตัถุประสงคก์ารใช้เงิน IPO ไปแลว้
บางส่วน (ไดแ้ก่ เงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จ านวน 80 ลา้นบาท ขยายพ้ืนท่ีลานจอดรถบรรทุก 10 ลา้นบาท พฒันาระบบ
สารสนเทศ 10 ลา้นบาท)  ยกเวน้โครงการลงทุนในคลงัสินคา้ท่ีคาดว่าจะแลว้เสร็จพร้อมด าเนินการประมาณตน้ปี 2561 ซ่ึงจะใชเ้งินทุน
ประมาณ 200 ลา้นบาท  หากบริษทัจะน าเงินทุนและเงินสดชัว่คราวช าระค่าซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ส่วนท่ี 1 จ  านวน 145,318,327 บาท จะ
ท าใหเ้งินสดส ารองเพ่ือการขยายธุรกิจดา้นอ่ืนของบริษทัลดลง ท าใหบ้ริษทัตอ้งหาแหล่งเงินเพ่ิมเพ่ือขยายโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้ โดย
มีแผนท่ีจะกูเ้งินระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาท เพ่ือมาด าเนินโครงการดงักล่าว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดภาระหน้ีสินให้กบัทาง WICE เพ่ิมข้ึนใน
อนาคตได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัคาดวา่ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนในคลงัสินคา้มีความคุม้ค่ามากกวา่ภาระหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน  
1.9 เง่ือนไขในกำรท ำรำยกำร 

การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 จะตอ้งมีมติอนุมติัทั้ง 3 วาระ ดงัน้ี  

1. อนุมติัการซ้ือหุน้สามญัของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) 
2. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์ของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทั 
3. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ 
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ทั้งน้ี หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ผ่านคะแนนเสียงการลงมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะถือว่าทั้ ง 3 วาระนั้นไม่ผ่านการพิจารณาจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ และถือวา่เป็นโมฆะ 

 
เร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมัติ เง่ือนไขกำรอนุมัติ 

การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ไดแ้ก่ หุน้ของ 
SEL ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ พ.ศ. 
2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียงโดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

คะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 นอกจากน้ี การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL อยู่ภายใต้เง่ือนไขบังคับก่อนท่ีส าคญัส าหรับการเข้าซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏตามขอ้ 1.6 ขา้งตน้ 
 ทั้งน้ี บริษทัจะเขา้ท ารายการหลงัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทัเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงรวมถึงการอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  รวมทั้งเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัส าหรับการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  และสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหวา่ง WICE และ SEL 
ลงนามเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559  ส าเร็จครบถว้น  ซ่ึงก าหนดวนัสุดทา้ยเพ่ือสรุปตวัเลขในการท าธุรกรรม (Cut-Off Date) คือ วนัที่ 22 
กรกฎาคม 2559 และวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ 15 สิงหาคม 2559 
 
2. ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

2.1 วัตถุประสงค์และควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำร 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ Sun Express Logistics Pte Ltd.(SEL) ซ่ึงประกอบธุรกิจรับจดัการ

ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศแบบครบวงจร ซ่ึงมีลกัษณะการประกอบธุรกิจลกัษณะคลา้ยคลึงและเสริมกนักบัธุรกิจของ  บริษทั  ทาง SEL 
จะเขา้มามีส่วนช่วยในการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษทัให้กวา้งมากข้ึน โดยการขยายสาขาในต่างประเทศให้กบับริษทั  
ซ่ึงจะสามารถเสริมสร้างศกัยภาพในการเพ่ิมรายได ้และความสามารถในการสร้างก าไรใหแ้ก่บริษทัในอนาคต  

2.2 เปรียบเทียบข้อดแีละข้อด้อยของกำรเข้ำท ำรำยกำร 
2.2.1  ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ   
 เสริมสร้างศกัยภาพในการเพ่ิมรายได ้และความสามารถในการท าก าไรใหแ้ก่บริษทัในอนาคต 

การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสามารถรับรู้รายได ้และส่วนแบ่งก าไรของ 
SEL ไดท้นัที โดยท่ี SEL มีรายไดห้ลกัจากการใหบ้ริการและก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558 ประมาณ 480 ลา้นบาท และ 61 ลา้น
บาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมด ร้อยละ 12.57 ในขณะท่ีบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการใหบ้ริการ
และก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558 เท่ากบั 682 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม
ทั้งหมด ร้อยละ 8.79  
ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในคร้ังน้ี ถือเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการเติบโตโดยขยายการด าเนินธุรกิจให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
ในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายไดท่ี้มีเสถียรภาพแบบต่อเน่ือง (Recurring Income) และยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้าง
ผลตอบแทนใหแ้ก่บริษทัฯ ในระยะยาว 
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งบกำรเงินรวม – ประหน่ึงท ำใหม่ของ WICE ส้ินสุด 31 ธันวำคม 2558  เพ่ือแสดงผลกระทบต่องบกำรเงินรวมของ WICE ซ่ึง
จัดท ำโดยผู้บริหำร จำกกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ SEL เฉพำะสัดส่วนที่ 1 (สัดส่วน 70% ของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของ SEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้
ง
น้ี
 
ทั้งน้ี งบการเงินประหน่ึงท าใหม่ปี 2558 (ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2558) หากบริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL เฉพาะส่วนท่ี 1 คือ 
สัดส่วน 70% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ SEL จะส่งผลใหร้ายไดร้วมของบริษทัในปี 2558 จะเพ่ิมข้ึนจาก 689.48 ลา้นบาท เป็น 
1,009.30 ลา้นบาท และก าไรของบริษทัในปี 2558 จะเพ่ิมข้ึนจาก 60.59 ลา้นบาท เป็น 103.20 ลา้นบาท 
 

 เสริมสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตในต่างประเทศใหก้บับริษทั 
ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะเขา้มามีส่วนช่วยในการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษทัใหก้วา้งมากข้ึน 
โดยการขยายสาขาในต่างประเทศให้กับบริษทั  และมีโอกาสขยายเส้นทางการให้บริการไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก 
SEL ด  าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ จึงเป็นฐานในการขยายตลาดให้กับบริษัทไปยงัประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของรายไดข้องบริษทัมากยิง่ข้ึน และเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งในการใหบ้ริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรของบริษทั เน่ืองจาก SEL ด  าเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศ
สิงคโปร์ จะท าให้บริษทัไดเ้พ่ิมประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International 
Logistics Service and Solution Provider) ไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

 ขยายฐานลูกคา้ใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ท  าใหบ้ริษทัไดฐ้านลูกคา้ปัจจุบนัของ SEL มาดว้ย ซ่ึงมีจ านวนกวา่ 100 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่น
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ จะท าใหบ้ริษทัมีโอกาสขยายฐานลูกคา้ไปยงัคู่คา้ของลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส้ินสุด 31 ธันวำคม 2558 

(หน่วย : บำท) 

งบกำรเงินรวม
ของ WICE  

(ก่อนเข้ำซ้ือหุ้น 
SEL) 

SEL 
Eliminate 
รำยกำร

ระหว่ำงกนั 

SEL  
หลงัรำยกำร 
Eliminate 

งบกำรเงินรวม
ของ WICE  

(กรณีเข้ำซ้ือหุ้น 
SEL 70%) 

รำยได้           
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 681,533,867 477,303,578 (27,401,737) 314,931,289 996,465,156 
รายไดเ้งินปันผล - - - - - 
รายไดอ่ื้น 7,944,387 6,987,458 - 4,891,220 12,835,607 

รวมรำยได้ 689,478,254 484,291,036 (27,401,737) 319,822,509 1,009,300,763 
ค่ำใช้จ่ำย 

   
 

 ตน้ทุนการใหบ้ริการ 508,013,735 316,561,548 (27,401,737) 202,411,867  710,425,602 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 33,666,332 1,434,251 - 1,003,975  34,670,307 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 73,761,390 93,472,824 - 65,430,976  139,192,366 

รวมค่ำใช้จ่ำย 615,441,457 411,468,622 (27,401,737) 268,846,819  884,288,276 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 74,036,797 72,822,414 - 50,975,690 125,012,487 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,355,820 169,150 - 118,405  1,474,225 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 72,680,977 72,653,264 - 50,857,285 123,538,262 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12,092,809 11,774,631 - 8,242,241  20,335,050 
ก ำไรส ำหรับปี 60,588,168 60,878,634 -  42,615,044 103,203,212 
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 ไดมี้อ  านาจควบคุมการด าเนินงานของ SEL 
ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ส่วนท่ี 1 คือ จ านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญั
ทั้งหมดของ SEL บริษทั ไดรั้บสิทธิในการเสนอกรรมการใน SEL จ านวน 3 ต าแหน่ง จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 5 ต าแหน่ง  
ซ่ึงมีสัดส่วนมากกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการท าให้บริษทัฯ สามารถก าหนดหรือให้ความเห็นนโยบายการบริหารจดัการ SEL ได ้
ซ่ึงบริษทัจะสามารถก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เสริมซ่ึงกนัและกนัในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการท าธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัโดยรวม ทั้งน้ี อ  านาจการออกเสียงของบริษทัในท่ีประชุมกรรมการของ SEL จะ มีสัดส่วนไม่ถึง 75% ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดของ SEL แต่ตามขอ้บงัคบัของ SEL พบวา่ อ  านาจการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการ จะใชเ้สียงขา้งมากของ
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในเร่ืองนั้น ๆ  ดงันั้นจ านวนเสียงกรรมการของบริษทัใน SEL เพียงพอในการอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ได ้
อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษทัรับสิทธิในการเสนอกรรมการใน SEL จ  านวน 3 ต าแหน่งจากจ านวนกรรมการทั้งหมด 5 ต าแหน่ง 
เน่ืองจากบริษทัตอ้งการให้กรรมการท่ีมาจาก SEL จ  านวน 2 ต าแหน่งเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนงานในการพฒันา SEL 
ร่วมกนั นอกจากน้ียงัเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารงานของ SEL ใหก้บับริษทัเพ่ือการบริหาร SEL ต่อไปในระยะ
ยาว  
 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของ WICE จะเพ่ิมข้ึน 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของ WICE ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ส่วนท่ี 1 คือ จ านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  ซ่ึงจะมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ WICE ใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL 
(Share Swap) จ านวน 51,899,500 หุ้น เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 น้ี รวมถึงส่วนแบ่ง
ก าไรสุทธิของ SEL มารวมค านวณรวมกับก าไรสุทธิของ WICE จะท าให้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของ WICE ภายหลงัการ
ออกหุน้เพ่ิมทุนใหผู้ถื้อหุน้ของ SEL แลว้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 13.47 จากเดิมท่ีมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของ WICE อยูท่ี่ร้อยละ 
9.65 (ทั้ งน้ี การค านวณอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของ WICE ใช้ก าไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลัง คือ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 
จนถึง ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 และงบการเงินล่าสุดของ SEL ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2558) 
  

 เพ่ิมบุคลากรในการบริหารธุรกิจในต่างประเทศให้กบับริษทัเน่ืองจากผูบ้ริหารปัจจุบนัของ SEL จะยงัคงบริหาร SEL ต่อไปอีก
อยา่งนอ้ย 4 ปี 

ตามเง่ือนไขในสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหวา่งบริษทัและ SEL  ระบุวา่ SEL จะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารปัจจุบนัอยา่งนอ้ย 4 
ปี นับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ นับจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ซ่ึงจะส่งผลดีต่อบริษัท 
เน่ืองจากจะเปิดโอกาสไดเ้รียนรู้การบริหารงานในต่างประเทศและเป็นการเพ่ิมบุคลากรในการบริหารธุรกิจในต่างประเทศ
ใหก้บับริษทัในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
 

2.2.2  ขอ้ดอ้ยของการท ารายการ 
 เงินสดส ารองเพ่ือการขยายธุรกิจดา้นอ่ืนลดลงและก่อภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 

บริษัทจะใช้เงินทุนในการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ท่ี เป็นเงินสดจากเงินทุนท่ีใช้หมุนเวียนในกิจการทั้ งหมดจ านวน 
279,654,743 บาท โดยค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 145,318,327 บาท และขนาดรายการส่วนท่ี 2 เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 134,336,416 บาท (ถา้มีการเลือกใชสิ้ทธิส่วนท่ี 2 จะเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2563)  โดย ณ 31 
มีนาคม 2559 (งบเฉพาะกิจการของ WICE) พบวา่ WICE มีเงินสดและเงินทุนชัว่คราวอยู ่331.29 ลา้นบาท ซ่ึงเงินสดและเงินทุน
ชั่วคราวน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดม้าจากการท า IPO เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 ซ่ึงระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนเงิน 315 ลา้นบาท โดย 
WICE ไดมี้การใชเ้งินตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO ไปแลว้บางส่วน (ไดแ้ก่ เงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จ านวน 
80 ล้านบาท ขยายพ้ืนท่ีลานจอดรถบรรทุก 10 ล้านบาท พฒันาระบบสารสนเทศ 10 ล้านบาท)  ยกเวน้โครงการลงทุนใน
คลงัสินคา้ท่ีคาดว่าจะแลว้เสร็จพร้อมด าเนินการประมาณตน้ปี 2561 ซ่ึงจะใชเ้งินทุนประมาณ 200 ลา้นบาท  หากบริษทัจะน า
เงินทุนและเงินสดชัว่คราวช าระค่าซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ส่วนท่ี 1 จ  านวน 145,318,327 บาท จะท าให้เงินสดส ารองเพ่ือการ
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ขยายธุรกิจดา้นอ่ืนของบริษทัลดลง ท าใหบ้ริษทัตอ้งหาแหล่งเงินเพ่ิมเพ่ือขยายโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้ โดยมีแผนท่ีจะกูเ้งิน
ระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาท เพื่อมาด าเนินโครงการดงักล่าว ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินใหก้บัทาง WICE เพ่ิมข้ึนในอนาคต
ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัคาดวา่ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนในคลงัสินคา้มีความคุม้ค่ามากกวา่ภาระหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน 

 สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จะเพ่ิมข้ึน 
สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ WICE ภายหลงัจากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 คือ จ านวน 490,000 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้ งหมดของ SEL จะท าให้สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ WICE 
เพ่ิมข้ึนเป็น 0.37 เท่า (รวมเงินกู ้100 ลา้นบาทเพ่ือการลงทุนสร้างคลงัสินคา้แลว้) จากสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ 
WICE ท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีสัดส่วนเท่ากบั 0.17 เท่า สาเหตุท่ีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ WICE เพ่ิมข้ึนภายหลงัจากการ
เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL มีสาเหตุส าคญัมาจากการกู้ยืมเงินจ านวน 100 ลา้นบาทเพ่ือการลงทุนสร้างคลงัสินคา้ และหน้ีสิน
หมุนเวยีนของ SEL ซ่ึงไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ ซ่ึง ณ ส้ินปี 2556 – 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 1.80 ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 2.23 ลา้น
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และ 1.70 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ตามล าดบั คิดเป็นประมาณประมาณร้อยละ 6 6 – 73 ของ
หน้ีสินรวมของ SEL (การค านวณสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ WICE ใช้งบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 และงบการเงินล่าสุดของ SEL ส้ินสุด ณ  31 ธันวาคม 2558) ซ่ึงบริษทัมีความเห็นวา่ การเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ดงักล่าว ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นบริษทั (Control Dilution)  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และการลดลง
ของก าไรต่อผูถื้อหุน้ (Earning per Share Dilution) 
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในสัดส่วนร้อยละ 100 จะมีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
SEL จ  านวน 51,899,500 หุ้น มูลคาท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย คือ 2.80 บาท /หุ้น ซ่ึงการเพ่ิมทุนดงักล่าวจะท า
ให้ผูถื้อหุ้นของบริษัทปัจจุบันถูกลดสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ดัง
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุน้ PP 
       จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ PP 

 = 51,899,500 
  600,000,000 + 51,899,500 
 = 7.96% 

ดงันั้น จากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 51,899,500 หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ SEL จะท าใหสิ้ทธิการออกเสียง
ของผูถื้อหุน้บริษทัลดลงในอตัราร้อยละ 7.96 
 
ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

Price Dilution   = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
         ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

    =  2.914 - 2.905 
          2.914 
    =            0.31% 
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โดยราคาตลาดภายหลงัเสนอขายค านวณจาก 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (จ  านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ x ราคาตลาด) + (จ  านวนหุน้ PP x ราคา PP) 

      จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ PP 
    =  (600,000,000 * 2.914) + (51,899,500 * 2.8) 
        600,000,000 + 51,899,500 
    =  2.905 
ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณโดยอา้งอิงกบัราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหว่าง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึง
เท่ากบั 2.914 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
ดงันั้น ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 51,899,500 หุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SEL จะมีผลกระทบดา้น
ราคา (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ 0.31 
 
ผลกระทบต่อก ำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution) 

EPS Dilution  = EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
                    EPS ก่อนเสนอขาย 

    = 0.098 - 0.09 
          0.10 
    = 7.96% 

 
EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 2 ปี 2558 – ไตรมาส 1 ปี 2559) 

                    จ  านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนเพ่ิมทุน 
    = 58,901,000 
     600,000,000 
    =  0.098  บาทต่อหุน้ 
 

EPS หลงัเสนอขาย = ก าไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 2 ปี 2558 – ไตรมาส 1 ปี 2559) 
                         จ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหลงัเพ่ิมทุน 
    = 58,901,000 
     651,899,500 
    = 0.09  บาทต่อหุน้ 
ดงันั้น ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 51,899,500 หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ SEL แลว้จะท าใหก้ าไรต่อผู ้
ถือหุน้ ลดลงในอตัราร้อยละ 7.96 

 
2.3 เปรียบเทียบข้อดแีละข้อด้อยของกำรไม่ท ำรำยกำร 
2.3.1 ขอ้ดีของการไม่ท ารายการ 
 สามารถน าเงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีในบริษทัไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และไม่ตอ้งก่อภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 

หากบริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะใชเ้งินทุนท่ีใชห้มุนเวียนในกิจการทั้งหมดจ านวน 279,654,743 บาท (รวมการเขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัของ SEL ทั้ง 2 ส่วน)  โดยเงินทุนหมุนเวียนน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดม้าจากการท า IPO เม่ือเดือน กรกฎาคม 2558 ซ่ึง
ระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนเงิน 315 ลา้นบาท โดย WICE ไดมี้การใชเ้งินตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO ไปแลว้บางส่วน ไดแ้ก่ 
เงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จ านวน 80 ล้านบาท ขยายพ้ืนท่ีลานจอดรถบรรทุก 10 ล้านบาท พัฒนาระบบ

http://www.setsmart.com/
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สารสนเทศ 10 ลา้นบาท  ยกเวน้โครงการลงทุนในคลงัสินคา้ท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จพร้อมด าเนินการประมาณตน้ปี 2561 ซ่ึงจะใช้
เงินทุนประมาณ 200 ล้านบาท หากบริษัทจะน าเงินทุนและเงินสดชั่วคราวเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ส่วนท่ี 1 จ  านวน 
145,318,327 บาท จะท าใหเ้งินสดส ารองเพ่ือการขยายธุรกิจดา้นอ่ืนของบริษทัลดลง ท าใหบ้ริษทัตอ้งหาแหล่งเงินเพ่ิมเพ่ือขยาย
โครงการก่อสร้างคลังสินค้า โดยมีแผนท่ีจะกู้เงินระยะยาวจ านวน 100 ล้านบาท เพ่ือมาด าเนินโครงการดังกล่าว ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดภาระหน้ีสินให้กบัทาง WICE เพ่ิมข้ึนในอนาคตได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัคาดว่าผลตอบแทนจากโครงการลงทุนใน
คลงัสินคา้มีคุม้ค่ามากกวา่ภาระหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน 
ดงันั้น หากบริษทัไม่เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL บริษทัสามารถน าเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีในบริษทัไปใชใ้นด าเนินโครงการ การ
ลงทุนในคลงัสินคา้ตามรายละเอียดขา้งตน้ได ้และไม่ตอ้งก่อภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไม่ตอ้งรับผลกระทบท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้ของ SEL 
หากบริษทัเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SEL จ  านวน 
51,899,500 หุ้น มูลคาท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย คือ 2.80 บาท /หุ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
บริษทั (Price Diution) ลดลงร้อยละ 0.31  ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุ้นของบริษทั (Control Dilution) ลดลงร้อย
ละ 7.96 และผลกระทบต่อก าไรต่อผูถื้อหุ้น (Earning per Share Dilution) ลดลงร้อยละ 7.96  ดงันั้ น หากบริษทัไม่เขา้ซ้ือหุ้น
สามญัของ SEL ก็จะไม่ส่งผลกระทบท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นของ SEL ทั้งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษทั 
(Price Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุ้นของบริษทั (Control Dilution) และผลกระทบต่อก าไรต่อผูถื้อหุ้น 
(Earning per Share Dilution) ดงักล่าว แต่ทั้ งน้ี บริษัทคาดหมายว่า ผลการด าเนินงานในอนาคตของ SEL จะสามารถชดเชย
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีได ้
 

 สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของ WICE จะไม่เพ่ิมข้ึน 
สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ WICE ภายหลงัจากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 คือ จ านวน 490,000 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้ งหมดของ SEL จะท าให้สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ WICE 
เพ่ิมข้ึนเป็น 0.37 เท่า (รวมเงินกู ้100 ลา้นบาทเพ่ือการลงทุนสร้างคลงัสินคา้แลว้) จากสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ 
WICE ท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีสัดส่วนเท่ากับ 0.17 เท่า (การค านวณสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ WICE ใช้งบการเงินรวม
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบการเงินล่าสุดของ SEL ส้ินสุด ณ  31 ธนัวาคม 2558) ทั้งน้ี หาก WICE ไม่เขา้ท ารายการ
ดงักล่าว สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของ WICE จะไม่เพ่ิมข้ึน 

 
2.3.2 ขอ้ดอ้ยของการไม่ท ารายการ 
 สูญเสียโอกาสในการเพ่ิมรายได ้ความสามารถในการท าก าไรใหแ้ก่บริษทัในอนาคต  

เน่ืองจาก SEL มีฐานลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษัทขนาดใหญ่และเป็นบริษัทขา้มชาติ (Multinational Company)  หากบริษทัไม่เข้าท า
รายการจะส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถเพ่ิมรายได ้และความสามารถในการท าก าไรใหแ้ก่บริษทัตามผลประกอบการของ SEL ได ้

 สูญเสียโอกาสในการขยายฐานธุรกิจใหบ้ริษทั 
SEL มีความเช่ียวชาญในธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศแบบครบวงจรมาตั้งแต่ปี 2545  โดยมีประสบการณ์ในการ
เปิดสาขาในต่างประเทศหลากหลายประเทศ  หากบริษทัไม่เขา้ท ารายการในคร้ังน้ีจะสูญเสียโอกาสในการขยายฐานธุรกิจให้
บริษทั 

2.4 ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร 
จากรายงานการตรวจสอบสถานะ (Due diligence) บญัชี การเงิน ภาษี และกฎหมาย ของ SEL ซ่ึงจดัท าโดย  บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท 

เซอร์วิสเซส จ ากัด เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559  ไดมี้ขอ้เสนอแนะเร่ืองส าคญัต่าง ๆ อาทิ  การพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558 ของ SEL วา่ภายหลงัการจ่ายเงินปันผล SEL จะตอ้งมีเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) เป็นบวกหลงัจากหักภาระการจ่ายเงินต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2559 และจะตอ้งเหลือเงินสดเพียง
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พอท่ีจะใชใ้นการด าเนินธุรกิจปกติของ SEL การขอหนังสือยินยอมจากคู่คา้และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั SEL เพื่อให้ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้และกรรมการของ SEL เป็นตน้ โดยไดน้ าไปใส่ในเง่ือนไขของ SPA เพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดต่อ WICE 
ในลกัษณะเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัส าหรับการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL และเป็นการรับประกนัโดยผูข้ายหุน้ SEL ไวแ้ลว้ อยา่งไร
ก็ตาม ความเส่ียงจากการเขา้ท ารายการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.4.1 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ และโอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บการต่อสัญญาจากลูกคา้ปัจจุบนัของ SEL ภายหลงัการเขา้ซ้ือ
หุน้สามญัของ SEL 
ปัจจุบนั SEL พ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ 2 ราย ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงมีการท าสัญญากนัแบบปีต่อปี โดย
รายไดข้อง SEL ท่ีมาจากลูกคา้ 2 รายน้ี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของรายไดข้อง SEL ในปี 2557 และ ปี 2558   ซ่ึง
บริษทัหากไม่ไดรั้บการต่อสัญญาจากลูกคา้รายใหญ่ 2 รายน้ี จะท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อผลประกอบการของบริษทัได ้อยา่งไร
ก็ตาม ในเร่ือง การต่อสัญญากบัลูกคา้รายใหญ่ 2 รายและลูกคา้ปัจจุบนัรายอ่ืน ๆ  ซ่ึงท่ีผ่านมาทาง SEL ไดรั้บการต่อสัญญา
จากลูกคา้รายใหญ่ทั้ง 2 ราย และลูกคา้ปัจจุบนัรายอ่ืนมาโดยตลอด นอกจากน้ี ผูบ้ริหารปัจจุบนัของ SEL ทั้ง 3 ราย คือ นาย
ลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ จะยงัคงบริหารงานท่ี SEL ต่อไปอีก 4 ปี นับจากวนัท่ีมีการตกลงท า
รายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ นับจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ซ่ึงจะท าให้เกิดความต่อเน่ืองกบัการท างานกบัลูกคา้
ไดต่้อไป 

2.4.2 ความเส่ียงจากผลประกอบการของ SEL ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย เน่ืองจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็น
ลูกคา้หลกัของ SEL อยูใ่นช่วงของการชะลอตวัในปี 2558  
 การด าเนินธุรกิจของ SEL จะเน้นการขนส่งทางอากาศเป็นหลกั โดยมีสัดส่วนประมาณ 56% ของรายไดท้ั้งหมดของ 
SEL ในปี 2558  ซ่ึงการขนส่งทางอากาศของ SEL ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งสินคา้ท่ีมีน ้ าหนักไม่มาก แต่มีมูลค่าสูง ซ่ึง
ไดแ้ก่ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  โดยในปี 2558 พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของ SEL อยู่
ในช่วงของการชะลอตัว (ท่ีมา : ข้อมูลของส านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย (สออ.) ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานของ SEL ในปี 2558 ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงอาจส่งผลให้ผล
ประกอบการของ SEL ในอนาคตไม่เป็นตามความคาดหมายของบริษทัได ้ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุ้นสามญั SEL อาจส่งผลให้
บริษทัไม่สามารถเพ่ิมรายได ้ความสามารถในการท าก าไรให้แก่บริษทัในอนาคต ตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้อย่างไรก็ตาม บริษทั
ไดมี้แนวทางในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัลูกคา้กลุ่มใหม่ โดยจะขยายจากฐานลูกคา้ของ SEL ไปยงักลุ่มคู่คา้ของลูกคา้กลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากน้ีภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจจะกลบัมาเร่ิมฟ้ืนตวัในปี 2559 เป็นตน้ไป  โดย
ข้อมูลจากสถาบันวิจัย IDC ของประเทศไทย ได้คาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services - EMS) ของทัว่โลก จะมีรายไดอ้ยูท่ี่ 505 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิด
เป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 4 จากปี 2558 ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมรับจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services – EMS) ของทัว่โลก ใน
เอกสารแนบทา้ย ความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดสภาพคล่องของ SEL เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ SEL  
 จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Due diligence) ของ SEL ซ่ึงจัดท าโดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วสิเซส จ ากดั เม่ือวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2559  พบว่า ในปี 2558 SEL มีก าไรสุทธิเท่ากบั 2.4 ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
และ ณ 31 ธนัวาคม 2558 SEL มีก าไรสะสมประมาณ 2.4 ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 61.03 ลา้นบาท) โดย SEL 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 100% ของก าไรสุทธิ  ทั้งน้ี SEL ไดจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของ SEL แลว้ 1 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 ลา้นบาท) และ SEL  ยงัคา้งการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ียงัเหลืออยู่อีก 1.4 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 35.60 ลา้นบาท) ใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL จากผลประกอบการในรอบปี 2558 โดยภายหลงัท่ี 
SEL จ่ายเงินปันผลดงักล่าวออกไปทั้งหมดแลว้ อาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวยีนของ SEL อาจไม่เพียงพอท่ีจะใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ส าหรับเร่ืองความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องของ SEL ทางบริษทัไดมี้การก าหนดเง่ือนไขไวใ้น SPA ไว้
แลว้ว่า  ภายหลงัการจ่ายเงินปันผลของ SEL จากผลประกอบการในรอบปี 2558 ทาง SEL จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 
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(Net working capital) เป็นบวกหลังจากหักภาระการจ่ายเงินต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2559 และจะต้องเหลือเงินสดเพียง
พอท่ีจะใชใ้นการด าเนินธุรกิจปกติของ SEL และ SEL จะไม่กูย้มืหรือก่อหน้ีสินเพ่ิมเติม 

2.4.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารของ SEL 
ภายหลงัจากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL การบริหารงานของ SEL ยงัอยู่ภายใตก้ารบริหารงานของผูบ้ริหารเดิมของ SEL 
ซ่ึงยงัคงตอ้งพ่ึงพาการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใตผู้บ้ริหารชุดปัจจุบนัของ SEL เป็นหลกั แต่บริษทัจะส่งตวัแทนเขา้เป็น
กรรมการส่วนใหญ่เพ่ือควบคุมและก าหนดนโยบายการบริหารงาน ส่วนในดา้นการบริหารงาน ทางบริษทัไดว้างแผนในช่วง
เร่ิมตน้ของการเขา้ไปถือหุ้นสามญัของ SEL  โดยการส่งทีมงานของบริษทัไปดูแลเร่ือง  ระบบการท างานภายใน SEL ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกบั WICE ท่ีด  าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  ส่วนแผนระยะต่อไป บริษทัจะส่งทีมงานท่ีมีหน้าท่ีในการดูแล
ลูกคา้ และทีมพฒันาธุรกิจเขา้ไปท างานร่วมกบัทีมงานของ SEL เพ่ือให้เกิดการสืบทอดธุรกิจก่อนท่ีจะครบเง่ือนไขในสัญญา
การซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษทัและ SEL ท่ีระบุวา่ SEL จะไม่มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารปัจจุบนัอย่างน้อย 4 ปี นับจากวนัท่ีมี
การตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ นบัจากวนัที่ 15 สิงหาคม 2559  ดงันั้นบริษทัจะมีเวลาประมาณ 4 ปี เพื่อ
เขา้ไปเรียนรู้การท างาน รวมถึงการสืบทอดกิจการต่อจากผูถื้อหุน้เดิมของ SEL ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี 
และไดว้างแผนท่ีจะสร้างทีมงานใหม่เพ่ือรองรับงานของ SEL ต่อไป   รวมถึงเป็นการลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงผูบ้ริหาร 
SEL โดยให้บริษัทมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะบริหาร SEL ต่อไปในระยะยาวได ้นอกจากน้ี ยงัมีขอ้ตกลงในการถือหุ้น 
WICE ของผูบ้ริหาร SEL ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ไม่ให้ขายหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (lock up period) นับจากวนัท่ีมี
การตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ นับจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารของ SEL 
บริหารงาน SEL อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เน่ืองจากผลประกอบการของ SEL จะสะทอ้นไปท่ีราคาหุน้ของ WICE ตามผล
ประกอบการของ SEL 

2.4.4 ความเส่ียงจากสภาพคล่องทางการเงินลดลง เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนค่อนขา้งสูงในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL 
และการก่อภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 

บริษัทจะใช้เงินทุนในการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ท่ีเป็นเงินสดจากเงินทุนท่ีใช้หมุนเวียนในกิจการทั้ งหมดจ านวน 
279,654,743 บาท โดยค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 145,318,327 บาท และขนาดรายการส่วนท่ี 2 เป็นจ านวน
เงินประมาณ 134,336,416 บาท (ถา้มีการเลือกใชสิ้ทธิส่วนท่ี 2 จะเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2563)  โดย 
ณ 31 มีนาคม 2559 (งบเฉพาะกิจการของ WICE) พบว่า WICE มีเงินสดและเงินทุนชัว่คราวอยู่ 331.29 ลา้นบาท ซ่ึงเงินสด
และเงินทุนชั่วคราวน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดม้าจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)เม่ือ
เดือนกรกฎาคม 2558 ซ่ึงระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนเงิน 315 ลา้นบาท โดย WICE ไดมี้การใชเ้งินตามวตัถุประสงค์การใช้เงิน 
IPO ไปแลว้บางส่วน (ไดแ้ก่ เงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง จ านวน 80 ลา้นบาท ขยายพ้ืนท่ีลานจอดรถบรรทุก 10 
ลา้นบาท พฒันาระบบสารสนเทศ 10 ลา้นบาท)  ยกเวน้โครงการลงทุนในคลงัสินคา้ท่ีคาดว่าจะแลว้เสร็จพร้อมด าเนินการ
ประมาณตน้ปี 2561 ซ่ึงจะใชเ้งินทุนประมาณ 200 ลา้นบาท  หากบริษทัจะน าเงินทุนและเงินสดชัว่คราวเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL ส่วนท่ี 1 จ  านวน 145,318,327 บาท จะท าให้เงินสดส ารองเพ่ือการขยายธุรกิจดา้นอ่ืนของบริษทัลดลง ท าใหบ้ริษทัตอ้ง
หาแหล่งเงินเพ่ิมเพ่ือขยายโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้ โดยมีแผนท่ีจะกู้เงินระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาท เพ่ือมาด าเนิน
โครงการดังกล่าว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดภาระหน้ีสินให้กับทาง WICE เพ่ิมข้ึนในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่า
ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนในคลงัสินคา้มีคุม้ค่ามากกวา่ภาระหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน 

2.4.5 ความเส่ียงจากการไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือขายหุน้ 
ตามสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่างบริษทัและผูถื้อหุ้นของ SEL เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัหลายเร่ือง 
อาทิ ผู ้บริหารหลักของ SEL จะต้องบริหารงานของ SEL ต่อไปอีก 4 ปี  นับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน 
(Completion Date)  ขอ้ตกลงเร่ือง การไม่แข่งขนัทางธุรกิจของผูบ้ริหารปัจจุบนัของ SEL ภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL ขอ้ตกลงในการถือครองหุน้ WICE ของผูบ้ริหาร SEL ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ไม่ใหข้ายหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี 
(lock up period) นับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน การขอหนังสือยินยอมจากธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
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เก่ียวข้องเพื่อให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นของ SEL การขอหนังสือสละสิทธ์ิเก่ียวกับข้อผูกพนัในเชิงลบทั้ งหมด
ภายใตสั้ญญาสินเช่ือปัจจุบนัเพื่อ WICE จะไดไ้ม่ผกูพนัเง่ือนไขเหล่านั้นของสัญญาดงักล่าวภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
SEL  การขอหนังสือยินยอมจากธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นของ SEL 
การจ่ายเงินปันผลของ SEL ส าหรับผลประกอบการปี 2558 ว่าจะตอ้งอยู่บนเง่ือนไขว่า ภายหลงัการจ่ายเงินปันผลออกไป 
SEL จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิเป็นบวกหลงัจากหกัภาระการจ่ายเงินต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2559  และจะตอ้งเหลือเงิน
สดเพียงพอท่ีจะใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติของ SEL และ SEL จะไม่กูย้ืมหรือก่อหน้ีสินเพ่ิมเติม ดงันั้น หากทาง SEL ไม่
สามารถท าตามขอ้ตกลงในสัญญาการซ้ือขายหุน้ดงักล่าวขา้งตน้  ณ วนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน อาจส่งใหไ้ม่สามารถ
บรรลุขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือขายหุ้นระหว่าง 2 ฝ่าย และท าให้การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ไม่บรรลุผลตามแผนงานท่ีวาง
ไวไ้ด ้ ซ่ึงอาจส่งผลให้ WICE เสียโอกาสในการเสริมสร้างศกัยภาพในการเพ่ิมรายได ้และความสามารถในการสร้างก าไรให้
แกบริษทัในอนาคต ทั้งน้ี ทางบริษทัไดด้  าเนินการให ้บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาดา้นบญัชี 
การเงิน ภาษี และกฎหมาย เขา้ไปช่วยด าเนินการร่วมกับ SEL เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จก่อนวนัเขา้ท ารายการ (Completion 
Date) ซ่ึงการด าเนินงานของ บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั มีการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
1) ขั้นตอนท่ี 1 : : ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ (Due diligence) การประกอบธุรกิจ บญัชี การเงิน ภาษี และกฎหมาย
ของ SEL   ซ่ึงขั้นตอนน้ีไดด้  าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559   รวมถึงการให้ค  าแนะน าแก่บริษทัในการปรับ
เง่ือนไขใน SPA เพื่อปกป้องผลประโยชน์และป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อบริษทั โดยทาง WICE และ SEL ไดล้งนาม
ใน SPA เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อยา่งไรก็ตาม SPA ไดร้ะบุเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัส าหรับการ
เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ได้แก่ การด าเนินการให้ SEL ขอหนังสือสละสิทธิเก่ียวกับข้อผูกพนัในเชิงลบทั้ งหมดภายใต้
สัญญาสินเช่ือปัจจุบนัของ SEL จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์   การด าเนินการให้ SEL ขอหนังสือยินยอมการ
เปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้น และ/หรือ กรรมการของ SEL จากธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ และ Changi Airport Group 
(Singapore) Pte. Ltd. รวมถึงหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกับการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นและ/หรือ 
กรรมการของ SEL   คาดวา่จะสามารถด าเนินการแลว้เสร็จในปลายเดือนกรกฎาคม 2559   
2) ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนท่ีต้องด าเนินการในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date)  คือ วนัท่ี 15 
สิงหาคม 2559 ซ่ึงไดแ้ก่ การสอบทานงบการเงินของ SEL ในวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) และ
สอบทานวา่ SEL ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ือง การจ่ายเงินปันผลท่ีตกลงกนัไวห้รือไม่  ทั้งน้ี บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส
เซส จ ากัด จะเขา้ไปด าเนินการสอบทาน SEL ในวนัสรุปตวัเลขในการท าธุรกรรม (Cut-Off Date) คือ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 
2559  นอกจากน้ี จะตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยการออกตราสารการโอนหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL มายงับริษัทว่า 
ด าเนินการออกหุน้ให้กบับริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้หรือไม่  การพิจารณามติกรรมการของ SEL ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขายหุ้น 
SEL ใหก้บับริษทั วา่ทาง SEL ไดด้  าเนินการเรียบร้อยแลว้หรือไม่  อาทิ มติอนุมติัการขายหุน้ SEL / มติอนุมติัใหบ้ริษทัเป็นผู ้
ถือหุ้นใน SEL / มติการออกหุ้นให้กับบริษทั / มติอนุมติัการลาออกของกรรมการปัจจุบนัของ SEL ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้
SPA  / มติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่จาก WICE จ านวน 3 ท่าน และพิจารณาความเรียบร้อยเก่ียวกับด าเนินการช าระ
ค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  ทั้งในส่วนของเงินสด และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัให้แก่ผูถื้อ
หุ้นของ SEL ทั้ ง 3 ราย รวมทั้ งเง่ือนไขของการจ่ายเงินปันผลของ SEL ว่าเป็นไปตามท่ีตกลงกันหรือไม่ ซ่ึงรายละเอียด
ดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะตอ้งด าเนินการแลว้เสร็จในวน้ท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 
2559 (รายละเอียดในหวัขอ้ 1.6 สรุปสาระส าคญัของสัญญา) 
อยา่งไรก็ตาม หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงตามสัญญาการซ้ือขายหุน้ ใน SPA ไดร้ะบุไว ้ดงัน้ี 
1) หากมีฝ่ายใดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขใน SPA  ฝ่ายท่ีไม่ผดิสัญญาจะเป็นฝ่ายท่ีสามารถยกเลิกสัญญาการซ้ือขายหุน้ได ้
2) สามารถเล่ือนวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date) คือ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ออกไปไดไ้ม่เกิน 10 วนั
ท าการนับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion Date และสามารถเล่ือนวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน 
(Completion Date) ออกไปไดแ้ค่คร้ังเดียวเท่านั้น 
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ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เง่ือนไขสัญญาการซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และผูข้ายหุ้น SEL ดงักล่าว
ขา้งตน้มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว 
 

2.5 ผลกระทบต่อกำรเข้ำท ำรำยกำรต่องบกำรเงินรวมของบริษัท ณ วันที่มีกำรตกลงท ำรำยกำรเสร็จส้ิน 
การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL น้ีจะส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทัเน่ืองจากตามมาตรฐานในการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ระบุไวว้า่ บริษทัจ าเป็นตอ้งจดัท าการปันส่วนราคาซ้ือ (Purchase Price Allocation) ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัตอ้งประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน และหน้ีสินของ SEL (สุทธิจากมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ  านาจควบคุม) รวมถึงค่าความนิยมท่ีอาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ (วนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน) โดยหาก
ราคาซ้ือต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม บริษทัจะรับรู้ผลต่างดงักล่าวเป็นผลก าไรท่ีจะเกิดข้ึนในงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ีซ้ือ และหากราคา
ซ้ือสูงกวา่มูลค่ายุติธรรม บริษทัจะตอ้งรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าความนิยม โดยแสดงเป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินรวม ซ่ึงค่าความนิยมดงักล่าวจะ
ถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี (โดยไม่ตอ้งตดัจ าหน่าย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
การทดสอบการดอ้ยค่า ซ่ึงในกรณีท่ีเกิดการดอ้ยค่าบริษทัตอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนรวมในงวดท่ีมีการทดสอบดอ้ยค่า 

ทั้ งน้ี การทดสอบการด้อยค่า บริษัทต้องประเมินมูลค่าของกิจการ (SEL) ใหม่ โดยอ้างอิงจากผลประกอบการจริงในอนาคต
เปรียบเทียบกับ มูลค่ารวมของ (1) ค่าความนิยมท่ีบันทึก ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ บวกด้วย (2) สินทรัพยท่ี์ใช้ในการด าเนินงานสุทธิ (Net 
Operating Asset) โดยมูลค่ากิจการของ SEL ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ และมีรายไดจ้ากฐานลูกคา้ในกลุ่ม
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกัโดยลูกคา้หลกั 10 รายแรกเป็นลูกคา้ในกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประมาณร้อยละ 43.2 ซ่ึงในกรณีท่ี
รายไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีประมาณการเน่ืองจากภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ฟ้ืนตวั อาจท าให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของ
กิจการในอนาคตและอาจจะท าให้เกิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ทั้งน้ี โดยเม่ือพิจารณาผลกระทบจากการเกิดการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมต่องบการรวมของบริษทั พบวา่ บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ประหน่ึงท าใหม่)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประมาณ 103.20 
ลา้นบาท ซ่ึงรวมก าไรสุทธิของ SEL (สัดส่วนร้อยละ 70) ประมาณ 42.6 ลา้นบาท ดงันั้นหากเกิดการดอ้ยค่าเกินกวา่ 42.6 ลา้นบาท จะท า
ให้เกิดผลกระทบต่อก าไรสุทธิในส่วนของ WICE ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในสัดส่วนร้อยละ 70 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 
WICE  โดยหากราคาซ้ือต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม  WICE สามารถรับรู้ผลต่างดงักล่าวเป็นผลก าไรท่ีจะเกิดข้ึนในงบการเงินรวมของบริษทั ณ 
วนัท่ีซ้ือ และหากราคาซ้ือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม บริษทัจะตอ้งรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าความนิยมซ่ึงจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี  
ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  อย่างไรก็ตาม บริษทัคาดว่า ผลตอบแทนจากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะท าให้บริษทัไดฐ้านลูกคา้
ปัจจุบนัของ SEL มาดว้ย ซ่ึงมีจ านวนกวา่ 100 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และใชบ้ริการกบัทาง SEL มาอย่าง
ต่อเน่ือง  ซ่ึงบริษทัมีโอกาสขยายฐานลูกคา้ไปยงัคู่คา้ของลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้ากยิ่งข้ึนดว้ย  นอกจากน้ี SEL จะเขา้มามีส่วนช่วยในการขยาย
ขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษทัให้กวา้งมากข้ึน โดยการขยายสาขาในต่างประเทศให้กบับริษทั และมีโอกาสขยายเส้นทางการ
ให้บริการไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจาก SEL ด  าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ จึงเป็นฐานในการขยายตลาดให้กบับริษทัไปยงั
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  อีกทั้งประสบการณ์ของผูบ้ริหารของ SEL ท่ีอยูใ่นธุรกิจโลจิสติกส์
ยาวนานกวา่ 20 ปี จะช่วยต่อยอดในการท าธุรกิจของ WICE  ในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 
3. ควำมสมเหตุสมผลของรำคำและเง่ือนไขรำยกำร 

คณะกรรมการบริษทัของ WICE มีมติอนุมติัการท าสัญญาเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของ SEL จ านวน 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์
สิงคโปร์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้สามญัของ SEL คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 
424,973,343 บาท  ซ่ึงการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL 
เป็นจ านวน 11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณ
ร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และวิธีการแลกเปล่ียนหุน้สามญัของ WICE กบัหุน้สามญัของ SEL (Share Swap) ใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินไดเ้ท่ากบั 145,318,327 บาท และจ านวนหุน้
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สามญัของ WICE จ านวน 51,899,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของ 
SEL (Share Swap)  

ส่วนที่ 2  WICE สามารถเลือกใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่  คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 
ของจ านวนหุ้นสามญัทั้ งหมดของ SEL  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทนด้วย
วิธีการจ่ายเงินสด ทั้ งน้ีมูลค่าหุ้นในส่วนท่ี 2 คิดเป็นมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 
134,336,416 บาท  

ทั้งน้ี IFA ไดท้  าการพิจารณาประเมินมูลค่าของ WICE และ SEL เพ่ือค านวณหาความเหมาะสมของราคาซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว โดย
ประเมินดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)   วิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชี (Book Value Approach) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของกิจการตามงบการเงิน ณ จุดเวลาหน่ึง โดยมิได้
ค  านึงถึงผลประกอบการในอนาคต 

2)   วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซ่ึงค านวณโดยน าทรัพยสิ์นรวมของกิจการหักดว้ยหน้ีสิน
รวมทั้ งหมดของกิจการ จากนั้นจึงน าส่วนเพ่ิมหรือลดตามราคาตลาดของทรัพยสิ์นถาวรบางรายการท่ีมีการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ มาปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี รวมถึงการน าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงังบการเงินงวดล่าสุด มา
ปรับปรุงดว้ย เช่น ภาระผกูพนัตามสัญญาและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหน้า เป็นตน้ เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัของทรัพยสิ์น
สุทธิยิ่งข้ึน โดยการประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยวิธีน้ีจะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าตามบัญชีภายหลงัปรับปรุง ณ จุดเวลาหน่ึง โดยมิได้
ค  านึงถึงผลประกอบการในอนาคต เช่นเดียวกบัวธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี  

3)   วิธีเปรียบเทียบกับอตัราส่วนของตลาด (Market Multiples Approach) เป็นการประเมินมูลค่ากิจการโดยการเปรียบเทียบกับ
อตัราส่วนอา้งอิงของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบักิจการ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ 
3.1)    วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio: P/BV) เป็นวิธีท่ีค  านึงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม   
3.2)     วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: P/E) เป็นวธีิท่ีค  านึงถึงผลประกอบการและศกัยภาพในการท า

ก าไรของกิจการในระยะส้ันเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม 
4)    วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการโดยอา้งอิงจากราคาซ้ือขายใน

อดีตของกิจการ 
5) วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงาน (Operating Cash Flow) ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการประมาณการทางการเงิน โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า
ธุรกิจยงัคงด าเนินงานต่อไปอยา่งต่อเน่ือง และไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเกิดข้ึน 

  
3.1 กำรประเมินมูลค่ำหุ้นของ WICE 

1) วธีิมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach)  
IFA พิจารณามูลค่าหุ้นตามบัญชีจากงบการเงินรวมของ WICE ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นงบสอบทานจัดท าโดยบริษัท 

ส านกังาน อีวาย จ ากดั สามารถค านวณหามูลค่าตามบญัชีไดด้งัน้ี 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 610,496,463 บาท 
จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ 600,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 1.02 บาท 

การประเมินวธีิน้ีเป็นวธีิการประเมินจากมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ดงันั้น ราคาหุ้นท่ีค านวณได้
จากวธีิน้ี จึงเป็นการพิจารณามูลค่าหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง อาจไม่สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนั รวมทั้งมิไดส้ะทอ้นถึงความสามารถ
ในการท าก าไรของกิจการในอนาคต 
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2) วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
IFA พิจารณามูลค่าสินทรัพยร์วมของกิจการหกัดว้ยหน้ีสินรวมทั้งหมดของกิจการจากงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

มาปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี โดยการน าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงังบการเงินงวดล่าสุดมาปรับปรุง เช่น ภาระผูกพนัตามสัญญาและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต เป็นต้น ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซ่ึงยงัมิไดส้ะท้อนอยู่ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 มีนาคม 2559 610,496,463 บาท 
หกั เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2558 42,000,000 บาท 
 ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 3,100,000 บาท 
 ค่าท่ีปรึกษาต่าง ๆ 7,000,000 บาท 
 ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 45,900,000 บาท 
มูลค่าตามบญัชีปรับปรุง 512,496,463 บาท 
จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ 600,000,000 หุน้  
มูลค่าตามบญัชีปรับปรุงต่อหุน้ 0.85 บาทต่อหุน้ 

การประเมินวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีสะทอ้นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเป็นปัจจุบนัไดม้ากกว่าวิธีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 
อย่างไรก็ตามการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีน้ีเป็นการพิจารณามูลค่าหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง อาจมิได้สะท้อนถึงผลประกอบการและ
ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

3) วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของตลาด (Market Multiples Approach) 
IFA พิจารณาอตัราส่วนอา้งอิงของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

บริษทัจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั WICE ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร บริษทัจด
ทะเบียนท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั WICE ซ่ึงควรน ามาเป็นบริษทัอา้งอิงคือบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจบริการจดัการระบบโลจิ
สติกส์ ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทอา้งอิง”) ไดแ้ก่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล   โลจิสติกส์ จ ากัด 
(มหาชน) (NCL) 

การใช้ขอ้มูลตลาดในการอา้งอิงนั้น IFA ใช้ขอ้มูลยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่าง ๆ นับจากวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท าการ
สุดทา้ยก่อนวนัท่ีประชุมคณะกรรมการของ WICE มีมติอนุมติัรายการซ้ือสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี  
 

3.1)   วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio : P/BV)  

การประเมินราคาหุ้นโดยวธีิน้ี เป็นการประเมินโดยพิจารณามูลค่าตามบญัชีของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงเท่ากบั 1.02 
บาทต่อหุ้น คูณกับค่าเฉล่ียอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของบริษัทอ้างอิง ยอ้นหลังในช่วงเวลาต่าง ๆ นับจากวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 

ค่ำเฉลีย่
ย้อนหลงั 

P/BV อ้ำงองิ (เท่ำ) 
รำคำหุ้นโดยวิธี P/BV 

(บำทต่อหุ้น) NCL 
กลุ่มอุตสำหกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ 

เฉลีย่ 

3 เดือน 3.67 2.48 3.07 3.13 
6 เดือน 3.81 2.47 3.14 3.20 
9 เดือน 3.63 2.39 3.01 3.06 

12 เดือน 3.67 2.07 2.87 2.92 

  การประเมินวธีิน้ีเป็นวิธีท่ีค  านึงถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เปรียบเทียบกบับริษทั
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยงัมิไดค้  านึงถึงศกัยภาพในการท าก าไรในอนาคต 
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3.2)   วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) 

  การประเมินราคาหุ้นโดยวธีิน้ี เป็นการประเมินโดยพิจารณาอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้นของ WICE ส าหรับ 4 ไตรมาสยอ้นหลงั 
(ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559) ซ่ึงค านวณไดเ้ท่ากบั 0.10 บาทต่อหุ้น คูณกบัค่าเฉล่ียของอตัราส่วนราคาต่อมูลค่า
ก าไรสุทธิ (P/E) ของบริษทัอา้งอิง ยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่าง ๆ นบัจากวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

ค่ำเฉลีย่
ย้อนหลงั 

P/E อ้ำงองิ (เท่ำ) 
รำคำหุ้นโดยวิธี P/E 

(บำทต่อหุ้น)* NCL* 
กลุ่มอุตสำหกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ 

3 เดือน N/A 23.71 2.33 
6 เดือน N/A 23.39 2.30 
9 เดือน 147.94 22.42 2.20 
12 เดือน 185.13 21.81 2.14 

หมายเหตุ *เน่ืองจาก NCL ประสบผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคม 2558 ท าให้ไม่สามารถหา
อตัราส่วน P/E ได ้ดงันั้นในการค านวณการประเมินราคาหุน้จึงใชอ้ตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์เท่านั้น 

4) วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักส าหรับมูลค่าการซ้ือขายหุ้นของกิจการในอดีต ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ซ่ึง 

IFA พิจารณามูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียยอ้นหลงัจากวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 จนถึงวนัท่ีหุ้น WICE ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์เป็น
วนัแรก (วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558) 

ค่ำเฉลีย่ย้อนหลงั 
ข้อมูลกำรซ้ือขำยเฉลีย่ต่อวัน รำคำตลำดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก  

(บำทต่อหุ้น) ปริมำณหุ้น (หุ้น) มูลค่ำ (บำท) 
3 เดือน 7,688,276 23,002,965 2.99 
6 เดือน 15,841,051 47,327,610 2.99 
9 เดือน 22,100,102 65,831,333 2.98 

10 เดือน (ตั้งแต่วนัท่ีท  าการ
ซ้ือขายวนัแรก คือ วนัที่ 
28 กรกฎาคม 2558) 

35,688,552 119,202,882 3.34 

การประเมินวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีสามารถสะทอ้นอุปสงค์และอุปทานของหุ้น รวมทั้งมุมมองของนักลงทุนท่ีมีต่อศกัยภาพและการเติบโต
ของกิจการในอนาคต อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาปริมาณหุน้ท่ีมีการซ้ือขายยอ้นหลงัจากวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 จนถึงวนัท่ีหุน้ WICE ท า
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์เป็นวนัแรก (วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558) จะเห็นไดว้่าการซ้ือขายหุ้นของ WICE ในช่วงเวลาดังกล่าว มี
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 7.7 – 35.7 ลา้นหุน้ต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ 1.28 – 5.95 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงถือเป็นอตัรา
หมุนเวยีนการซ้ือขายท่ีไม่มากนกั ดงันั้นราคาตลาดในอดีตจึงอาจไม่สะทอ้นมูลค่าหรือราคาท่ีแทจ้ริงของหุน้ของบริษทั 

 

5) วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 
ในการหามูลค่าหุน้ของ WICE โดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดนั้น IFA จดัท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 5 ปี 

(ปี 2559 – ปี 2563) และก าหนดสมมติฐานส าคัญท่ีใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงินของ WICE โดยพิจารณาข้อมูลผลการ
ด าเนินงานและอตัราส่วนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต นโยบายการด าเนินธุรกิจในอนาคตและการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร ภาพรวม
เศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  ประมาณการทางการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพิจารณาหาราคา
ประเมินของหุ้นสามญัของ WICE ภายใตก้ารประกอบธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปกติในปัจจุบนั รวมทั้งใชเ้พ่ือหามูลค่าหุ้นท่ี
เหมาะสมในการท ารายการในคร้ังน้ีเท่านั้น ทั้งน้ีหากลกัษณะการประกอบธุรกิจหรือภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบ
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ต่อการด าเนินงานของ WICE รวมทั้งสถานการณ์ของ WICE มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากสมมติฐานดงักล่าวขา้งตน้ ราคาหุ้น
สามญัท่ีประเมินไดต้ามวิธีน้ีจะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั และราคาดงักล่าวไม่สามารถใช้เป็นราคาอา้งอิงนอกเหนือจากวตัถุประสงค์
ดงักล่าวขา้งตน้ โดยสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานรายได้ 

ในปี 2559  WICE ไดร่้วมงานกบัตวัแทนต่างประเทศในการขยายเขา้ไปให้บริการกลุ่มลูกคา้ใหม่ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มากข้ึน  ไดแ้ก่ 
ลูกคา้ในกลุ่มแผงพลงังานแสงอาทิตย ์กลุ่มยานยนต ์และกลุ่มวสัดุก่อสร้าง โดยลูกคา้ในกลุ่มแผงพลงังานแสงอาทิตย ์และกลุ่มยานยนต ์
(สินคา้ประเภทยางเส้น) ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (AntiDumping) สินคา้จาก
ประเทศจีน ท าให้สินคา้ท่ีส่งออกจากประเทศจีนไปประเทศสหรัฐอเมริกานั้นตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีสูง ลูกคา้ดงักล่าวจึงยา้ยฐานการผลิต
จากประเทศจีนมาอยู่ท่ีประเทศไทย ท าให้เกิดกิจกรรมโลจิสติกส์มากข้ึน มีความตอ้งการในการน าเขา้-ส่งออกสินคา้เพ่ิมมากข้ึนตามไป
ดว้ย โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทยประเมินวา่ในปี 2559 ประเทศไทยน่าจะสามารถส่งออกเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
8,540 – 8,930 ลา้นบาท ขยายตวัประมาณร้อยละ 291.0 – 308.9 จากปี 2558 ท่ีมีมูลค่าอยูท่ี่ 2,184.2 ลา้นบาท โดยการส่งออกดงักล่าวจะถูก
ขบัเคล่ือนจากผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเป็นนักลงทุนต่างชาติ โดย FDI จากจีนเติบโตกว่าร้อยละ 850.0 เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตและส่งออกเซลลแ์ละแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ส่งผลให้คาดว่าการส่งออกเติบโตกว่าร้อยละ 290.0 ในปี 2559 ซ่ึงปัจจุบนัจีนเป็นผูผ้ลิต
และส่งออกเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยสามารถส่งออกแผงเซลลแ์สงอาทิตยสู่์ตลาดโลกไดป้ระมาณ 16.7 กิ
กะวตัตต่์อปี คิดเป็นมูลค่าการส่งออกโดยรวมมากกวา่ 10,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการจีนไดท้  าการขยายฐานการผลิตเพื่อ
ส่งออกเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทิตยไ์ปยงัประเทศต่าง ๆ มากข้ึน เพ่ือรองรับความตอ้งการในตลาดโลกท่ียงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และ
ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา จีนก็ไดเ้ร่ิมการขยายฐานการผลิตในไทย โดยได้รับแรงหนุนจากนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้าน
พลงังานทดแทนของรัฐบาลไทย (ท่ีมา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วนัท่ี 14 มีนาคม 2559) โดยลูกค้าใหม่ในกลุ่มกลุ่มแผงพลงังาน
แสงอาทิตย ์และกลุ่มยานยนต ์ท่ี WICE ไดมี้การขยายการให้บริการดงักล่าวเป็นผูผ้ลิตน าเขา้-ส่งออก ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีความตอ้งการใช้
บริการอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ รวมทั้ง WICE มีนโยบายท่ีจะเจาะตลาดในกลุ่มประเทศเอเซียนมากข้ึน เน่ืองจากมองเห็นถึงศกัยภาพการ
เติบโตในอนาคต จึงมีการขยายเส้นทางการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลจากประเทศไทยไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ พม่า 
อินโดนีเซีย และ ศรีลงักาเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับลูกคา้ใหม่กลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีเน้นลูกคา้ในกลุ่มประเทศเอเซียน และบริษทัคาดว่าจากการ
ขยายฐานลูกคา้ดงักล่าวจะท าให้บริษทัไดรั้บงานในส่วนของพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Custom & Transport) รวมถึงใน
ส่วนของการให้บริการคลงัสินคา้ (Warehouse) เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามกลยุทธ์การตลาดท่ีจะเน้นการให้บริการแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าเพ่ิมให้กบัรายไดข้องบริษทั ซ่ึงโดยปกติแลว้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศจะใชบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากร
และบริการขนส่งในประเทศกบับริษทัดว้ย โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการครบวงจรคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 -70 ของรายไดจ้ากการบริการรวม 
ดงันั้น เม่ือบริษทัมีการขยายปริมาณงานให้บริการจดัการขนส่งระหว่างประเทศของลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน ก็ส่งผลให้
ผูใ้ชบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากรและบริการขนส่งในประเทศดว้ยรถหัวลาก-หางพ่วง ตลอดจนบริการคลงัสินคา้กบับริษทัเพ่ิมข้ึนตามไป
ดว้ย 

สมมติฐานรายไดข้อง WICE แบ่งตามประเภทการบริการไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 
(1) รายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล (Sea Freight) บริษทัมีสัดส่วนรายไดด้งักล่าวเฉล่ียในช่วง

ปี 2556 – ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของรายไดจ้ากการบริการรวม มีอตัราเติบโตเฉล่ียในช่วงปี 2556 – ปี 2558  ร้อยละ 6.1 
ต่อปี และงวด 3 เดือนแรกปี 2559 บริษทัมีสัดส่วนรายไดด้งักล่าวคิดเป็นร้อยละ 48.7ของรายไดจ้ากการบริการรวมและมีอตัรา
การเติบโตลดลงร้อยละ 26.7 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกบัของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากลูกคา้ในปี 2558 ท่ีเป็นงานโครงการ 2 โครงการ
ไดส้ิ้นสุดลง 
ส าหรับการประมาณการรายไดใ้นปี 2559 – ปี 2563 เน่ืองจาก WICE มีนโยบายให้ความส าคญัในการรักษาฐานลูกคา้ปัจจุบนั 
เน่ืองจากเป็นฐานลูกคา้ท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้บริษทั โดยท่ีผ่านมาในปี 2556 – ปี 2558 WICE มีปริมาณ         การขนส่งเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตของปริมาณตูสิ้นคา้น าเขา้-ส่งออกประมาณร้อยละ 10.1 ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 78.4 ต่อปี 
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ตามล าดบั (อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 30 ต่อปี) ตามปริมาณการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ ประกอบกบัในปี 2559 บริษทัมี
นโยบายเน้นงาน Door-to-Door ในรูปแบบ Supply Chain มากข้ึน คือ จากเดิมท่ีให้บริการจดัการขนส่งสินคา้จากโรงงานลูกคา้
ไปยงัลูกคา้ปลายทาง เป็นการใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้จาก Supplier ของลูกคา้มาท่ีโรงงานของลูกคา้ดว้ย ซ่ึงการให้บริการ
จดัการขนส่งจากต้นน ้ าถึงปลายน ้ าดังกล่าวเป็นการเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ให้กับบริการ โดยการให้บริการในลักษณะ
ดงักล่าวจะเป็นการให้บริการกบัฐานลูกคา้ปัจจุบนัท่ีเคยใชบ้ริการกบับริษทัมาแลว้ เน่ืองจากบริษทัตอ้งไดรั้บความไวว้างใจจาก
ลูกคา้ในระดบัหน่ึงก่อนจึงจะไดรั้บงานในลกัษณะดงักล่าว นอกจากน้ี WICE ไดร่้วมงานกบัตวัแทนต่างประเทศในการขยายเขา้
ไปให้บริการกลุ่มลูกคา้ใหม่มากข้ึน โดยเป็นลูกคา้ใหม่ในกลุ่มธุรกิจแผงพลงังานแสงอาทิตย ์และกลุ่มยานยนต ์ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
น าเขา้-ส่งออก ท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการอยู่อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ และลูกคา้ใหม่ในกลุ่มวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงบริษทัมีการขยาย
เส้นทางให้บริการจดัการขนส่งสินค้าทางทะเลจากประเทศไทยไปยงัประเทศในกลุ่มเอเซียนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมองเห็นถึง
ศกัยภาพการเติบโตในอนาคต และเพ่ือรองรับลูกคา้ในกลุ่มดงักล่าว 
ถึงแมว้า่ในงวด 3 เดือนแรกปี 2559 รายไดมี้อตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 26.7 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกบัของปีก่อนหนา้ จากงาน
โครงการท่ีจบลง แต่ดว้ยนโยบายในปี 2559 ท่ีเนน้งาน Value Added กบัลูกคา้ปัจจุบนั และการขยายการใหบ้ริการลูกคา้ใหม่ใน
กลุ่มธุรกิจแผงพลังงานแสงอาทิตยแ์ละกลุ่มยานยนต์ ซ่ึงยา้ยฐานการผลิตจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยเน่ืองจาก
ผลกระทบของ Antidumping โดยปัจจุบันมีลูกค้าใหม่ในกลุ่มดังกล่าวกว่า 10 ราย ซ่ึงใช้บริการส่งออกไปยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นหลกั โดยจะเร่ิมใชบ้ริการ Sea Freight ของ WICE ในไตรมาส 2 ปี 2559  และลูกคา้ใหม่ในกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 
ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทได้รับงานแล้วจ านวน 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาท เป็นงานส่งออกไปยงัประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศศรีลงักา โดยจะเร่ิมรับรู้รายไดง้านโครงการส่วนใหญ่ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 
ดงันั้ น IFA ก าหนดให้รายไดจ้ากการให้บริการจดัการขนส่งสินค้าทางทะเลมีอตัราการเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี ในระหว่างปี 
2559 – ปี 2563 โดยเป็นรายไดจ้ากฐานลูกคา้ปัจจุบนัประมาณร้อยละ 65 มีอตัราการเติบโตเฉล่ียประมาณร้อยละ 12 ต่อปี และ
เป็นรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่ประมาณร้อยละ 35 ประกอบดว้ยกลุ่มวสัดุก่อสร้างร้อยละ 15 กลุ่มแผงพลงังานแสงอาทิตยร้์อยละ 
10 และกลุ่มยานยนตร้์อยละ 10 ซ่ึงมีอตัราการเติบโตเฉล่ียโดยรวมประมาณร้อยละ 20 ต่อปี 

(2) รายได้จากการให้บริการจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) บริษัทมีสัดส่วนรายได้ดงักล่าวเฉล่ีย
ในช่วงปี 2556 – ปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.2 ของรายไดจ้ากการบริการรวม ดว้ยภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2558 
ชะลอตวั ท าให้ลูกคา้บางรายทบทวนช่องทางในการขนส่งเพ่ือบริหารตน้ทุนในการผลิต กรณีท่ีไม่ด่วนมากลูกคา้ก็จะเปล่ียน
จากขนส่งทางอากาศเป็นทางทะเลหรือทางบกแทน เน่ืองจากตน้ทุนต ่ากว่า ท  าให้อตัราการเติบโตปี 2558 ลดลงร้อยละ 10.5 
ส่งผลให้อัตราเติบโตเฉล่ียปี 2556 –   ปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.9 ต่อปี และงวด 3 เดือนแรกปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้
ดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 24.8 ของรายไดจ้ากการบริการรวม และมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.1 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกบั
ของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากไดรั้บงานจากลูกคา้ปัจจุบนักลุ่มสินคา้ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเคยใชบ้ริการขาออก มาใชบ้ริการขาเขา้
เพ่ิมข้ึน รวมถึงการขยายการใหบ้ริการไปยงัลูกคา้ใหม่ในกลุ่มสินคา้ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 
ส าหรับการประมาณการรายไดใ้นปี 2559 – ปี 2563 ถึงแมว้า่รายไดใ้นปี 2556 – ปี 2558 มีอตัราการเติบโตเฉล่ียลดลงร้อยละ 1.9 
ต่อปี แต่ในงวด 3 เดือนแรกปี 2559 มีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 20.1 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกบัของปีก่อนหนา้ จากการท่ีบริษทัมี
แผนขยายการใหบ้ริการกบัลูกคา้ปัจจุบนัท่ีมีการน าเขา้-ส่งออกไปฮ่องกงและสิงคโปร์เพ่ิมข้ึน ประกอบกบับริษทัมีแผนบุกตลาด
ไปยงัเซ่ียงไฮ ้(จีน) มากข้ึนทั้งในดา้นน าเขา้และส่งออก โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ในกลุ่มสินคา้ประเภทช้ินส่วนยานยนต์
และช้ินส่วนอีเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นการหาลูกคา้ทั้งโดยบริษทัเองและผา่นตวัแทนต่างประเทศ โดยคาดวา่จะท าใหบ้ริษทัสามารถ
ขยายฐานลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึน รวมถึงบริษัทคาดการณ์ว่ากลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะเร่ิมมีการฟ้ืนตัวในปี 2559 ดังนั้ น IFA 
ก าหนดให้รายไดจ้ากการให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศมีอตัราการเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี ระหว่างปี 2559 – ปี 2563 
โดยเป็นรายไดจ้ากฐานลูกคา้ปัจจุบนัประมาณร้อยละ 70 มีอตัราการเติบโตเฉล่ียประมาณร้อยละ 15 ต่อปี และเป็นรายไดจ้าก
กลุ่มลูกคา้ใหม่ประมาณร้อยละ 30 ประกอบดว้ยลูกคา้กลุ่มช้ินส่วนยานยนตร้์อยละ 15 และกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 
10 ซ่ึงมีอตัราการเติบโตเฉล่ียโดยรวมประมาณร้อยละ 15 ต่อปี 
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(3) รายไดจ้ากการให้บริการดา้นพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Custom & Transport) บริษทัมีสัดส่วนรายไดด้งักล่าว
เฉล่ียในช่วงปี 2556 – ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 19.0 ของรายไดจ้ากการบริการรวม  มีอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 7.3 ต่อปี และงวด 3 
เดือนแรกปี 2559 บริษทัมีสัดส่วนรายไดด้งักล่าวคิดเป็นร้อยละ 21.1 ของรายไดจ้ากการบริการรวม และมีอตัราการเติบโตร้อย
ละ 6.3 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกบัของปีก่อนหน้า เน่ืองจากปริมาณงานเพ่ิมข้ึน รายไดใ้นส่วนน้ีถือเป็นรายไดจ้ากการให้บริการ
สนบัสนุนการใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศเป็นหลกัเพ่ือใหส้ามารถให้บริการลูกคา้ไดค้รบวงจรมากยิง่ข้ึน โดย
ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษทัไดล้งทุนซ้ือรถหวัลาก-หางพ่วงเป็นจ านวน 26.7        ลา้นบาท และ 36.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ทั้งน้ี ในตน้ปี 2559 บริษทัไดมี้การจดัระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ใหม่ จากเดิมท่ีบริษทัไม่มีรถยกตูสิ้นคา้ เม่ือรถขนตู้
สินคา้จากท่าเรือมาจะน าไปส่งให้กับลูกคา้ทนัทีและน าตูเ้ปล่ามาคืนท่ีท่าเรือ ซ่ึงการจราจรในท่าเรือค่อนขา้งหนาแน่นท าให้
เสียเวลาในการขนส่ง ซ่ึงในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทไดซ้ื้อรถยกตู้สินคา้มาใช้ในการท างาน ท าให้สามารถเพ่ิมเท่ียวรถวิ่ง
ไดม้ากข้ึน เน่ืองจาก (1) บริษทัจะสามารถขนตูสิ้นคา้จากท่าเรือในช่วงกลางคืนมาท่ีลานรถของบริษทัแลว้ใชร้ถยกตูสิ้นคา้มาพกั
ไวก่้อน แลว้น ารถเขา้ไปขนตูสิ้นคา้ท่ีท่าเรืออกมาพกัท่ีลานรถอีกไดต้ลอดคืน เพ่ือส่งให้ลูกคา้ในวนัรุ่งข้ึนต่อไป ท าให้ลดการ
เสียเวลาในท่าเรือ (2) การท่ีบริษทัมีรถยกท าให้สามารถเพ่ิมการให้บริการพกัตูสิ้นคา้ของลูกคา้ในลานรถของบริษทั จากเดิมท่ี
ลูกคา้ตอ้งพกัตูสิ้นคา้ไวท่ี้ท่าเรือก็เปล่ียนมาพกัท่ีลานรถบริษทัแทน คือลากตูสิ้นคา้จากท่าเรือมาไวท่ี้ลานรถของบริษทั และส่ง
สินคา้ให้ลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ก าหนด ท าใหมี้เท่ียววิ่งเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเป็นการวิง่ระยะส้ันและสามารถท างานช่วงเวลากลางคืนได ้
(ท่าเรือเปิด 24 ชัว่โมง) ประกอบกับ (3) บริษทัมีแผนลงทุนในรถหัวลาก-ห่างพ่วง เพ่ิมอีกประมาณ 92 ลา้นบาทในระหว่างปี 
2559 – ปี 2560 เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนจากการเจาะกลุ่มลูกคา้ใหม่ในกลุ่มธุรกิจแผงพลงังานแสงอาทิตย ์และ
กลุ่มยานยนต ์รวมถึงลูกคา้รายอ่ืนของ Sea Freight ซ่ึงการลงทุนในรถหัวลาก-หางพ่วงดงักล่าวจะท าให้จากเดิมในปี 2558 ท่ีวิ่ง
ไดป้ระมาณ 40-55 เท่ียวต่อวนัเป็นประมาณ 70-80 เท่ียวต่อวนัในปี 2559 และประมาณ 100 เท่ียวต่อวนัในปี 2560 ดงันั้น IFA 
ก าหนดรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศมีอตัราการเติบโตร้อยละ 20 ในปี 2559 – ปี 2560 
และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 15 ในระหวา่งปี 2561 – ปี 2563  

(4) รายได้จากการให้บริการคลังสินคา้ (Warehousing) เป็นการขยายการให้บริการให้ครบวงจรในดา้นโลจิสติกส์มากข้ึน เพ่ือ
ครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัเร่ิมใหบ้ริการคลงัสินคา้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของรายไดจ้าก
การบริการรวม และงวด 3 เดือนแรกปี 2559 บริษทัมีสัดส่วนรายไดด้งักล่าวคิดเป็นร้อยละ 5.3 ของรายไดจ้ากการบริการรวม 
โดยปัจจุบนับริษทัไดท้  าการเช่าคลงัสินคา้ท่ีแหลมฉบงั เพ่ือให้บริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ให้กบัลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 13,000 ตารางเมตร โดยมีการใชพ้ื้นท่ีไปแลว้ประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีรวม 
ส าหรับการประมาณการรายไดใ้นปี 2559 – ปี 2563 เน่ืองจากการให้บริการคลงัสินคา้เป็นการต่อยอดการให้บริการของบริษทั
ในปัจจุบนั โดยรายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ ประกอบดว้ย ค่าเช่าคลงัและค่าบริการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้ เช่น 
เม่ือขนตูสิ้นคา้มาถึงคลงั ตอ้งมีการเปิดตูต้รวจสอบและน าสินคา้ออกจากตูสิ้นคา้หรือน าสินคา้เขา้ตูสิ้นคา้ (Unstuffing/Stuffing) 
และการน าสินคา้เขา้ไปเก็บในคลงัและการน าสินคา้ออกจากคลงั (Handling Charge) เป็นตน้ โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีคลงั
เพ่ือจดัเก็บสินคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีมีการใชบ้ริการดา้นอ่ืน ๆ ของบริษทัอยู่แลว้ ดงันั้น การขยายตวัของการใหบ้ริการดา้นอ่ืน 
ๆ จะส่งผลให้การให้บริการคลังสินค้าขยายตัวตามไปด้วย โดยลูกค้าส่วนหน่ึงเป็นลูกค้าท่ีใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางทะเล ไดแ้ก่ ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตแผงพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงไดมี้การเช่าคลงัสินคา้ท่ีแหลมฉบงัเพ่ือจดัเก็บวตัถุดิบท่ี
น าเขา้และสินคา้ส าเร็จรูปเพ่ือส่งออก รวมทั้งการให้บริการบริหารคลงัสินคา้ให้กบัลูกคา้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตกระจกรถยนตจ์ากยโุรป 
โดยการส่งพนักงานของบริษทัไปบริหารจดัการคลงัสินคา้ของลูกคา้ นอกจากน้ี ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากรและการ
ขนส่งในประเทศ ซ่ึงมีการน าเขา้เมด็พลาสติก ไดใ้ชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ของบริษทัท่ีแหลมฉบงั เพ่ือจดัเก็บเมด็พลาสติก โดย
ใหบ้ริษทัขนส่งสินคา้จากท่าเรือมาเก็บไวท่ี้คลงัแหลมฉบงั พร้อมกระจายสินคา้ไปท่ีกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
คลงัสินคา้จะมีการจดัท าสัญญาระยะเวลาประมาณ 1 ปี  – 3 ปี บริษทัมีแผนลงทุนสร้างคลงัเก็บสินคา้แห่งใหม่ พ้ืนท่ีประมาณ 
10,000 ตารางเมตร รวมมูลค่าท่ีดินและค่าก่อสร้างคลังสินค้าประมาณ 200 ล้านบาท โดยคาดว่าจะซ้ือท่ีดินและก่อสร้าง
คลงัสินคา้ใหแ้ลว้เสร็จในปี 2560 และพร้อมใชง้านในปี 2561 เพื่อรองรับความตอ้งการลูกค้าในอนาคต 
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ซ่ึง IFA ก าหนดรายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ในปี 2559  - ปี 2563 ตามประมาณการพ้ืนท่ีท่ีคาดว่าลูกคา้ของบริษทัจะใช้
บริการในแต่ละปี โดยในปี 2559 บริษัทมี (1) คลังสินคา้ท่ีแหลมฉบังเพียงแห่งเดียว (รับรู้รายไดเ้ต็มปี) และ          (2) การ
ให้บริการบริหารคลงัสินคา้ของลูกคา้ (รับรู้รายไดต้ั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559) ดงันั้น IFA คาดว่าจะมีรายไดจ้ากการให้บริการ
คลงัสินคา้รวมประมาณ 50 ลา้นบาท ส่วนในปี 2560 ซ่ึงรับรู้รายไดจ้าก (1) คลงัสินคา้ท่ีแหลมฉบงั และ         (2) การให้บริการ
บริหารคลังสินค้าของลูกค้าซ่ึงรับรู้รายได้เต็มปี ดังนั้ น IFA ก าหนดให้บริษัทจะมีรายได้จากการให้บริการคลังสินค้ารวม
ประมาณ 70 ลา้นบาท และในปี 2561 IFA คาดว่าจะมีรายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้รวมประมาณ 100 ลา้นบาท จาก (1) 
คลงัสินคา้ท่ีแหลมฉบงั (2) การให้บริการบริหารคลงัสินคา้ของลูกคา้ และ (3) บริษทัคาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากคลงัสินคา้แห่ง
ใหม่ท่ีสร้างเสร็จส้ินพร้อมใช้งาน ซ่ึงจะรับรู้รายไดเ้ต็มปี โดยคาดว่าจะมีอตัราการใช้พ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ีรวม 
ส าหรับในปี 2562  - ปี 2563 IFA คาดว่าจะมีรายไดใ้นส่วนน้ีประมาณ 120 ลา้นบาท และ 140 ล้านบาท ตามล าดบั จาก (1) 
คลงัสินคา้ท่ีแหลมฉบงั (2) การให้บริการบริหารคลงัสินคา้ของลูกคา้ และ (3) รายไดจ้ากคลงัสินคา้แห่งใหม่ โดยคาดว่าจะมี
อตัราการใชพ้ื้นท่ีประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีรวม โดยคิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ียของรายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ตั้งแต่ปี 
2559 – ปี 2563 ประมาณร้อยละ 30 ต่อปี 

สมมติฐานรายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ประกอบไปดว้ยรายได ้เช่น ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียรับ และ ก าไรจากการขายเงินลงทุน เป็นตน้ ส าหรับการ
ประมาณการรายไดอ่ื้นในปี 2559 – ปี 2563 IFA ตดัผลกระทบของรายการก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนออกจากการประมาณการ เน่ืองจาก
เป็นรายการท่ีมีความผนัผวน จึงท าให้ในระหว่างปี 2559 – ปี 2563 จะไม่มีรายไดใ้นส่วนก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนน้ี ส่วนรายไดอ่ื้น ๆ 
IFA ก าหนดใหมี้สัดส่วนเท่ากบัสัดส่วนเฉล่ียของของรายไดอ่ื้น ๆ ต่อรายไดจ้ากการบริการรวมท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2556 –  งวด 3 เดือน
แรกของปี 2559 หรือเท่ากบัร้อยละ 0.4 ของรายไดจ้ากการบริการรวม คงท่ีตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

สมมติฐานต้นทุน 
ตน้ทุนบริการของ WICE ประกอบไปดว้ยตน้ทุนคงท่ี เช่น ตน้ทุนค่าแรง ค่าเส่ือมราคารถหัวลาก – หางพ่วง และ ค่าเช่า เป็นตน้ และ 

ตน้ทุนผนัแปร เช่น ค่าระวาง ค่าด าเนินการพิธีศุลกากร และค่าล่วงเวลา เป็นตน้ โดยในภาพรวมตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรคิดเป็น
สัดส่วนเฉล่ียประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 90 ของตน้ทุนบริการทั้งหมด ตามล าดบั ระหว่างปี 2556 - งวด 3 เดือนแรกของปี 2559 จะ
เห็นไดว้า่สัดส่วนท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรเป็นตน้ทุนส่วนมากของตน้ทุนบริการทั้งหมด ดงันั้น ในการประมาณการตน้ทุนของ WICE    IFA 
จึงก าหนดให้อา้งอิงสัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต โดยตน้ทุนบริการของ WICE แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วน ตามประเภทรายไดข้องบริษทั 
ดงัน้ี 

(1) ตน้ทุนการให้บริการจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) IFA ก าหนดให้ตน้ทุนในส่วนน้ีมีสัดส่วน
เท่ากบัสัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2556 – งวด 3 เดือนแรกของปี 2559 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 75.4 ของรายไดจ้ากการบริการ
จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล คงท่ีตลอดการประมาณการ 

(2) ตน้ทุนการให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) IFA ก าหนดให้ตน้ทุนในส่วนน้ีมีสัดส่วน
เท่ากบัสัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2556 – งวด 3 เดือนแรกของปี 2559 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 64.8 ของรายไดจ้ากการบริการ
จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางอากาศ คงท่ีตลอดการประมาณการ 

(3) ตน้ทุนการให้บริการดา้นพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Custom & Transport) IFA ก าหนดให้ตน้ทุนในส่วนน้ีมี
สัดส่วนเท่ากบัสัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2556 – งวด 3 เดือนแรกของปี 2559 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 78.1 ของรายไดจ้าก
การให้บริการดา้นพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ โดยเม่ือรวมกับค่าเส่ือมราคาต่อปีของยานพาหนะท่ีลงทุนเพ่ิม
ระหว่างปี 2559 – ปี 2563 ซ่ึงเป็นการลงทุนรถหัวลาก-หางพ่วงท่ีใช้ส าหรับการขนส่งสินคา้ในประเทศ ท าให้โดยเฉล่ียใน
ระหว่างปี 2559 – ปี 2563 มีสัดส่วนต้นทุนประมาณร้อยละ 81.8 ของรายไดจ้ากการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการ
ขนส่งในประเทศ 
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(4) ตน้ทุนการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ (Warehousing) IFA ก าหนดให้ตน้ทุนในส่วนน้ีมีสัดส่วนเท่ากับสัดส่วนเฉล่ียท่ี
เกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2558 – งวด 3 เดือนแรกของปี 2559 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 42.9 ของรายไดจ้ากการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บ
สินคา้ โดยเม่ือรวมกบัค่าเส่ือมราคาต่อปีของอาคารคลงัสินคา้ท่ีจะลงทุนเพ่ิมในระหว่างปี 2559 – ปี 2563 ซ่ึงเป็นการลงทุนใน
การสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ท่ีใช้ส าหรับการจัดเก็บสินค้า ท  าให้โดยเฉล่ียในระหว่างปี 2559 – ปี 2563 มีสัดส่วนต้นทุน
ประมาณร้อยละ 45.8 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ 

สมมติฐานค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนผนัแปร เช่น ค่าคอมมิชชัน่ เงินเดือนพนักงานขาย ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย เป็น

ตน้ IFA ก าหนดให้ในปี 2559 – ปี 2563 มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบัสัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2556 – งวด 3 เดือนแรก
ของปี 2559 หรือเท่ากบัร้อยละ 5.8 ของรายไดร้วม คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลกั ๆ ไดด้งัน้ี 
(1) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอ่ืน ๆ เป็นตน้ IFA ก าหนดให้ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับพนักงานปี 2559 ค านวณจากการปรับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานส าหรับงวด 3 เดือนปี 2559 เป็นค่าใช้จ่ายทั้ งปี 
(Annualized) และก าหนดให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงานส าหรับปี 2560 – ปี 2563 เติบโตในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี (อา้งอิงตาม
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป เฉล่ียร้อยละ 2.5 – 4.0 จากการประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 

(2) ค่าเส่ือมราคา IFA ก าหนดใหค่้าเส่ือมราคาส าหรับปี 2559 เท่ากบัการปรับค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 3 เดือนปี 2559 เป็นค่าใชจ่้าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งปี (Annualized) และก าหนดให ้ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2559 – ปี 2563 คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(3) ค่าสอบบญัชี IFA ก าหนดให้ค่าสอบบญัชีต่อปีส าหรับปี 2559 – ปี 2563 เท่ากับค่าสอบบญัชีของปี 2558 ซ่ึงเท่ากับประมาณ 
1.58 ลา้นบาทต่อปี คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(4) ค่าท่ีปรึกษาต่าง ๆ ประกอบดว้ย ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าผูต้รวจสอบภายใน และ ค่าท่ีปรึกษาทัว่ไป 
โดย IFA ก าหนดให้ค่าท่ีปรึกษาต่าง ๆ ส าหรับปี 2559 มีมูลค่าเท่ากบัค่าท่ีปรึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับงวด 3 เดือนปี 2559 รวม
กบัค่าท่ีปรึกษาในการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา ไดแ้ก่  ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ คิดเป็นจ านวนรวม 8.01 ลา้นบาท นอกจากน้ี ก าหนดให้ค่าท่ีปรึกษา
ต่าง ๆ ส าหรับปี 2560 – ปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับค่าผูต้รวจสอบภายในและค่าท่ีปรึกษาทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2558 คิดเป็น
จ านวนรวม 1.13 ลา้นบาท คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(5) ค่าใช้จ่ายบริหารอ่ืน ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายส านักงาน เป็นต้น IFA ก าหนดให้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ๆ ส าหรับปี 2559 เท่ากับการปรับค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ๆ ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2559 เป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งปี (Annualized) ยกเวน้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุง ซ่ึง IFA ก าหนดให้ในปี 2559 อยู่ท่ีประมาณ 1.0 ลา้นบาท 
ตามนโยบายงบประมาณการซ่อมแซมประจ าปีของบริษทั และส าหรับปี 2560 – ปี 2563 ก าหนดให้ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน 
ๆ มีอตัราเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี (อา้งอิงตามอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปี 2559 เฉล่ียร้อยละ 2.5 – 4.0 จากการประมาณการโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย) คงท่ีตลอดระยะเวลาการประมาณการ 
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ทั้งน้ี ประมาณการรายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย สรุปไดด้งัตาราง 

WICE 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลประกอบกำรจริง ประมำณกำร 

2556 2557 2558 
งวด 3 เดือน 
ปี 2559* 

2559 2560 2561 2562 2563 

     รายไดจ้ากการบริการขนส่งทางทะเล   277.99  377.69  396.17  78.26  455.59  523.93  602.52  692.90  796.84  
    ตราการเติบโต -22.3% 35.9% 4.9% -26.7% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 
     รายไดจ้ากการบริการขนส่งทางอากาศ  146.80  170.20  152.37  39.77  175.22  201.51  231.73  266.49  306.47  
     อัตราการเติบโต -11.3% 15.9% -10.5% 20.1% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 
     รายไดจ้ากการให้บริการดา้นพิธีการศุลกากร
และการขนส่งในประเทศ  

104.01  122.31  130.89  33.94  157.06  188.48  216.75  249.26  286.65  

     อัตราการเติบโต -2.8% 17.6% 7.0% 6.3% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0% 15.0% 
     รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้  -    -    2.11  8.57  50.00  70.00  100.00  120.00  140.00  
           อัตราการเติบโต - - - - 2,271.2% 40.0% 42.9% 20.0% 16.7% 
รำยได้จำกกำรบริกำรรวม 528.80  670.20  681.53  160.55  837.88  983.92  1,151.01  1,328.66  1,529.96  
   อัตราการเติบโต -16.1% 26.7% 1.7% -6.5% 22.9% 17.4% 17.0% 15.4% 15.2% 
รำยได้อ่ืน 9.03  6.57  7.94  0.42  3.68  4.32  5.05  5.83  6.72  
   สัดส่วนต่อรายได้รวม 1.7% 1.0% 1.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 
รำยได้รวม 537.84  676.77  689.48  160.97  841.56  988.24  1,156.06  1,334.49  1,536.67  
   อัตราการเติบโต -15.5% 25.8% 1.9% -7.4% 22.1% 17.4% 17.0% 15.4% 15.2% 

     ตน้ทุนการบริการขนส่งทางทะเล  206.48   296.55   302.02   56.71  343.40  394.91  454.15  522.27  600.61  

    สัดส่วนต่อรายได้การบริการขนส่งทางทะเล 74.3% 78.5% 76.2% 72.5% 75.4% 75.4% 75.4% 75.4% 75.4% 

     ตน้ทุนการบริการขนส่งทางอากาศ  98.79  104.32  95.24  27.14  113.61  130.65  150.25  172.79  198.70  
   สัดส่วนต่อรายได้การบริการขนส่งทางอากาศ 67.3% 61.3% 62.5% 68.3% 64.8% 64.8% 64.8% 64.8% 64.8% 
    ตน้ทุนการให้บริการดา้นพิธีการศุลกากรและ
การขนส่งในประเทศ  

60.02  96.19  109.83  31.30  126.70  156.44  178.53   203.93  233.13  

   สัดส่วนต่อรายได้การบริการด้านพิ ธีการ
ศุลกากรและการขนส่งในประเทศ 

57.7% 78.6% 83.9% 92.2% 80.7% 83.0% 82.4% 81.8% 81.3% 

     ตน้ทุนการให้บริการคลงัสินคา้  -        -     0.92   3.59  21.43   30.00  47.85  56.42  64.99  
    สัดส่วนต่อรายได้การบริการคลังสินค้า 0.0% 0.0% 43.8% 41.9% 42.9% 42.9% 47.9% 47.0% 46.4% 
ต้นทุนบริกำรรวม 365.29  497.07  508.01  118.75  605.14  712.00  830.77  955.40  1,097.44  
   สัดส่วนต่อรายได้จากการบริการรวม 69.1% 74.2% 74.5% 74.0% 72.2% 72.4% 72.2% 71.9% 71.7% 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 38.98  34.72  33.67  9.34  48.52  56.98  66.65  76.94  88.60  
   สัดส่วนต่อรายได้รวม 7.2% 5.1% 4.9% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 62.32  64.33  73.76  21.66  89.43  86.07  89.77  93.65  97.72  
   อัตราการเติบโต 22.4% 3.2% 14.7% 33.7% 21.2% -3.7% 4.3% 4.3% 4.4% 
   สัดส่วนต่อรายได้รวม 11.6% 9.5% 10.7% 13.5% 10.6% 8.7% 7.8% 7.0% 6.4% 

หมายเหตุ: *อตัราการเติบโตเปรียบเทียบกบังวด 3 เดือนปี 2558 
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สมมติฐานเงินทุนหมุนเวียน 
ประมาณการเงินทุนหมุนเวยีน  ก าหนดจากค่าเฉล่ียของระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย ท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2556 – งวด 

3 เดือนแรกของปี 2559 ซ่ึงมีระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย เท่ากบั 69 วนั 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย เท่ากบั 28 วนั 
สมมติฐานภาษีเงินได้ 
ก าหนดให้อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2559 – ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิของบริษทั ตามมติคณะรัฐมนตรี

เก่ียวกบัมาตรการปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิของบริษทั ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

สมมติฐานค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าเส่ือมราคา 
ค่าใชจ่้ายลงทุน ประมาณการโดยอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหารของบริษทั โดยในปี 2559 – ปี 2563 บริษทัมีแผนการลงทุนใน

สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ 
อำยุกำรใช้งำน 

(ปี) 
มูลค่ำกำรลงทุนในแต่ละปี (ล้ำนบำท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน - - 100.00 - - - 

อาคาร 20 - 100.00 - - - 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 - 5 1.83 - - - - 

ยานพาหนะ (รถหวัลาก – หางพ่วง) 10 40.00 52.00 - - - 

มูลค่ำกำรลงทุนรวม  41.83 252.00 - - - 

ทั้งน้ี ก าหนดให้คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยถ์าวรตามวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลาตามนโยบายอายุการใชง้านของสินทรัพยถ์าวร
ของบริษทั 

ในปี 2559 บริษทัมีแผนลงทุนซ้ือท่ีดินและก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้แห่งใหม่รวมมูลค่าประมาณ 200 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นท่ีดิน
ประมาณ 100 ล้านบาท และค่าก่อสร้างอาคารคลังเก็บสินคา้ประมาณ 100 ล้านบาท โดยคาดว่าจะจดัหาท่ีดินเสร็จและเร่ิมก่อสร้าง
ประมาณในไตรมาส 1 ปี 2560 และคาดว่าจะแลว้เสร็จและเร่ิมใช้งานจริงประมาณเดือนมกราคม ปี 2561โดย IFA ก าหนดให้เร่ิมคิดค่า
เส่ือมราคาของอาคารคลงัสินคา้หลงัจากท่ีเร่ิมใชง้านจริงประมาณเดือนมกราคม ปี 2561 

สมมติฐานเงินกู้และดอกเบี้ยจ่าย 
เงินกูแ้ละสัญญาเช่าการเงิน ประมาณการโดยอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหารของบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีแผนการลงทุน ใน

โครงการก่อสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ เป็นจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท โดยใชเ้งินจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อประชาชนคร้ังแรก (IPO) ใน
การลงทุนซ้ือท่ีดิน ส่งผลใหบ้ริษทัจะตอ้งหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาใชใ้นการก่อสร้างโกดงัประมาณ 100 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัคาดว่าเงินกู้
ดงักล่าวจะมีอัตราดอกเบ้ียประมาณร้อยละ 6.5 ต่อปี และมีระยะเวลาช าระเงินกู้คืนภายในเวลา 8 ปี โดยเร่ิมช าระคืนเงินต้นในเดือน
มกราคม ปี 2561 หลงัการก่อสร้างโกดงัเสร็จส้ินและเร่ิมใชจ้ริง  

ในส่วนของการเช่าซ้ือรถหวัลาก-หางพ่วง บริษทัจะท าการเช่าซ้ือตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 2559 – ปี 2560 ประมาณ 
64.4 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียประมาณร้อยละ 2.75 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี 

สมมติฐานเงินปันผลจ่าย 
ในปี 2559 WICE มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 เป็นจ านวน 42 ลา้นบาทตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2559 และ

ส าหรับการประมาณการเงินปันผลส าหรับปี 2560 – ปี 2563 ก าหนดให้บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของผูบ้ริหารท่ีจะท าการ
จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 จากผลก าไรปีก่อน 

สมมติฐานอัตราการเติบโตในระยะยาว (Terminal Growth Rate) 
IFA ก าหนดใหอ้ตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป เท่ากบัร้อยละ 0 ตามหลกัความระมดัระวงั 
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สมมติฐานอัตราส่วนลด 
อตัราส่วนลดท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่ WICE จะสามารถท าไดใ้นอนาคต ค านวณจากตน้ทุนทาง

การเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: “WACC”) ตามสัดส่วนเงินทุนของ WICE ซ่ึง WACC ประกอบด้วย
ตน้ทุนทางการเงิน (Kd) และ ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ซ่ึงมีรายละเอียดและตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 

WACC = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke  
โดยท่ี 

D/V  =    หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / (ส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + ส่วนของผูถื้อหุน้)   
โดยเม่ือพิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทในระยะเวลาประมาณการ พบว่าบริษัทจะมีภาระ
หน้ีสินเพ่ิมข้ึนจากเงินกูแ้ละสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน ประมาณ 100 ลา้นบาท และ 64.4 ลา้น
บาท ตามล าดบั IFA จึงน ามารวมเขา้ไปในการค านวณ D/V ดว้ย ท  าให้ บริษทัมีอตัราส่วน D/V 
แตกต่างกันไปตามการเบิกใช้และการช าระคืนเงินกู้และสัญญาเช่าทางการเงินเท่ากับร้อยละ 
4.01 ร้อยละ 16.16 ร้อยละ 11.38 ร้อยละ 7.91 และร้อยละ 5.93 ในระหว่างปี 2559 – ปี 2563 
ตามล าดบั 

E/V  =  ส่วนของผูถื้อหุน้ / (ส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + ส่วนของผูถื้อหุน้) หรือ 
=  1 – D/V 

โดยจะมีอตัราส่วน E/V แตกต่างกนัไปตามการเบิกใชแ้ละการช าระคืนเงินกูแ้ละสัญญาเช่าทาง
การเงินเท่ากับร้อยละ 95.99 ร้อยละ 83.84 ร้อยละ 88.62 ร้อยละ 92.09 และร้อยละ 94.07 ใน
ระหวา่งปี 2559 – ปี 2563 ตามล าดบั 

t  =  อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 20 ในปี  2559 - 2563 
Kd  =  ตน้ทุนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย โดย Kd ท่ีใชใ้นการค านวณอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย

ของอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละอตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี WICE ไดรั้บ โดย
หน้ีสินจากสัญญาเช่าทางการเงินถือเป็นหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย IFA จึงน าอตัราดอกเบ้ียของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมารวมค านวณดว้ย ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 4.88 

Ke  =  ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ ค านวณไดจ้าก Rf + Beta * (Rm - Rf) 
 =  2.53% + 1.173 * (9.70% - 2.53%)  

=  10.93%โดยท่ี   
Rf  =  อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุ

คงเหลือสูงสุด 30 ปี ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ตามสมมติฐานว่าบริษทัจะยงัคงด าเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 2.53 ต่อปี (ท่ีมา: www.thaibma.or.th)    

Rm  =  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ปี 2538 – วนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559) เท่ากบัร้อยละ 9.70 ต่อปี   

Beta  =  อตัราส่วนความเส่ียงของการลงทุนในบริษทั เม่ือเทียบกบัความเส่ียงของตลาดโดยรวมอา้งอิง
จากค่าเฉล่ีย Beta ของ WICE ยอ้นหลงั 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยก่อนท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมติัรายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์เพ่ือให้ไดค่้า Beta ท่ีสะทอ้นภาพความเส่ียงสัมพนัธ์ไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริง
มากท่ีสุด ซ่ึงเท่ากบั 1.173 (ท่ีมา: Bloomberg) 

ทั้งน้ี จากสมมติฐานอตัราส่วนลดขา้งตน้ สามารถค านวณค่า WACC ส าหรับปี 2559 – ปี 2563 ไดด้งัน้ี: 
WACC  = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke  
WACC2559 = 4.01% * 4.88% * (1 – 20%) + 95.99% * 10.93% 
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  = 10.65% 
WACC2560 = 16.16% * 4.88% * (1 – 20%) + 83.84% * 10.93% 
  = 9.80% 
WACC2561 = 11.38% * 4.88% * (1 – 20%) + 88.62% * 10.93% 
  = 10.13% 
WACC2562 = 7.91% * 4.88% * (1 – 20%) + 92.09% * 10.93% 
  = 10.38% 
WACC2563 = 5.93% * 4.88% * (1 – 20%) + 94.07% * 10.93% 
  = 10.52% 

 
ทั้งน้ี จากสมมติฐานอตัราส่วนลดขา้งตน้ สามารถค านวณค่า WACC ส าหรับปี 2559 – ปี 2563 ไดด้งัน้ี: 

WACC  = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke  
WACC2559 = 4.01% * 4.88% * (1 – 20%) + 95.99% * 10.93% 
  = 10.65% 
WACC2560 = 16.16% * 4.88% * (1 – 20%) + 83.84% * 10.93% 
  = 9.80% 
WACC2561 = 11.38% * 4.88% * (1 – 20%) + 88.62% * 10.93% 
  = 10.13% 
WACC2562 = 7.91% * 4.88% * (1 – 20%) + 92.09% * 10.93% 
  = 10.38% 
WACC2563 = 5.93% * 4.88% * (1 – 20%) + 94.07% * 10.93% 
  = 10.52% 
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และจากสมมติฐานการประมาณการทางการเงินขา้งตน้ สามารถแสดงเป็นตารางสรุปประมาณการงบก าไรขาดทุนไดด้งัน้ี 

WICE 

2559 2560 2561 2562 2563 

ล้ำนบำท 
ร้อย
ละ 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 837.88  99.56 983.92  99.56 1,151.01  99.56 1,328.66  99.56 1,529.96  99.56 
รายไดอ่ื้น 3.68  0.44  4.32  0.44 5.05  0.44 5.83  0.44 6.72  0.44 

รำยได้รวม 841.56  
100.0
0 

988.24  100.00 1,156.06  100.00 1,334.49  100.00 1,536.67  100.00 

ตน้ทุนจากการบริการ 605.14  71.91 712.00  72.05 
    
830.77  

71.86 
    
955.40  

71.59 
 
1,097.44  

71.42 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 137.95  16.39 143.05  14.48 156.42  13.53 170.59  12.78 186.32  12.13 

รำยได้ก่อนดอกเบีย้และภำษี 98.48  11.70 133.19  13.48 168.86  14.61 208.50  15.62 252.91  16.46 

หกั  ภาษีเงินได ้ (19.70) 
 

(26.64)   (33.77)   (41.70)   (50.58)   
บวก ค่าเส่ือมราคา 22.66    26.50    30.58    30.24    27.17    
หกั ค่าใชจ่้ายลงทุน (41.83)   (252.00)        -               -             -      
หั ก  ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ เ งิ น ทุ น
หมุนเวยีน 

(28.42)   (19.48)   (22.56)   (24.11)   (27.26)   

กระแสเงินสดของกจิกำร  31.20    (138.42)   143.12    172.93    202.24    
Terminal Value 1,195.86  

  
 

      
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 266.32  

  
 

      
บวก เงินสด ณ 31 มี.ค. 59 89.03  

  
 

      
หัก หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ 31 
มี.ค. 59 

(18.78) 
  

 
      

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด - 
สุทธิ  

1,532.44  
  

 
      

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 600.00  
  

 
      

มูลค่าหุน้ (บาท/หุน้) 2.55          

หมายเหตุ : เน่ืองจาก Terminal value เป็นการประมาณกระแสเงินสดท่ีบริษทัจะไดรั้บตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป จากการประกอบธุรกิจในอนาคต
ไปอยา่งต่อเน่ือง(Going Concern       Basis) จึงท าให้ Terminal Value มีมูลค่าสูงและถือเป็นมูลค่าส่วนใหญ่ของมูลค่ากิจการท่ีประมาณการ
ไดท้ั้งหมด 

 
IFA ไดค้  านวณหากระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่ากิจการจะท าไดใ้นอนาคต โดยอา้งอิงจากตวัเลขก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้

ในแต่ละปีตลอดระยะเวลาประมาณการ ปรับปรุงดว้ยภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายลงทุนในระหว่างระยะเวลาประมาณการ และ 
เงินทุนหมุนเวยีน ประกอบกบัมูลค่าเงินสดและหน้ีสินคงเหลือ ณ ตน้งวด รวมทั้งมูลค่า Terminal value ซ่ึงหมายถึงกระแสเงินสดรวมท่ีผู ้
ถือหุน้จะไดรั้บจากการประกอบธุรกิจในอนาคตไปอยา่งต่อเน่ือง (Going Concern Basis) โดยใชอ้ตัราตน้ทุนทางการเงินเฉล่ีย (WACC) ท่ี
ค  านวณไดเ้ท่ากบัร้อยละ 10.65 ร้อยละ 9.80 ร้อยละ 10.13 ร้อยละ 10.38 และร้อยละ 10.52 ในระหวา่งปี 2559 – ปี 2563 ตามล าดบั เป็น
อตัราส่วนลด ซ่ึงมูลค่าของ WICE ท่ีประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดมีมูลค่าเท่ากบั 1,532,438,110 บาท คิดเป็นราคา
หุ้น 2.55 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี IFA มีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาใช้ประเมินมูลค่าของ SEL คือ วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
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กระแสเงินสด เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีค  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษทั โดยพิจารณาทั้งจากปัจจยัภายในจากการ
ด าเนินงานในปัจจุบนัและการประมาณการในอนาคต รวมถึงปัจจยัภายนอกหรือภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจประกอบดว้ย  
 
กำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) 
 IFA ไดท้  าการวิเคราะห์ความไวของมูลค่าของ WICE ท่ีประเมินดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดโดยการเปล่ียนแปลง
ระดบัรายไดจ้ากการบริการของ WICE เพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบต่อมูลค่าของ WICE จากการเปล่ียนแปลงตวัแปรดงักล่าวโดยอยู่บนหลกั
ความระมดัระวงั IFA ปรับระดบัรายไดจ้ากการบริการใหล้ดลงและเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และ 10 โดยสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 

 
มูลค่ำกจิกำร (บำท) มูลค่ำหุ้นของกจิกำร (บำท/หุ้น) 

รายไดจ้ากการบริการลดลงร้อยละ 10 1,315,626,760 2.19 
รายไดจ้ากการบริการลดลงร้อยละ 5 1,424,121,124 2.37 
Base Case (มูลค่าพ้ืนฐาน) 1,532,438,110 2.55 
รายไดจ้ากการบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 1,640,594,888 2.73 
รายไดจ้ากการบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 1,748,606,458 2.91 

 จากตารางขา้งตน้พบวา่เม่ือท าการวเิคราะห์ความไวโดยปรับลดและเพ่ิมรายไดจ้ากการบริการร้อยละ 5 และ 10 ช่วงราคาประเมินของ 
WICE ท่ีประเมินโดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจะมีมูลค่า 2.19 – 2.91 บาทต่อหุน้  
 

 ตำรำงสรุปมูลค่ำหุ้นของ WICE ที่ประเมินด้วยวิธีต่ำง ๆ 

วิธีกำรประเมิน มูลค่ำหุ้นของกจิกำร (บำท/หุ้น) 

1. วธีิมูลค่าทางบญัชี 1.02 
2. วธีิปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี 0.85 
3. วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของตลาด  
     3.1 วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 2.92 – 3.20 
     3.2 วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 2.14 – 2.33 
4. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด 2.98 – 3.34 
5. วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด  2.19 – 2.91 

หมายเหตุ:  * มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

จากตารางขา้งตน้แสดงถึงราคาหุน้สามญัของ WICE ท่ีค  านวณดว้ยวธีิต่าง ๆ หลายวธีิเปรียบเทียบกนั ซ่ึงสามารถพิจารณาไดด้งัน้ี  
 วิธีมูลค่าทางบญัชี เป็นวิธีการประเมินจากมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ดงันั้น ราคาหุ้นท่ี

ค านวณไดจ้ากวิธีน้ี จึงเป็นการพิจารณามูลค่าหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง อาจไม่สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนั รวมทั้งมิไดส้ะทอ้นถึง
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต  

 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี เป็นวิธีท่ีสะทอ้นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเป็นปัจจุบนัไดม้ากกว่าวิธีมูลค่า
ตามบัญชีต่อหุ้น อย่างไรก็ตามการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีน้ีเป็นการพิจารณามูลค่าหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง อาจมิได้สะท้อนถึงผล
ประกอบการและความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

 วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของตลาด 
o วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) เป็นวิธีท่ีค  านึงถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใด

เวลาหน่ึง เปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยงัมิไดค้  านึงถึงศกัยภาพในการท าก าไรในอนาคต  
o วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) เป็นวธีิท่ีค  านึงถึงผลประกอบการและศกัยภาพในการท าก าไรของกิจการในระยะส้ัน

เม่ือเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจมิไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าของกิจการท่ีแทจ้ริง  
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นอกจากน้ี การประกอบธุรกิจของ WICE ค่อนขา้งมีความแตกต่างจากบริษทัในอุตสาหกรรม ซ่ึงการเปรียบเทียบกับบริษัท
อา้งอิงอาจยงัมิไดส้ะทอ้นศกัยภาพในการประกอบธุรกิจท่ีแทจ้ริงของบริษทั 

 
 วธีิมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด เป็นวิธีท่ีสามารถสะทอ้นอุปสงคแ์ละอุปทานของหุ้น รวมทั้งมุมมองของนักลงทุนท่ีมีต่อศกัยภาพ

และการเติบโตของกิจการในอนาคต อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาปริมาณหุ้นท่ีมีการซ้ือขายยอ้นหลงัจากวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 จนถึง
วนัท่ีหุ้น WICE ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์เป็นวนัแรก (วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558) จะเห็นไดว้่าการซ้ือขายหุ้นของ WICE ในช่วง
เวลาดงักล่าว มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 7.7 – 35.7 ลา้นหุ้นต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ 1.28 – 5.95 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ซ่ึงถือเป็นอตัราหมุนเวยีนการซ้ือขายท่ีไม่มากนกั ดงันั้นราคาตลาดในอดีตจึงอาจไม่สะทอ้นมูลค่าหรือราคาท่ีแทจ้ริงของหุน้ของบริษทั 

 วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เป็นการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากการประมาณการทางการเงิน โดยตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่ธุรกิจยงัคงด าเนินงานต่อไปอยา่งปกติต่อเน่ือง 
 IFA มีความเห็นวา่วธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาใชป้ระเมินมูลค่าหุ้นคือ วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เน่ืองจากเป็นวธีิท่ี
ค  านึงถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต โดยพิจารณาทั้งจากปัจจยัภายในจากการด าเนินงาน
ในปัจจุบันและการประมาณการในอนาคต รวมถึงปัจจยัภายนอกหรือภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ราคาประเมินของ 
WICE ท่ีประเมินไดโ้ดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดมีมูลค่าพ้ืนฐานอยู่ท่ี 2.55 บาทต่อหุ้น โดยเม่ือท าการวิเคราะห์ความไว 
(Sensitivity Analysis) ช่วงราคาประเมินของ WICE ท่ีประเมินโดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจะมีมูลค่าประมาณ 2.19 – 2.91 
บาทต่อหุน้  
 
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
 ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคาดวา่ WICE จะไดรั้บจากการลงทุนใน SEL สามารถค านวณจากเงินปันผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยอยูบ่น
สมมติฐานท่ีว่า SEL มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานร้อยละ 100 จากผลการด าเนินงานสุทธิของปีก่อน ซ่ึงการท่ี 
WICE เขา้ซ้ือกิจการของ SEL จะท าให้ WICE ไดรั้บเงินปันผลในส่วนน้ีดว้ย โดยหากผลการด าเนินงานของ SEL เป็นไปตามท่ีประมาณ
การ (อา้งอิงตารางสรุปประมาณการงบก าไรขาดทุนของ SEL หนา้ 76) อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉล่ียระหวา่งปี 2559 – ปี 2563 จะ
เท่ากบัร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินลงทุนทั้งหมดท่ี WICE จ่ายซ้ือกิจการ SEL ไป จ านวน 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 
424,973,343 บาท 
 
3.2 กำรประเมินมูลค่ำหุ้นของ SEL 

1) วธีิมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 
IFA พิจารณามูลค่าหุน้ตามบญัชีจากงบการเงินของ SEL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงแสดงมูลค่าตามบญัชีไวด้งัน้ี 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2558 3,111,035 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
หรือเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชี 79,113,620  บาท 
(อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 
การประเมินวิธีน้ีเป็นวิธีการประเมินจากมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามงบการเงินของบริษทั ดงันั้น ราคาหุ้นท่ีค านวณได้

จากวิธีน้ี  จึงเป็นการพิจารณามูลค่าหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง อาจไม่สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริงในปัจจุบัน รวมทั้ งมิได้สะท้อนถึง
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต 
2) วธีิปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach)  
IFA พิจารณามูลค่าสินทรัพยร์วมของกิจการหักด้วยหน้ีสินรวมของกิจการ จากงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มา

ปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี โดยการน าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงังบการเงินงวดล่าสุดมาปรับปรุง เช่น ภาระผกูพนัตามสัญญาและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต เป็นตน้ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าตามบญัชีของบริษทั ซ่ึงยงัมิไดส้ะทอ้นอยู่ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2558 3,111,035 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
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หกั  เงินปันผลจ่าย 2,400,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
  ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 625,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
มูลค่าตามบญัชีปรับปรุง 86,035 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
หรือเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชีปรับปรุง            2,187,870 บาท 
(อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 

การประเมินวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีสะทอ้นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของบริษทัท่ีเป็นปัจจุบนัไดม้ากกวา่วิธีมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ อย่างไรก็ตามการ
ประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยวิธีน้ีเป็นการพิจารณามูลค่าหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง อาจมิไดส้ะทอ้นถึงผลประกอบการและความสามารถใน
การท าก าไรในอนาคต 

 
3) วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนลดในตลาด (Market Multiples Approach) 
IFA พิจารณาอตัราส่วนอา้งอิงของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบั SEL ซ่ึง

ประกอบกิจการเป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จ านวน 8 บริษทั (“บริษทัอา้งอิง”)  (ท่ีมา: Bloomberg) จากกลุ่มบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในหมวด Transport, Storage & Comm. และหมวด Service โดยเลือกจากบริษทัท่ีมีก าไรสุทธิต่อหุ้นเป็นบวก และไม่รวมบริษทัท่ี
มีค่า P/BV และ P/E ท่ีแตกต่างจากกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญั และใชค่้า P/BV และ P/E ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณอตัราส่วนอา้งอิงท่ีใช้
ในการเปรียบเทียบ โดยใชค่้าเฉล่ียของอตัราส่วนอา้งอิงยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่าง ๆ นับจากวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท าการ
สุดทา้ยก่อนวนัท่ีประชุมคณะกรรมการของ WICE มีมติอนุมติัรายการซ้ือสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี ทั้งน้ี หุ้นของ SEL มิไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ท าใหหุ้น้ของบริษทัมีสภาพคล่องนอ้ยกวา่ ดงันั้น IFA จึงพิจารณาก าหนดใหมี้ส่วนลด (Discount for lack of marketability) ใน
การค านวณการประเมินมูลค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 25 ของค่าเฉล่ียอตัราส่วนอา้งอิง โดยอา้งอิงจากอตัราส่วนลดท่ีใชใ้นการประเมินราคา
หุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกท่ีประมาณร้อยละ 20 - 25 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ในหมวด Transport, Storage & Comm. และหมวด Service ท่ี IFA น ามาให้เป็น
บริษทัอา้งอิง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. CWT Ltd. (CTW SP Equity) ใหบ้ริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร และ supply chain solutions ส าหรับลูกคา้ทั้งในประเทศ
และบริษทัขา้มชาติ รวมถึงการใหบ้ริการทางดา้นการเงินและวศิวกรรม 

2.  MYP Ltd. (MYP SP Equity) ใหบ้ริการโลจิสติกส์ และ บริการจดัเก็บและกระจายสินคา้ทั้งในและนอกประเทศ 
3. Poh Tiong Choon Logistics Limited (PTC SP Equity) ให้บริการโลจิสติกส์ และ การบริการคลังสินค้าให้กับลูกค้าใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
4. Singapore Post Limited (SPOST SP Equity) ให้บริการโลจิสติกส์ และการส่งไปรษณีย์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและ e-

commerce 
5.  Chasen Holdings Ltd. (CHLD SP Equity) ให้บริการโลจิสติกส์ โดยรวมตั้งแต่การบรรจุสินคา้ บริการคลงัสินคา้ และการ

ขนส่ง การบริการยงัครอบคลุมการบริการขนยา้ยโรงงานทั้งในและต่างประเทศ  
6. Cogent Holdings Ltd. (COG SP Equity) ให้บริการขนส่ง จดัเก็บสินคา้ และบริการบริหารคลงัสินคา้และตูค้อนเทนเนอร์ 

รวมไปถึงการขนส่งสินคา้ระหวา่งคลงัสินคา้และท่าเรือ 
7. Ezion Holdings Limited (EZI SP Equity) ให้บริการโลจิสติกส์ทางทะเลนอกชายฝ่ังและบริการเสริม รวมถึงการเป็น

เจา้ของและใหเ้ช่าสินทรัพยน์อกชายฝ่ังส าหรับธุรกิจน ้ามนั 
8. Keppel Telecommunications & Transportation Limited (KPTT SP Equity) ให้บริการโลจิสติกส์ บริการตัวแทนผู ้รับ

จดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ และ บริการขนส่งทางบก ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงบริการ data center ในเอเชียแปซิฟิก
และยโุรป 
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3.1)   วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)  
IFA พิจารณามูลค่าหุน้ตามบญัชีจากงบการเงินของ SEL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สามารถค านวณหามูลค่าตามบญัชีไดด้งัน้ี 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2558 3,111,035 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้  700,000 หุน้  
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  4.44 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุน้ 

การประเมินราคาหุ้นโดยวิธีน้ี เป็นการประเมินโดยพิจารณามูลค่าตามบญัชีของ SEL ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงเท่ากับ 4.44 
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้นคูณกบัค่าเฉล่ียของอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) ของบริษทัอา้งอิงยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่าง ๆ 
นบัจากวนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ท่ีมา: Bloomberg) 

 

ค่ำเฉลีย่
ย้อนหลงั 

ค่ำเฉลีย่ P/BV 
อ้ำงองิ (เท่ำ) 

ค่ำเฉลีย่ P/BV อ้ำงองิ 
(เท่ำ) 

ปรับลดร้อยละ 25 

รำคำหุ้นโดยวิธีอตัรำส่วน
รำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี  
(เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์

ต่อหุ้น) 

รำคำประเมินมูลค่ำ
กจิกำร SEL 

(เหรียญดอลลำร์
สิงคโปร์) 

รำคำประเมินมูลค่ำ
กจิกำร SEL 
(บำท) 

3 เดือน 2.15 1.61 7.15 5,006,782 127,322,458 
6 เดือน 2.21 1.66 7.37 5,156,431 131,128,051 
9 เดือน 2.29 1.72 7.64 5,345,221 135,928,970 
12 เดือน 2.33 1.75 7.78 5,443,850 138,437,118 
หมายเหตุ อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
 

การประเมินวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีค  านึงถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยงัมิไดค้  านึงถึงศกัยภาพในการท าก าไรในอนาคต 
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3.2)   วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: P/E)  
การประเมินราคาหุ้นโดยวิธีน้ี เป็นการประเมินโดยพิจารณาอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้นของ SEL ส าหรับปี 2558 ซ่ึงเท่ากับ 

3.44 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุน้ คูณกบัค่าเฉล่ียของอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าก าไรสุทธิ (P/E) ของบริษทัอา้งอิงยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่าง 
ๆ นบัจากวนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ท่ีมา: Bloomberg) 

ค่ำเฉลีย่
ย้อนหลงั 

ค่ำเฉลีย่ P/E อ้ำงองิ 
(เท่ำ) 

ค่ำเฉลีย่ 
P/E อ้ำงองิ (เท่ำ) 
ปรับลดร้อยละ 25 

รำคำหุ้นโดยวิธีอตัรำส่วน
รำคำต่อก ำไรสุทธิ 

(เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์
ต่อหุ้น) 

รำคำประเมินมูลค่ำ
กจิกำร SEL 

(เหรียญดอลลำร์
สิงคโปร์) 

รำคำประเมินมูลค่ำ
กจิกำร SEL 
(บำท) 

3 เดือน 17.80 13.35 45.99 32,193,989 818,693,142 
6 เดือน 16.79 12.59 43.38 30,363,005 772,131,226 
9 เดือน 16.94 12.71 43.76 30,633,381 779,006,868 
12 เดือน 17.28 12.96 44.64 31,251,063 794,714,531 
หมายเหตุ อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
 
การประเมินวิธีน้ีเป็นวธีิท่ีค  านึงถึงผลประกอบการและศกัยภาพในการท าก าไรของกิจการในระยะส้ันเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจมิไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าของกิจการท่ีแทจ้ริง 
4) วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

SEL มิไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงไม่มีราคาหุ้นท่ีซ้ือขายอา้งอิงได ้ดงันั้นจึงไม่สามารถประเมินราคาหุ้น
โดยวธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาดได ้

5)  วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)  
ในการหามูลค่ากิจการของ SEL โดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดนั้น IFA จดัท าประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 5 ปี (ปี 
2559 – ปี 2563) และก าหนดสมมติฐานส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงินของ SEL โดยพิจารณาจากขอ้มูลผลการด าเนินงาน
และอตัราส่วนทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต นโยบายการด าเนินธุรกิจในอนาคตและการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร ภาพรวมเศรษฐกิจและ
ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ประมาณการทางการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพิจารณาหาราคาประเมินของหุ้น
สามญัของ SEL ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปกติในปัจจุบนั และใชเ้พ่ือหามูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมในการท ารายการในคร้ังน้ี
เท่านั้น ทั้งน้ีหากภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ SEL รวมทั้งสถานการณ์ของ SEL มีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากสมมติฐานดงักล่าวขา้งตน้ มูลค่ากิจการท่ีประเมินไดต้ามวธีิน้ีจะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั และราคา
ดงักล่าวไม่สามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิงนอกเหนือจากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ โดยสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการจดัท าประมาณการ
ทางการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานรายได้ 
รายไดข้อง SEL แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 
(1) รายไดจ้ากการให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ในปี 2556 – ปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ีย

ร้อยละ 37.6 ของรายไดจ้ากการบริการรวม ในปี 2556 –  ปี 2558 มีอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4.8 ต่อปี ซ่ึงรายไดจ้ากลูกคา้หลกั 
10 รายแรก ประมาณร้อยละ 43.2 ของรายไดจ้ากการบริการรวมเป็นลูกคา้ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ถึงแมใ้นปี 2558 จะมีอตัราการเติบโตของรายไดล้ดลงร้อยละ 9.8 เน่ืองจากภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตวั 
อย่างไรก็ตาม อตัราการเติบโตเฉล่ียปี 2556 – ปี 2558 ยงัคงเป็นบวกอยู่ท่ีร้อยละ 4.8 ต่อปี และคาดว่าอุตสาหกรรมช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์จะกลับมาฟ้ืนตัวในปี 2559จากการคาดการณ์ของสถาบันวิจัย IDC ซ่ึงประมาณการอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของทัว่โลกเฉล่ียร้อยละ 4.0 ต่อปี จากปี 2558 – ปี 2562 ประกอบกับ
ประมาณการอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสิงคโปร์ท่ีร้อยละ 1.0 – 3.0 ในปี 2559 (ท่ีมา: Monetary 
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Authority of Singapore) ดงันั้น IFA จึงก าหนดให้การประมาณการรายไดจ้ากการให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ทางทะเลในปี 
2559 – ปี 2563 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.0 ต่อปี คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(2) รายไดจ้ากการให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ในปี 2556 – ปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ีย
ร้อยละ 60.1 ของรายไดจ้ากการบริการรวม ซ่ึงท่ีผา่นมาช่วงปี 2556 –  ปี 2558 มีอตัราเติบโตเฉล่ียลดลงร้อยละ 0.8 ต่อปี เป็นผล
มาจากการลดลงของปริมาณการใชบ้ริการของลูกคา้หลกัของ SEL ตามภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีชะลอตวั ซ่ึงรายได้
จากลูกคา้หลกั 10 รายแรก ประมาณร้อยละ 43.2 ของรายไดจ้ากการบริการรวมเป็นลูกคา้ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ถึงแมใ้นปี 2558 จะมีอัตราการเติบโตของรายได้ลดลงร้อยละ 19.4 เน่ืองจากภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ชะลอตวั อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 และปี 2557 รายได ้Air Freight มีอตัราการเติบโตเป็นบวกอยู่ท่ีร้อยละ 7.5 
และร้อยละ 9.5 ต่อปี ตามล าดบั โดยคาดว่าอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะกลบัมาฟ้ืนตวัในปี 2559จากการคาดการณ์
ของสถาบนัวจิยั IDC ประมาณการอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ของทัว่โลกเฉล่ีย
ร้อยละ 4.0 ต่อปี จากปี 2558 – ปี 2562 ประกอบกบัประมาณการอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศสิงคโปร์ท่ี
ร้อยละ 1.0 – 3.0 ในปี 2559 (ท่ีมา: Monetary Authority of Singapore) ดงันั้น IFA จึงก าหนดให้การประมาณการรายไดจ้ากการ
ให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2559 – ปี 2563 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.0 ต่อปี คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 

(3) รายไดจ้ากการให้บริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางบก (Trucking) เร่ิมมีการให้บริการในส่วนน้ีในปลายปี 2557 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.6 ของรายไดจ้ากการบริการรวม และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 3.2 ของรายไดจ้ากการบริการรวมในปี 2558 และมี
อตัราการเติบโตถึงร้อยละ 334.6 ในปี 2558 เน่ืองจากมีการรับรู้รายไดเ้ต็มปีจากการบริการขนส่งวตัถุดิบจากสิงคโปร์ไปยงั
โรงงานผลิตสินคา้ในประเทศไทย และ มาเลเซีย ดงันั้ น IFA จึงก าหนดให้การประมาณการรายไดจ้ากการให้บริการจดัการ
ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางบกในปี 2559 – ปี 2563 มีอตัราเติบโตร้อยละ 3.0 ต่อปี ตามอตัราการเติบโตของธุรกิจการ
ใหบ้ริการจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(4) รายไดจ้ากการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ (Warehousing) ในปี 2556 – ปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 1.0 ของรายได้
จากการบริการรวม ในปี 2556 –  ปี 2558 มีอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 1.5 ต่อปี ส าหรับการประมาณการรายไดใ้นปี 2559 – ปี 
2563  IFA ก าหนดให้รายไดจ้ากการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้เติบโตในอตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี ตามอตัราการเติบโตของ
ธุรกิจการใหบ้ริการจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

สมมติฐานรายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ประกอบไปดว้ยรายได ้เช่น ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน Cargo Incentive Scheme และ ดอกเบ้ียรับ เป็นต้น ส าหรับการ
ประมาณการรายไดอ่ื้นในปี 2559 – ปี 2563 IFA ตดัผลกระทบจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และ เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เป็นตน้ ออก
จากการประมาณการ เน่ืองจากเป็นรายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอในธุรกิจ หรือ อาจจะมีความผนัผวน ส่งผลให้ในระหวา่งปี 2559 – 
ปี 2563 จะไม่มีรายไดใ้นส่วนน้ี  

ส่วนรายไดอ่ื้น ๆ ได้แก่ Cargo Incentive Scheme และ ดอกเบ้ียรับ เป็นตน้ IFA ก าหนดให้มีสัดส่วนเท่ากับสัดส่วนเฉล่ียของของ
รายไดอ่ื้น ๆ ต่อรายไดจ้ากการบริการรวมท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2556 – ปี 2558 หรือเท่ากบัร้อยละ 0.3 ของรายไดจ้ากการบริการรวม คงท่ี
ตลอดระยะเวลาการประมาณการ 

สมมติฐานต้นทุน 

ตน้ทุนบริการของ SEL แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วน ตามประเภทรายไดข้องบริษทั ดงัน้ี 
(1) ตน้ทุนการให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ก าหนดให้ตน้ทุนในส่วนน้ีมีสัดส่วนเท่ากับ

สัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2556 – ปี 2558 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 66.2 ของรายไดจ้ากการให้บริการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศทางทะเล คงท่ีตลอดการประมาณการ 

(2) ตน้ทุนการให้บริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ก าหนดให้ตน้ทุนในส่วนน้ีมีสัดส่วนเท่ากับ
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สัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2556 – ปี 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 68.0 ของรายไดจ้ากการให้บริการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศทางอากาศ คงท่ีตลอดการประมาณการ 

(3) ตน้ทุนการให้บริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางบก (Trucking) เป็นบริการซ่ึงเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา ก าหนดให้
ตน้ทุนในส่วนน้ีมีสัดส่วนเท่ากบัสัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2557 – ปี 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 44.8 ของรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางบก คงท่ีตลอดการประมาณการ 

(4) ตน้ทุนการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ (Warehousing) ก าหนดให้ตน้ทุนในส่วนน้ีมีสัดส่วนเท่ากบัสัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึน
จริงส าหรับปี 2556 – ปี 2558 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 6.5 ของรายไดจ้ากการให้บริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้ คงท่ีตลอดการประมาณ
การ 

สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

(1) ค่าใชจ่้ายในการขาย เป็นค่าใชจ่้ายผนัแปร เช่น ค่าเดินทาง ค่าเล้ียงรับรอง เป็นตน้ IFA ก าหนดใหค่้าใชจ่้ายในการขายในปี 2559 
– ปี 2563 มีสัดส่วน เท่ากบัสัดส่วนเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงของค่าใชจ่้ายในการขายของปี 2556 – ปี 2558 หรือเท่ากบัร้อยละ 1.6 ของ
รายไดร้วม คงท่ีตลอดการประมาณ โดยสัดส่วนดงักล่าวไดต้ดัผลกระทบรายการค่าเดินทางเพ่ือไปพบลูกคา้ในยโุรปจ านวน
ประมาณ 0.1 ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2558 ออก เน่ืองจากเป็นรายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในธุรกิจ  

(2) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเงินเดือน โบนัส และ ผลประโยชน์อ่ืน เป็นตน้ แบ่งเป็นค่าตอบแทนส าหรับ
หรับผูบ้ริหาร และ พนกังานทัว่ไป 
- ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร IFA ก าหนดให้ส าหรับปี 2559 – ปี 2563 คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการท่ี 0.92 ล้าน

เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
- ส าหรับค่าตอบแทนพนังงานทัว่ไป IFA ก าหนดให้ส าหรับปี 2559 – ปี 2563 เติบโตในอตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี คงท่ีตลอด

ระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
(3) ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายหลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 
- ค่าเช่าส านกังาน เป็นค่าเช่าส านักงานท่ีสนามบิน Changi ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าปีต่อปี ดงันั้น IFA ก าหนดให้ในปี 2559 มีค่าเช่า

ส านกังานเท่ากบั 0.43 ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี ตามสัญญาเช่าปี 2559 ซ่ึงเป็นค่าเช่าท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 แลว้
ประมาณร้อยละ 8.3 และก าหนดให้ส าหรับปี 2560 – ปี 2563 เติบโตในอตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี (อา้งอิงตามอตัราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐานปี 2559 ร้อยละ 0.5 – 1.5 จากการประมาณการโดย Monetary Authority of Singapore) คงท่ีตลอดระยะเวลา
ประมาณการ  

- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าไปรษณีย ์ค่าสอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษาต่าง ๆ ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ IFA 
ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ส าหรับปี 2559 – ปี 2563 เติบโตในอตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี (อา้งอิงตามอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานปี 
2559 ร้อยละ 0.5 – 1.5 จากการประมาณการโดย Monetary Authority of Singapore) คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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ทั้งน้ี ประมาณการรายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย สรุปไดด้งัตาราง    
SEL 

(หน่วย : ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 
ผลประกอบกำรจริง ประมำณกำร 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

        รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งทางทะเล     6.88  8.21  7.41  7.63  7.86  8.09  
     

8.34  
8.59  

           อัตราการเติบโต 4.9% 19.3% -9.8% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 
        รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งทาง
อากาศ 

  12.10  13.24  10.67  10.99   11.32  11.66  
   

12.01  
12.37  

           อัตราการเติบโต 7.5% 9.5% -19.4% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

        รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งทางบก  
           

-    
0.14  0.61  0.63  0.65  0.67  

     
0.69  

0.71  

           อัตราการเติบโต 0.0% 0.0% 334.6% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 
       รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บ
สินคา้  

     
0.17  

     
0.19  

 0.21  0.22   0.22  0.23  
     

0.23  
0.24  

           อัตราการเติบโต 
-

15.0% 
7.2% 12.3% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

รำยได้จำกกำรบริกำร   19.15  21.78  18.90  19.47  20.05  20.66    21.28  21.91  
   อัตราการเติบโต 6.3% 13.7% -13.2% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

รำยได้อ่ืน 0.11  0.19  0.28  0.06  0.06  0.06      0.06  0.06  
   สัดส่วนต่อรายได้รวม 0.6% 0.8% 1.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 
รำยได้รวม 19.27  21.96  19.18  19.53  20.11  20.72    21.34  21.98  
   อัตราการเติบโต 6.5% 14.0% -12.7% 1.8% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

        ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งทางทะเล  
     

4.52  
5.47  4.91  5.05  5.20  5.36  5.52   5.68  

           สัดส่วนต่อรายได้ 65.7% 66.6% 66.3% 66.2% 66.2% 66.2% 66.2% 66.2% 

        ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งทางอากาศ   8.27  8.83  7.35  7.48  
     

7.70  
7.93  

     
8.17  

     
8.41  

           สัดส่วนต่อรายได้ 68.4% 66.7% 68.9% 68.0% 68.0% 68.0% 68.0% 68.0% 

        ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งทางบก  
           

-    
0.07  0.26  0.28  0.29  0.30  

     
0.31  

0.32  

           สัดส่วนต่อรายได้ 0.0% 47.3% 42.4% 44.8% 44.8% 44.8% 44.8% 44.8% 
        ตน้ทุนการใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีจดัเก็บ
สินคา้  

    0.02  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01      0.02  0.02  

           สัดส่วนต่อรายได้ 9.1% 2.8% 7.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 
ต้นทุนบริกำร   12.81  14.38  12.54  12.82    13.21  13.60    14.01  14.43  
   สัดส่วนต่อรายได้จากการบริการ 66.9% 66.0% 66.3% 65.9% 65.9% 65.9% 65.9% 65.9% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร     3.98  4.24  3.76  3.94  3.99  4.05      4.11  4.18  
   สัดส่วนต่อรายได้รวม 21% 19.3% 19.6% 20.2% 19.8% 19.5% 19.3% 19.0% 
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สมมติฐานเงินทุนหมุนเวียน     
ประมาณการเงินทุนหมุนเวยีน  ก าหนดจากค่าเฉล่ียของระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย ท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2556 – ปี 

2558 ซ่ึงมีระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย เท่ากบั  70 วนั 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย เท่ากบั  50 วนั 
สมมติฐานภาษีเงินได้ 
ก าหนดใหอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัเท่ากบัร้อยละ 17 ซ่ึงเป็นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศสิงคโปร์  
สมมติฐานค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าเส่ือมราคา  
ค่าใชจ่้ายลงทุน ประมาณการโดยอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหารของบริษทั โดยในปี 2559 – ปี 2563 บริษทัไม่มีแผนการลงทุน

ในสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมเติม 
ทั้งน้ี ก าหนดให้คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยถ์าวรเดิมตามวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 - 10 ปี ตามนโยบายการตดัค่าเส่ือมราคา

ของบริษทั 
สมมติฐานเงินปันผลจ่าย 
ส าหรับการประมาณการเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2560 – ปี 2563 ก าหนดให้บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของผูบ้ริหารท่ีจะ

ท าการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 100 จากผลก าไรปีก่อน 
สมมติฐานอัตราการเติบโตในระยะยาว (Terminal Growth Rate) 
IFA ก าหนดใหอ้ตัราการขยายตวัของกระแสเงินสดตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป เท่ากบัร้อยละ 0 ตามหลกัความระมดัระวงั 
สมมติฐานอัตราส่วนลด 
อตัราส่วนลดท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า SEL จะสามารถท าไดใ้นอนาคต ค านวณจากตน้ทุนทาง

การเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: “WACC”) ตามสัดส่วนเงินทุนของ SEL ซ่ึง WACC ประกอบดว้ยตน้ทุน
ทางการเงิน (Kd) และ ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ซ่ึงมีรายละเอียดและตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 

WACC = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke  
โดยท่ี 

D/V  =  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / (ส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + ส่วนของผูถื้อหุน้)   
 =  0.00 / (0.00 + 3.11)  

= 0.00% 
E/V  =  ส่วนของผูถื้อหุน้ / (ส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย + ส่วนของผูถื้อหุน้) 
 = 3.11 / (0.00 + 3.11) 

= 100.00% 
t  =  อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 17 ในปี 2559 – ปี 2563 
Kd  =  ต้นทุนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย โดยก าหนดให้ Kd ท่ีใช้ในการค านวณเท่ากับร้อยละ 0 

เน่ืองจาก SEL ไม่มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
Ke  =  ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ ค านวณไดจ้าก Rf + Beta * (Rm - Rf) 
 =  2.55% + 0.612 * (10.13% - 2.55%) 

= 7.19% 
โดยท่ี   

Rf  =  อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสิงคโปร์
อายุ  30 ปี  ณ  วัน ท่ี  10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึ งเท่ ากับ ร้อยละ 2.55 ต่อปี  (ท่ีมา: Singapore 
Government Securities)    
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Rm  =  อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (ปี  2551 – วนั ท่ี  10 
พฤษภาคม 2559) เท่ากบัร้อยละ 10.13 ต่อปี (ท่ีมา: Bloomberg)  

Beta  =  อตัราส่วนความเส่ียงของการลงทุนในบริษทั เม่ือเทียบกบัความเส่ียงของตลาดโดยรวมอา้งอิง
จากบริษทัจดทะเบียนท่ีในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบั 
SEL จ านวน 8 บริษัท (“บริษัทอ้างอิง”) จากกลุ่มบริษัทท่ีจดทะเบียนในหมวด Transport, 
Storage & Comm. และหมวด Service (ท่ีมา: Bloomberg) ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงั เพ่ือใหไ้ดค่้า 
Beta ท่ีสะทอ้นภาพความเส่ียงสัมพนัธ์ไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด โดย Beta เฉล่ียของ
บริษัทอ้างอิงมีค่าเท่ากับ 0.845 ทั้ งน้ี โครงสร้างทางการเงินของ SEL ไม่มีหน้ีสินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ีย IFA จึงไดท้  าการปรับผลกระทบของหน้ีสินดงักล่าว  โดยการน าผลกระทบของหน้ีสิน
ของบริษัทอ้างอิงออก (Unleverage Beta = Leverage beta / (1+(1- tax) * (Debt/Equity)บริษัท
อา้งอิง) และน าผลกระทบของหน้ีสินของ SEL เขา้ไปแทน (Leverage Beta = Unleverage beta * 
(1+(1- tax) * (Debt/Equity)SEL) ซ่ึงส่งผลให ้Beta ลดลงเป็น 0.612 

ทั้งน้ี จากสมมติฐานอตัราส่วนลดขา้งตน้ สามารถค านวณค่า WACC ไดด้งัน้ี: 
WACC = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke  

= 0.00% * 0.00% * (1 – 0.17) + 100.00% * 7.19%  
=  7.19% 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก SEL มิไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ท าใหหุ้้นของบริษทัมีสภาพคล่องน้อยกวา่บริษทัท่ี
จดทะเบียน ดงันั้น IFA จึงพิจารณาก าหนดปรับเพ่ิมอตัราส่วนลดในอตัราร้อยละ 25 ของค่า Ke (Discount for lack of marketability) 
โดยอา้งอิงจากอตัราส่วนลดท่ีใชใ้นการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกท่ีประมาณร้อยละ 20 - 25 ซ่ึงสามารถ
ค านวณค่า Ke และค่า WACC ไดด้งัน้ี: 
  Ke = 7.19% * (1 + 25%)  

= 8.99% 
  WACC = (D/V)*Kd*(1-t) + (E/V)*Ke  

= 0.00% * 0.00% * (1 – 0.17) + 100.00% * 8.99% 
= 8.99% 

 
และจากสมมติฐานการประมาณการทางการเงินขา้งตน้ สามารถแสดงเป็นตารางสรุปประมาณการงบก าไรขาดทุนไดด้งัน้ี 

SEL 

2559 2560 2561 2562 2563 

MSG
D 

ร้อยละ 
MSG

D 
ร้อยละ 

MSG
D 

ร้อยละ 
MSG

D 
ร้อยละ 

MSG
D 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 19.47 99.71 20.05 99.71 20.66 99.71 21.28 99.71 21.91 99.71 

รายไดอ่ื้น 0.06 0.29 0.06 0.29 0.06 0.29 0.06 0.29 0.06 0.29 

รำยได้รวม 19.53 100.00 20.11 100.00 20.72 100.00 21.34 100.00 21.98 100.00 

ตน้ทุนจากการบริการ 12.82 65.67 13.21 65.67 13.60 65.67 14.01 65.67 14.43 65.67 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 3.94 20.18 3.99 19.82 4.05 19.55 4.11 19.28 4.18 19.02 

รำยได้ก่อนดอกเบีย้และภำษี 2.76 14.16 2.92 14.51 3.06 14.79 3.21 15.05 3.37 15.31 

หกั  ภาษีเงินได ้ (0.47) 
 

(0.50)  (0.52) 
 

(0.55) 
 

(0.57) 
 

บวก ค่าเส่ือมราคา 0.02 
 

0.00  0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

หกั ค่าใชจ่้ายลงทุน 0.00 
 

0.00  0.00 
 

0.00 
 

0.00 
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หกั ความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน (0.23) 
 

(0.06)  (0.06) 
 

(0.06) 
 

(0.07) 
 

กระแสเงินสดของกจิกำร 2.08 
 

2.37  2.48 
 

2.60 
 

2.73 
 

Terminal Value 19.74 
  

 
      

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 9.44 
  

 
      

บวก เงินสด ณ 31 ธ.ค. 58 17.16 
  

 
      

หกั หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ 31 ธ.ค. 
58 

0.00 
  

 
      

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด - สุทธิ  31.25 
  

 
      

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด-สุทธิ 
(ลา้นบาท) 

794.63 
  

 
      

หมายเหตุ : - อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร 

   - เน่ืองจาก Terminal value เป็นการประมาณกระแสเงินสดท่ีบริษทัจะไดรั้บตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป จากการประกอบธุรกิจใน
อนาคตไปอยา่งต่อเน่ือง    (Going Concern Basis) จึงท าให้ Terminal Value มีมูลค่าสูงและถือเป็นมูลค่าส่วนใหญ่ของมูลค่ากิจการ
ท่ีประมาณการไดท้ั้งหมด 
 

IFA ไดค้  านวณหากระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่ากิจการจะท าไดใ้นอนาคต โดยอา้งอิงจากตวัเลขก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้
ในแต่ละปีตลอดระยะเวลาประมาณการ ปรับปรุงดว้ยภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายลงทุนในระหว่างระยะเวลาประมาณการ และ 
เงินทุนหมุนเวยีน ประกอบกบัมูลค่าเงินสดและหน้ีสินคงเหลือ ณ ตน้งวด รวมทั้งมูลค่า Terminal value ซ่ึงหมายถึงกระแสเงินสดรวมท่ีผู ้
ถือหุน้จะไดรั้บจากการประกอบธุรกิจในอนาคตไปอยา่งต่อเน่ือง (Going Concern Basis) โดยใชอ้ตัราตน้ทุนทางการเงินเฉล่ีย (WACC) ท่ี
ค  านวณไดเ้ท่ากบัร้อยละ 8.99 เป็นอตัราส่วนลด ซ่ึงมูลค่าของ SELท่ีประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดมีมูลค่าเท่ากับ 
31,247,742 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 794,630,067 บาท ทั้งน้ี IFA มีความเห็นวา่วธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาใชป้ระเมิน
มูลค่าของ SEL คือ วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีค  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษทั 
โดยพิจารณาทั้ งจากปัจจัยภายในจากการด าเนินงานในปัจจุบันและการประมาณการในอนาคต รวมถึงปัจจัยภายนอกหรือภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจประกอบดว้ย 

กำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) 

 IFA ไดท้  าการวเิคราะห์ความไวของมูลค่าของ SEL ท่ีประเมินดว้ยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดโดยการเปล่ียนแปลงระดบั
รายไดจ้ากการบริการและอตัราส่วนลด (WACC) เพ่ือใหเ้ห็นถึงผลกระทบต่อมูลค่าของ SEL จากการเปล่ียนแปลงตวัแปรดงักล่าวโดยอยู่
บนหลกัความระมดัระวงั IFA ปรับระดบัรายไดจ้ากการบริการให้ลดลงร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และร้อย
ละ 10 อีกทั้งปรับระดบัอตัราส่วนลด (WACC) ใหเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 โดยสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

มูลค่ำกจิกำร  
(หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 

อตัราส่วนลด 
(WACC) 
พ้ืนฐาน 

(WACC = 8.99%) 

อตัราส่วนลด 
(WACC) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
(WACC = 9.44%) 

อตัราส่วนลด 
(WACC) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
(WACC = 9.88%) 

อตัราส่วนลด 
(WACC) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 
(WACC = 
10.33%) 

รายไดจ้ากการบริการลดลงร้อยละ 15 21,869,942 20,900,010 20,018,706 19,214,459 
รายไดจ้ากการบริการลดลงร้อยละ 10 24,995,876 23,870,383 22,847,733 21,914,501 
รายไดจ้ากการบริการลดลงร้อยละ 5 28,121,809 26,840,755 25,676,760 24,614,543 
Base Case (รายไดจ้ากการบริการพ้ืนฐาน) 31,247,742 29,811,128 28,505,788 27,314,585 
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รายไดจ้ากการบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 34,373,675 32,781,500 31,334,815 30,014,627 
รายไดจ้ากการบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 37,499,608 35,751,873 34,163,842 32,714,669 

 

มูลค่ำกจิกำร  
(หน่วย : บาท) 

อตัราส่วนลด 
(WACC) 
พ้ืนฐาน 

(WACC = 8.99%) 

อตัราส่วนลด 
(WACC) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
(WACC = 9.44%) 

อตัราส่วนลด 
(WACC) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
(WACC = 9.88%) 

อตัราส่วนลด 
(WACC) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 
(WACC = 
10.33%) 

รายไดจ้ากการบริการลดลงร้อยละ 15 556,152,637 531,487,256 509,075,681 488,623,698 
รายไดจ้ากการบริการลดลงร้อยละ 10 635,645,114 607,023,831 581,017,847 557,285,766  
รายไดจ้ากการบริการลดลงร้อยละ 5 715,137,591 682,560,405 652,960,013 625,947,834  
Base Case (รายไดจ้ากการบริการพ้ืนฐาน) 794,630,067 758,096,980 724,902,178 694,609,901  
รายไดจ้ากการบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 874,122,544 833,633,554 796,844,344 763,271,969  
รายไดจ้ากการบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 953,615,021 909,170,129 868,786,510 831,934,037  

 จากตารางขา้งตน้พบว่าเม่ือท าการวิเคราะห์ความไวโดยปรับลดรายไดจ้ากการบริการให้ลดลงร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 
15 อีกทั้งปรับระดบัอตัราส่วนลด (WACC) ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 จะพบวา่ช่วงราคาประเมินของ SEL ท่ีต  ่าท่ีสุดท่ี
ประเมินโดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจะมีมูลค่าประมาณ 19,214,459 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 488,623,698 
บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาเสนอซ้ือท่ี 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,343 บาท ราคาท่ีประเมินได้
ดงักล่าวยงัคงมีมูลค่าสูงกวา่ราคาเสนอซ้ือกิจการ 

 
ตำรำงสรุปมูลค่ำหุ้นของ SEL ที่ประเมินด้วยวิธีต่ำง ๆ 

วิธีกำรประเมิน 
รำคำประเมินมูลค่ำกจิกำร SEL 

(เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์) 
รำคำประเมินมูลค่ำกจิกำร SEL 

(บำท) 

1. วธีิมูลค่าทางบญัชี 3,111,035 79,113,620 
2. วธีิปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี 86,035 2,187,870 
3. วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของตลาด   
     3.1 วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 5,006,782 – 5,443,850 127,322,458 – 138,437,118 
     3.2 วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 30,363,005 – 32,193,989 772,131,226 – 818,693,142 
4. วธีิมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด - - 
5. วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด 31,247,742 794,630,067 

หมายเหตุ: อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 
จากตารางขา้งตน้แสดงถึงราคาหุน้สามญัของ SEL ท่ีค  านวณดว้ยวธีิต่าง ๆ หลายวธีิเปรียบเทียบกนั ซ่ึงสามารถพิจารณาไดด้งัน้ี  
 วธีิมูลค่าทางบญัชี เป็นวธีิการประเมินจากมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิตามงบการเงินของบริษทั ดงันั้น ราคาหุ้นที่ค  านวณ

ได้จากวิธีน้ี จึงเป็นการพิจารณามูลค่าหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง อาจไม่สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริงในปัจจุบัน รวมทั้ งมิได้สะท้อนถึง
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคต  

 วธีิปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี เป็นวิธีท่ีสะทอ้นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของบริษทัท่ีเป็นปัจจุบนัไดม้ากกว่าวิธีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 
อย่างไรก็ตามการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีน้ีเป็นการพิจารณามูลค่าหุ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง อาจมิได้สะท้อนถึงผลประกอบการและ
ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 
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 วธีิเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในตลาด 
o วธีิอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (P/BV) เป็นวิธีท่ีค  านึงถึงผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใด

เวลาหน่ึง เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยงัมิไดค้  านึงถึงศกัยภาพในการท าก าไรในอนาคต  
o วธีิอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) เป็นวธีิท่ีค  านึงถึงผลประกอบการและศกัยภาพในการท าก าไรของกิจการในระยะส้ัน

เม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจมิไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าของกิจการท่ีแทจ้ริง  
นอกจากน้ี การประกอบธุรกิจของ SEL ค่อนขา้งมีความแตกต่างจากบริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรม ซ่ึงการเปรียบเทียบกบับริษทั

อา้งอิงอาจยงัมิไดส้ะทอ้นศกัยภาพในการประกอบธุรกิจท่ีแทจ้ริงของบริษทั 
 วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เป็นการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน

อนาคตจากการประมาณการทางการเงิน โดยตั้งอยูบ่นสมมติฐานวา่ธุรกิจยงัคงด าเนินงานต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
 IFA มีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาใชป้ระเมินมูลค่าของ SEL คือ วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เน่ืองจาก
เป็นวธีิท่ีค  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษทั โดยพิจารณาทั้งจากปัจจยัภายในจากการด าเนินงานในปัจจุบนัและการ
ประมาณการในอนาคต รวมถึงปัจจยัภายนอกหรือภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจประกอบดว้ย ทั้งน้ี ราคาประเมินของ SEL ท่ี
ประเมินได้โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด มีมูลค่าทั้ งหมดเป็น 31,247,742 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 
794,630,067 บาท ทั้งน้ี จากการวเิคราะห์ความไวโดยปรับลดรายไดจ้ากการบริการใหล้ดลงร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 อีกทั้งปรับ
ระดบัอตัราส่วนลด (WACC) ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 จะพบว่าช่วงราคาประเมินของ SEL ท่ีต  ่าท่ีสุดท่ีประเมินโดย
วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจะมีมูลค่าประมาณ 19,214,459 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 488,623,698 บาท 
 
3.3 ควำมเหมำะสมของเง่ือนไขในกำรท ำรำยกำร 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัของ WICE มีมติอนุมติัการท าสัญญาเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของ SEL จ านวน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1.00 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัของ SEL คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
เทียบเท่า 424,973,343 บาท  

โดย WICE ไดจ้ดัท าสัญญาซ้ือขายหุน้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีแบ่งการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ส่วนแรก WICE 
จะเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL จ  านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้ งหมดของ SEL เป็นจ านวน 
11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยจะช าระเงินดว้ยวธีิการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่า
การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และวธีิการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของ WICE กบัหุน้สามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินไดเ้ท่ากบั 145,318,327 บาท และจ านวนหุ้นสามญัของ WICE 
จ านวน 51,899,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท  และ (2) ส่วนท่ี 2 WICE มีสิทธิในการเลือกซ้ือหุ้น
สามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู ่คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ในระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 คิดเป็นจ านวน 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ เทียบเท่า 134,336,416 
บาท  

IFA ประเมินความเหมาะสมของราคาซ้ือหุน้สามญัของ SEL ดว้ยวธีิต่าง ๆ โดย IFA มีความเห็นวา่วธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาใช้
ประเมินมูลค่าหุน้คือ วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีค  านึงถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษทั 
โดยพิจารณาทั้ งจากปัจจัยภายในจากการด าเนินงานในปัจจุบันและการประมาณการในอนาคต  รวมถึงปัจจัยภายนอกหรือภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจประกอบดว้ย สรุปราคาท่ีประเมินไดด้งัน้ี 
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วิธีกำรประเมิน 

รำคำประเมินมูลค่ำ
กจิกำร SEL 

(เหรียญดอลลำร์
สิงคโปร์) 

รำคำเสนอซ้ือ 
(เหรียญดอลลำร์

สิงคโปร์) 

รำคำประเมินสูงกว่ำ (ต ่ำกว่ำ) 
รำคำเสนอซ้ือ 

เหรียญดอลลำร์
สิงคโปร์ 

ร้อยละ 

วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด 31,247,742 16,711,496 14,536,246 86.98 
 

วิธีกำรประเมิน 
รำคำประเมินมูลค่ำ

กจิกำร SEL 
(บำท) 

รำคำเสนอซ้ือ 
(บำท) 

รำคำประเมินสูงกว่ำ (ต ่ำกว่ำ)  
รำคำเสนอซ้ือ 

บำท ร้อยละ 

วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด 794,630,067 424,973,343 369,656,724 86.98 
หมายเหตุ: อตัราแลกเปล่ียนของบาทต่อเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ตามอตัราท่ีตกลงกนั คือ 25.43 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

 
ทั้งน้ี ราคาประเมินของ SEL ท่ีประเมินไดโ้ดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด มีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 31,247,742 เหรียญ

ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ เทียบเท่า 794,630,067 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกวา่ราคาท่ี WICE เสนอซ้ือ SEL ท่ีราคาประมาณ 16,711,496 เหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,434 บาท และจากการวิเคราะห์ความไวโดยปรับลดรายไดจ้ากการบริการให้ลดลงร้อยละ 5 ร้อย
ละ 10 และร้อยละ 15 อีกทั้งปรับระดบัอตัราส่วนลด (WACC) ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 จะพบว่าช่วงราคาประเมิน
ของ SEL ท่ีต  ่าท่ีสุดท่ีประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจะมีมูลค่าประมาณ 19,214,459 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
เทียบเท่า 488,623,698 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซ้ือ จะพบว่าราคาท่ีประเมินไดด้งักล่าวยงัคงมีมูลค่าสูงกว่าราคาเสนอซ้ือ
กิจการ ดงันั้นราคาเสนอซ้ือดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ีเน่ืองจากมีการช าระค่าหุ้น SEL บางส่วนดว้ยหุ้นของ WICE ตามราคาหุ้น WICE ท่ีตกลงร่วมกนัท่ี 2.80 บาทต่อหุน้ IFA 
ประเมินความเหมาะสมของราคาหุ้น WICE ท่ีใชใ้นการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ดว้ยวิธีการประเมินต่าง ๆ โดย IFA มีความเห็นว่าวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการน ามาใช้ประเมินมูลค่าหุ้นคือ วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีค  านึงถึงความสามารถใน
การท าก าไรในอนาคตของบริษทั โดยพิจารณาทั้งจากปัจจยัภายในจากการด าเนินงานในปัจจุบนัและการประมาณการในอนาคต รวมถึง
ปัจจยัภายนอกหรือภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจประกอบดว้ย สรุปราคาท่ีประเมินไดด้งัน้ี 

วิธีกำรประเมิน 
รำคำประเมิน 
(บำทต่อหุ้น)* 

รำคำที่ก ำหนด 
ในกำรใช้ช ำระซ้ือ SEL 

(บำทต่อหุ้น) 

รำคำประเมินสูงกว่ำ (ต ่ำกว่ำ)  
รำคำที่ก ำหนด 

ในกำรใช้ช ำระซ้ือ SEL 

บำท ร้อยละ 

วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด  2.19 – 2.91  2.80 (0.61) – 0.11 (21.79) – 3.93 
หมายเหตุ:  * มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทั้งน้ี ราคาประเมินของ WICE ท่ีประเมินไดโ้ดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดมีมูลค่าพ้ืนฐานอยู่ท่ี 2.55 บาทต่อหุ้น โดย
เม่ือท าการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ช่วงราคาประเมินของ WICE ท่ีประเมินโดยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจะ
มีมูลค่าประมาณ 2.19 – 2.91 บาทต่อหุ้น โดยเม่ือเปรียบเทียบจะพบว่าราคาท่ีตกลงร่วมกนัในการใชหุ้้น WICE จ่ายช าระเพ่ือซ้ือ SEL ท่ี 
2.80 บาทต่อหุน้ อยูใ่นช่วงราคาท่ี IFA ประเมินไดข้า้งตน้  ดงันั้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนัดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามในกรณีท่ี WICE เลือกท่ีจะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 บริษทัตอ้งด าเนินการ
ตามรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และ ตอ้งพิจารณาวา่เขา้
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ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย 

 
4. สรุปควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอสิระ 

IFA มีความเห็นว่า การเขา้ซ้ือหุ้นของ SEL มีความสอดคลอ้งกับแผนธุรกิจของ WICE ซ่ึงตอ้งการเสริมสร้างศกัยภาพในการเพ่ิม
รายได้ ความสามารถในการสร้างก าไรให้แก่บริษัทในอนาคต นอกจากน้ี ทาง SEL จะเข้ามามีส่วนช่วยในการขยายขอบเขตในการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัให้กวา้งมากข้ึน โดยการขยายสาขาในต่างประเทศให้กบับริษทั ซ่ึงจะส่งผลช่วยการเติบโตของรายไดข้องบริษทั
มากยิง่ข้ึน โดย WICE จะเขา้ซ้ือหุน้ของ SEL จากผูถื้อหุน้เดิมเป็นจ านวน 700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  โดยราคาซ้ือหุ้นสามญัของ SEL คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 424,973,343 บาท ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขจะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ WICE ก่อน 

WICE  และผูถื้อหุ้นของ SELไดแ้ก่ นายลิม เมง ปุย  นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ ไดล้งนามใน SPA หรือ สัญญาการซ้ือ
ขายหุ้นระหว่าง WICE และผูถื้อหุ้นของ SEL เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL  ตามเง่ือนไขของ SPA จะ
ด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 WICE จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้น
สามญัทั้งหมดของ SEL โดยขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดย
จะช าระเงินดว้ยวธีิการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL และวธีิการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของ WICE 
กบัหุน้สามญัของ SEL (Share Swap) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ซ่ึงค านวณเป็นจ านวนเงินได้
เท่ากบั 145,318,327 บาท และจ านวนหุน้สามญัของ WICE จ านวน 51,899,500 หุ้น  หรือเทียบเท่า 145,318,600 บาท โดยไดต้กลงก าหนด
ราคาหุน้ของ WICE ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของ SEL (Share Swap)  ส่วนท่ี 2  WICE และผูถื้อหุน้ของ SEL 
ไดต้กลงให ้WICE สามารถเลือกใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู ่ คือ จ านวน 210,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL  ในช่วงระหวา่งวนัท่ี  1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น  ซ่ึงจะช าระเงินดว้ยวธีิการ
จ่ายเงินสดทั้งหมด การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 2 มีมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (มูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 
134,336,416 บาท) ทั้งน้ี ขนาดรายการส่วนท่ี 2 อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559 – 
2561 ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็ตาม การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ คือ ร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด
ของ SEL น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกับทาง WICE ว่าจะเขา้ใช้สิทธิหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดบทลงโทษใด ๆ หาก WICE ไม่ใช้
สิทธิซ้ือหุน้ของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยูน้ี่ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ี WICE เลือกท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ  านวนท่ีเหลืออยู่ คือ จ านวน 210,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ในเวลาท่ีก าหนด บริษทัตอ้งด าเนินการตามรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมี
นัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และ ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่ดว้ย 

IFA ไดท้  าการประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยวิธีต่าง ๆ ไดแ้ก่ วิธีมูลค่าทางบญัชี วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตาม
บญัชี (P/BV) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) และ วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด โดย IFA มีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการน ามาใชป้ระเมินมูลค่าหุ้นคือ วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด โดยมูลค่าหุ้นท่ีค านวณนั้นไม่ไดร้วมถึงประโยชน์ใน
อนาคตท่ี WICE จะไดรั้บจากผลของการซ้ือหุน้ SEL โดย IFA มีความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ราคาเสนอซ้ือท่ีตกลงร่วมกนัในการใชหุ้้น WICE จ่ายช าระเพ่ือซ้ือ SEL ท่ี 2.80 บาทต่อหุ้น มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็น



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 

113 
 

 

ราคาท่ีอยู่ในช่วงราคาประเมินท่ีประเมินโดย IFA โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ซ่ึงไดร้าคาพ้ืนฐานอยู่ท่ี 2.55 
บาทต่อหุ้น และเม่ือท าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ช่วงราคาประเมินของ WICE จะมีมูลค่าประมาณ 2.19 – 
2.91 บาทต่อหุน้ 

(2) ราคาท่ี WICE เสนอซ้ือ SEL อยู่ท่ีประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,343 บาท มีความ
สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาพ้ืนฐานท่ีประเมินโดย IFA โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ไดร้าคา
ประเมินมูลค่าของ SEL อยู่ท่ีประมาณ 31,247,742 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ เทียบเท่า 794,630,067 บาท เม่ือท าการ
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) โดยปรับลดรายไดจ้ากการบริการให้ลดลงร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 อีกทั้ง
ปรับระดบัอตัราส่วนลด (WACC) ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 จะพบวา่ช่วงราคาประเมินของ SEL ท่ีต  ่าท่ีสุด
ท่ีประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจะมีมูลค่าประมาณ 19,214,459 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 
488,623,698 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาเสนอซ้ือ จะพบว่าราคาท่ีประเมินไดด้งักล่าวยงัคงมีมูลค่าสูงกว่าราคาเสนอซ้ือ
กิจการ ดงันั้นราคาเสนอซ้ือดงักล่าวจึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

(3) เง่ือนไขของรายการมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุน้ไดก้ าหนดเง่ือนไขให ้WICE เลือกเขา้ใชสิ้ทธิใน
การซ้ือหุน้ในส่วนท่ี 2 คือ จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมดของ SEL ซ่ึงเป็นการลด
ความเส่ียงในเร่ืองผลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนไวด้ว้ย  ซ่ึง WICE มีสิทธิเลือกท่ีจะไม่ท ารายการในส่วนท่ี 2 น้ี หรือ เลือกใช้
สิทธิซ้ือหุ้นโดยมีราคาท่ีตอ้งช าระเปล่ียนแปลงตามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ SEL ณ ส้ินปี 2559 - 2561 
นอกจากน้ี เง่ือนไขในสัญญายงัก าหนดขอ้ตกลงในการถือครองหุน้ WICE โดยผูถื้อหุน้ของ SEL ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ของ WICE จะตอ้งไม่ขายหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (lock up period) นับจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion 
date) หรือ นับจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงเร่ือง ผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหุน้ WICE ภายในระยะเวลา 3 
ปีหลงัจากท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนน้ี  รวมทั้งสัญญายงัก าหนดให้ผูบ้ริหารเดิมของ SEL ยงัคงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของ 
SEL ต่อไปอีก 4 ปีนบัจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน(Completion date) หรือ นับจากวนัที่ 15 สิงหาคม 2559 เพื่อรักษา
ผลการด าเนินงานใหมี้ความต่อเน่ืองในระหวา่งช่วงเวลาขา้งตน้ เง่ือนไขดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงจากการเขา้ลงทุนของ 
WICE ในระยะเร่ิมแรก  

นอกจากน้ีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคาดว่า WICE จะไดรั้บจากการลงทุนใน SEL สามารถค านวณจากเงินปันผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
โดยอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ SEL มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานร้อยละ 100 จากผลการด าเนินงานสุทธิของปีก่อน ซ่ึง
การท่ี WICE เขา้ซ้ือกิจการของ SEL จะท าให้ WICE ไดรั้บเงินปันผลในส่วนน้ีดว้ย โดยหากผลการด าเนินงานของ SEL เป็นไปตามท่ี
ประมาณการ (อา้งอิงตารางสรุปประมาณการงบก าไรขาดทุนของ SEL หนา้ 76) อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉล่ียระหวา่งปี 2559 – ปี 
2563 จะเท่ากบั  ร้อยละ 15 ต่อปี จากเงินลงทุนทั้งหมดท่ี WICE จ่ายซ้ือกิจการ SEL ไป จ านวน 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
เทียบเท่า 424,973,343 บาท 

อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุ้นควรตระหนักถึงความเส่ียงส าคญัจากการด าเนินงานของ SEL ซ่ึงไดแ้ก่ความเส่ียงจากลกัษณะธุรกิจท่ีมีการ
พ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการชะลอตวั การพ่ึงพิงผูบ้ริหารของ SEL รวมถึงการขาดสภาพคล่อง 
เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL และความเส่ียงจากการไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงตามสัญญาซ้ือขายหุน้ ซ่ึงท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเง่ือนไขสัญญาซ้ือขายหุ้นระหว่าง WICE และผูข้ายหุ้น SEL มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ดงักล่าว 

นอกจากน้ี การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL น้ีจะส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษทัเน่ืองจากตามมาตรฐานในการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ระบุไวว้่า บริษทัจ าเป็นตอ้งจดัท าการปันส่วนราคาซ้ือ (Purchase Price Allocation) 
ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน และหน้ีสินของ SEL (สุทธิจากมูลค่าของ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม) รวมถึงค่าความนิยมท่ีอาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ (วนัท่ีมีการตกลงท ารายการ
เสร็จส้ิน) โดยหากราคาซ้ือต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม บริษทัจะรับรู้ผลต่างดงักล่าวเป็นผลก าไรท่ีจะเกิดข้ึนในงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี
ซ้ือ และหากราคาซ้ือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม บริษทัจะตอ้งรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าความนิยม โดยแสดงเป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินรวม ซ่ึงค่า
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ความนิยมดงักล่าวจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี (โดยไม่ตอ้งตดัจ าหน่าย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 36 
(ปรับปรุง 2558) เร่ืองการทดสอบการดอ้ยค่า ซ่ึงในกรณีท่ีเกิดการดอ้ยค่าบริษทัตอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนรวมในงวดท่ีมีการ
ทดสอบดอ้ยค่า  

ทั้ งน้ี การทดสอบการด้อยค่า บริษัทต้องประเมินมูลค่าของกิจการ (SEL) ใหม่ โดยอ้างอิงจากผลประกอบการจริงในอนาคต 
เปรียบเทียบกับ มูลค่ารวมของ (1) ค่าความนิยมท่ีบันทึก ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ บวกด้วย (2) สินทรัพยท่ี์ใช้ในการด าเนินงานสุทธิ (Net 
Operating Asset) โดยมูลค่ากิจการของ SEL ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ และมีรายไดจ้ากฐานลูกคา้ในกลุ่ม
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกัโดยลูกคา้หลกั 10 รายแรกเป็นลูกคา้ในกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประมาณร้อยละ 43.2 ซ่ึงในกรณีท่ี
รายไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีประมาณการเน่ืองจากภาวะอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ฟ้ืนตวั อาจท าให้มีผลกระทบต่อมูลค่าของ
กิจการในอนาคตและอาจจะท าให้เกิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ทั้งน้ี โดยเม่ือพิจารณาผลกระทบจากการเกิดการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมต่องบการรวมของบริษทั พบวา่ บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ประหน่ึงท าใหม่)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประมาณ 103.20 
ลา้นบาท ซ่ึงรวมก าไรสุทธิของ SEL (สัดส่วนร้อยละ 70) ประมาณ 42.6 ลา้นบาท ดงันั้นหากเกิดการดอ้ยค่าเกินกวา่ 42.6 ลา้นบาท จะท า
ให้เกิดผลกระทบต่อก าไรสุทธิในส่วนของ WICE ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในสัดส่วนร้อยละ 70 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 
WICE  โดยหากราคาซ้ือต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม  WICE สามารถรับรู้ผลต่างดงักล่าวเป็นผลก าไรท่ีจะเกิดข้ึนในงบการเงินรวมของบริษทั ณ 
วนัท่ีซ้ือ และหากราคาซ้ือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม บริษทัจะตอ้งรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าความนิยมซ่ึงจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี  
ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  อย่างไรก็ตาม บริษทัคาดว่า ผลตอบแทนจากการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จะท าให้บริษทัไดฐ้านลูกคา้
ปัจจุบนัของ SEL มาดว้ย ซ่ึงมีจ านวนกวา่ 100 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และใชบ้ริการกบัทาง SEL มาอย่าง
ต่อเน่ือง  ซ่ึงบริษทัมีโอกาสขยายฐานลูกคา้ไปยงัคู่คา้ของลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้ากยิ่งข้ึนดว้ย  นอกจากน้ี SEL จะเขา้มามีส่วนช่วยในการขยาย
ขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษทัให้กวา้งมากข้ึน โดยการขยายสาขาในต่างประเทศให้กบับริษทั และมีโอกาสขยายเส้นทางการ
ให้บริการไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจาก SEL ด  าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ จึงเป็นฐานในการขยายตลาดให้กบับริษทัไปยงั
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  อีกทั้งประสบการณ์ของผูบ้ริหารของ SEL ท่ีอยูใ่นธุรกิจโลจิสติกส์
ยาวนานกวา่ 20 ปี จะช่วยต่อยอดในการท าธุรกิจของ WICE  ในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

จากขอ้มูลทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ IFA มีความเห็นวา่ผูถื้อหุ้นควรลงมติอนุมัติการเขา้ท ารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการพิจารณา
อนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท  ารายการหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความรอบคอบตามมาตรฐานวชิาชีพ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้เป็นส าคญั 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

  - นายวิชา โตมานะ - 
          
 (นายวชิา โตมานะ) 
 ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
 
                         - นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ -                       - นายสตีเวน คิน-ไว โล - 
           

         (นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ)               (นายสตีเวน คิน-ไว โล) 
            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร                                            กรรมการบริหาร 
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เอกสำรแนบ 
สรุปข้อมูลบริษัท WICE 
(ที่มำ : แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี 2558  บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)) 
1. ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิ 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“WICE” หรือ “บริษทั”) เป็นผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร (International Logistics Service and Solution Provider)  ทั้งการน าเขา้และส่งออก โดยการขนส่งทางทะเล (แบบเต็มตูแ้ละแบบไม่
เต็มตู)้ และทางอากาศ และการให้บริการดา้นพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ 
รวมถึงการให้บริการขนส่งสินคา้แบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือ การให้บริการรับจดัการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกคา้ตน้
ทางเพ่ือส่งมอบไปยงัหนา้ประตูโรงงานลูกคา้ปลายทาง โดยผูส่้งออกเป็นผูรั้บผิดชอบภาระค่าขนส่ง และแบบ Exwork คือ การใหบ้ริการ
รับจดัการขนส่งสินคา้ท่ีผูน้  าเขา้รับผดิชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หนา้ประตูโรงงานผูส่้งออกไปจนถึงมือผูรั้บปลายทาง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะจดัหาระวางเรือ/เคร่ืองบินจากผูป้ระกอบการขนส่ง คือ สายการเดินเรือ/สายการบิน ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ ตลอดจนประสานงานกบัตวัแทนต่างประเทศ (Oversea Agent) ท่ีเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ (Business Partner) ของบริษทัในประเทศ
ต่าง ๆ เพ่ือใหสิ้นคา้ถึงผูรั้บอยา่งปลอดภยัตามเวลาท่ีก าหนด 

การใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศของบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
1. การรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล (Sea Freight): สามารถส่งสินคา้ไดค้ราวละมาก ๆ โดยมีตน้ทุนในการ

ขนส่งท่ีต ่ากวา่การขนส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน เหมาะส าหรับการขนส่งท่ีไม่เร่งด่วน ซ่ึงสินคา้จะถูกบรรจุลงในตูค้อนเทนเนอร์ ช่วยใหก้าร
เคล่ือนยา้ยสินคา้รวดเร็วและสะดวก ส่วนมากเป็นสินคา้ประเภท สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ (สินคา้ส าเร็จรูป) ช้ินส่วนยานยนต ์โครงสร้างเหล็ก 
และ วสัดุก่อสร้าง อาหารกระป๋อง เป็นตน้ ตลาดหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดรอง ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย และ จีน 

2. การรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางอากาศ (Air Freight):  สามารถขนส่งสินคา้ไดร้วดเร็วในระยะเวลาจ ากดั ซ่ึง
ให้ความยืดหยุ่นสูง ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและเวลาไดเ้ป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางอากาศนั้นมีตน้ทุนท่ีสูงกว่าการ
ขนส่งทางเรือ สินคา้ส่วนใหญ่จะมีปริมาณค่อนขา้งน้อย หรือ มีมูลค่าสูง และต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ส่วนมากเป็นสินค้า
ประเภทช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ตลาดหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง และ จีน เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีบริการเสริม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัการบริการ เช่น บริการตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทาง (Door-to-Door) รับห้ิว
สินคา้แบบถึงมือผูรั้บ (Hand Carrier) และ ใหค้  าปรึกษาในการจดัการระบบโลจิสติกส์ 

3. การใหบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ (Customs Broker and Transport):   
3.1 การใหบ้ริการดา้นพิธีการศุลกากร (Customs Broker): บริษทัให้บริการดา้นพิธีศุลกากรควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการขนส่งใน

ประเทศ บริษทัให้บริการดา้นพิธีการศุลกากรผ่านระบบ EDI โดยบริษทัเป็นตวัแทนออกสินคา้ระดบัมาตรฐานทัว่ไป และ
อยูร่ะหวา่งการยกระดบัเป็นมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) ซ่ึงจะเป็นที่ยอมรับในระดบัสากลมากยิง่ข้ึน  

3.2 การขนส่งในประเทศ (Transport): บริษทัใหบ้ริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
เช่น โรงงาน หรือ คลงัสินคา้ของลูกคา้ หรือ รับสินคา้จากโรงงานหรือคลงัสินคา้ไปส่งยงัท่ีท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ซ่ึงลูกคา้
ท่ีใชบ้ริการขนส่งจะเป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรับจดัการการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศกบับริษทัหรือบริษทัย่อย โดยบริษทัมี
หน่วยใหบ้ริการอยูท่ี่แหลมฉบงั และบริษทัยอ่ยมีสาขาอยูท่ี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

การให้บริการคลังสินค้า (Warehouse): เพื่อขยายการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการ
คลงัสินคา้ เพื่อครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ โดยปัจจุบนั บริษทัให้บริการคลงัสินคา้ใน 3 รูปแบบ คือ  คลงัสินคา้ทัว่ไป (Multiusers 
Warehouse) คลังสินค้าท่ีออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะราย  (Dedicated Warehouse) และ บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า  (Onsite Warehouse 
Management) 
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โครงสร้างรายได ้
 

โครงสร้ำงรำยได้ 
2556* 2557 2558 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร            
1. จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล  
    (Sea Freight) 

277.99 51.69 377.69 55.81 396.17 57.46 

2. จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ  
    (Air Freight) 

146.80 27.29 170.20 25.15 152.37 22.10 

3. พิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ 
(Customs and Transport) 

104.01 19.34 122.31 18.07 132.99 19.29 

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 528.80 98.32 670.20 99.03 681.53 98.85 
รายไดอ่ื้นๆ ** 9.03 1.68 6.57 0.97 7.94 1.15 
รวมรำยได้ 537.84 100.00 676.77 100.00 689.47 100.00 

หมายเหตุ : * งบการเงินรวม-ประหน่ึงท าใหม่ปี ปี 2556 จดัท าโดยผูบ้ริหาร และรายงานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
              ** รายไดอ่ื้นๆ เช่น ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียรับ ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน เป็นตน้ 

 
2. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
โครงสร้างบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) (“WICE”)  
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแลว้ 300 ลา้นบาท  

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

บริษทั ซันเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“SUN”) 
ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแลว้ 54 ลา้นบาท 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท 

99.99% 



 
 บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)                                            เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 

118 
 

 

รำยละเอยีดบริษัทย่อย 
บริษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (“SUN”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2545 ดว้ยทุนจดทะเบียน 3.00 ลา้นบาท โดย

การร่วมทุนกันระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยรวม 60% และกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์และชาวฮ่องกงรวม 40% เพ่ือด าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ รวมทั้งใหบ้ริการดา้นพิธีการทางศุลกากร ซ่ึงเนน้การใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศ โดยมีสาขาตั้งอยูท่ี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบนับริษทัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ ปัจจุบนั SUN มีทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ทั้งส้ิน 54.00 ลา้นบาท 
ช่ือบริษทั : บริษทั ซนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผูใ้หบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ โดยเนน้การใหบ้ริการจดัการขนส่งทาง

อากาศ 
วนัท่ีก่อตั้ง : 21  ตุลาคม 2545 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
รายช่ือกรรมการ : นางอารยา คงสุนทร, นายชูเดช คงสุนทร, นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร 

3. รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2559 มีดงัน้ี 

ล ำดบั รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1 นางอารยา คงสุนทร 153,939,380 25.66 

2 นายชูเดช คงสุนทร 108,939,320 18.16 

3 นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร 66,857,280 11.14 

4 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร 46,298,200 7.72 

5 นายลิม เมง ปุย  15,576,960 2.60 

6 นายเลียน ฮก ลุง 15,576,960 2.60 

7 นางสาวซู ย ิโนจ 15,576,960 2.60 

8 นายไตย ไวย ฟุง 15,576,960 2.60 

9 นายราม ตนัติกุลสุนทร 12,157,880 2.03 

10 นายพรชยั เลิศมโนกุล 4,000,000 0.67 

 
รวมผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกท่ีถือหุน้มากกวา่ร้อยละ 0.5% 454,500,000 75.75 

11 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ 145,499,520 24.25 

12 ผูถื้อหุน้ต ่ากวา่หน่ึงหน่วยการซ้ือขาย 480 - 

 รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 600,000,000 100.00 
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4. คณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั มีจ  านวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2 นางอารยา คงสุนทร 
กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการพิจารณาและสรรหา
ค่าตอบแทน 

3 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
4 นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุน 
5 นางสาวพรไพเราะ ตนัติกุลสุนทร กรรมการ 
6 รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7 นายวชิยั แซ่เซียว 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมสารพิจารณาและสรรหา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

8 นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ 
ประธานกรรมการพิจารณาและสรรหาค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
ผูบ้ริหารบริษทั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ผูบ้ริหารบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3 นางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุน  
4 นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายขายและการตลาด 
5 นายราม ตนัติกุลสุนทร ผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจใน Eastern Seaboard 
6 นายโชคชยั พฤฒิสาร ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายคลงัสินคา้ 
7 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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5. ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
(หน่วย : พนับาท) 

งบเสมือนรวม/1 งบกำรเงินรวม 

31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 31 มีนำคม 2559 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

  สินทรัพย์     
 

  
 

  
 

  
สินทรัพย์หมุนเวียน                 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  75,133  23.51  80,841  22.55  94,438  13.58  89,031  12.49 
  เงินลงทุนชัว่คราว   50,130  15.69   41,140  11.47 297,414  42.76 297,402  41.71 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 110,491  34.58 108,340  30.22 133,875  19.25 150,339  21.09 
  เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน        910  0.28            -              -            -               -            -              - 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น     2,598  0.81     2,346  0.65    2,526  0.36     4,959  0.70 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 239,261  74.87 232,668  64.90 528,253  75.94 541,731  75.98 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 
  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั     1,472  0.46    1,081  0.30    1,081  0.16    1,081  0.15 
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  77,534  24.26 123,702  34.50 159,798  22.97 160,613  22.53 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ      109  0.03          78  0.02       390  0.06    1,350  0.19 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     969  0.30       540  0.15    4,126  0.59     6,290  0.88 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น       217  0.07       453  0.13    1,950  0.28     1,925  0.27 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  80,300  25.13 125,854  35.10 167,345  24.06 171,259  24.02 

รวมสินทรัพย์ 319,562  100.00 358,522  100.00 695,598  100.00 712,990  100.00 

หนี้สิน                 
หนี้สินหมุนเวียน                 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   47,664  14.92   37,600  10.49  49,926  7.18   58,720  8.24 

  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

      
6,721  2.10 

    
11,446  3.19 

    
14,478  2.08 

    
13,523  1.90 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย     8,533  2.67     4,633  1.29     4,599  0.66    6,227  0.87 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  20,483  6.41    8,422  2.35     6,145  0.88     6,085  0.85 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   83,400  26.10   62,101  17.32   75,148  10.80   84,555  11.86 

หนี้สินไม่หมุนเวียน                 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 12,450  3.90 12,249  3.42 7,937  1.14    5,255  0.74 
  ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน    4,120  1.29 5,743  1.60 11,113  1.60  11,958  1.68 
  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         -              - 207  0.06   622  0.09     726  0.10 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  16,570  5.19  18,199  5.08  19,672  2.83  17,939  2.52 

รวมหนี้สิน  99,970  31.28  80,300  22.40  94,820  13.63 102,494  14.38 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น         
  ทุนจดทะเบียน 180,000  56.33 208,000  58.02 300,000  43.13 300,000  42.08 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
(หน่วย : พนับาท) 

งบเสมือนรวม/1 งบกำรเงินรวม 

31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 31 มีนำคม 2559 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

  ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 180,000  56.33 208,000  58.02 300,000  43.13 300,000  42.08 
  ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  -              -            -              - 228,410  32.84 228,410  32.04 

  
ก าไรสะสม - จดัสรรเพื่อทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

      
5,395  1.69 

      
6,173  1.72 

    
10,800  1.55 

    
10,800  1.51 

  ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  30,098  9.42  53,573  14.94   50,630  7.28   60,471  8.48 
  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้   4,099  1.28 10,476  2.92  10,938  1.57   10,815  1.52 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 219,592  68.72 278,221  77.60 600,778  86.37 610,496  85.62 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 319,562  100.00 358,522  100.00 695,598  100.00 712,990  100.00 

หมำยเหตุ: /1 ขอ้มูลทางการเงินประหน่ึงท าใหม่จดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารและรายงานโดยผูส้อบบญัชี เพื่อประกอบการยื่นค าขอเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัแก่
บุคคลภายนอกต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยแสดงผลกระทบของการถือเงินลงทุนในบริษทั ซนัเอ็กซ์เพรส (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (SUN) โดยผูถื้อหุน้ของบริษทั และการควบบริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั กบั บริษทั พร็อมทเฟรท แอนด ์โลจิสติคส์ จ ากดั และ 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั เป็นบริษทัใหม่ (Amalgamation) เสมือนหน่ึงวา่การถือเงินทุนร้อยละ 60 ในบริษทั ซนัเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (เดิม SUN 

ถือหุน้โดยผูมี้อ านาจควบคุมกลุ่มเดียวกนักบัของบริษทั) นั้น ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซนัเอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั และการควบบริษทั

ไดเ้กิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2555  
 

งบก ำไรขำดทุน 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : พนับาท) 

งบเสมือนรวม/2 งบกำรเงินรวม 

2556 2557 2558 3 เดือนปี 59 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

จ ำนวน
เงิน ร้อยละ 

รายไดห้ลกัจากการใหบ้ริการ  528,801  98.32 670,203  99.03 681,534  98.85 160,546  99.74 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 365,293  67.92 497,073  73.45 508,014  73.68 118,750  73.77 
ก ำไรขั้นต้น/1 163,508  30.92 173,130  25.83 173,520  25.46 41,796  26.03 

  รายไดอ่ื้น 9,034  1.68    6,569  0.97      7,944  1.15         421  0.26 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 172,543  32.08  179,699  26.55   181,465  26.32   42,217  26.23 

  ค่าใชจ่้ายในการขาย  38,985  7.25    34,719  5.13    33,666  4.88      9,338  5.80 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  62,316  11.59    64,330  9.51     73,761  10.70    21,662  13.46 
  รวมค่ำใช้จ่ำย 101,301  18.83   99,049  14.64   107,428  15.58   31,000  19.26 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 71,241  13.25 80,650  11.92 74,037  10.74 11,217  6.97 

  ตน้ทุนทางการเงิน 850  0.16 1,767  0.26 1,356  0.20 250  0.16 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 70,391  13.09 78,882  11.66 72,681  10.54 10,967  6.81 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 14,761  2.74 16,441  2.43 12,093  1.75 1,126  0.70 
ก ำไรส ำหรับงวด 55,630  10.34 62,442  9.23 60,588  8.79 9,841  6.11 

หมำยเหตุ:
/1  อตัราร้อยละของก าไรขั้นตน้ ค  านวณจากมูลค่าก าไรขั้นตน้ หารด้วยรายได้หลกัจากการขายผลิตภณัฑ์ (ไม่รวมรายได้อ่ืน ๆ) ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเปิดเผยในอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

/2   ขอ้มูลทางการเงินประหน่ึงท าใหม่จัดท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารและรายงานโดยผูส้อบบญัชี เพื่อประกอบการยื่นค าขอเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัแก่

บุคคลภายนอกต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยแสดงผลกระทบของการถือเงินลงทุนในบริษทั ซันเอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ากดั โดยผูถื้อหุ้นของบริษทั และการควบบริษทั ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั กบั บริษทั พร็อมทเฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ 

จ ากดั และ บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั เป็นบริษทัใหม่ (Amalgamation) เสมือนหน่ึงว่าการถือเงินทุนในบริษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั นั้น

ได้เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั และการควบบริษทัได้เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2555 
 

ตำรำงแสดงอตัรำกำรส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2556 2557 2558 งวด 3 เดือน ปี 2559 

  อตัรำส่วนสภำพคล่อง     

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.87 3.75 7.03 6.41 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.83  3.71  7.00  6.35  

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) -0.23 1.68 0.80 0.06  

  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.09 6.13 5.63 4.52 

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 71 59 64 80 

  อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 4.26 14.73 14.90 13.50 

  ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 85 25 25 27 

  วงจรเงินสด (วนั) -14 34 39 53 

  อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 
    อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 30.92% 25.83% 25.46% 26.03% 

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 13.47% 12.03% 10.86% 6.99% 

  อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -38.25% 64.79% 73.89% 44.61% 

  อตัราส่วนก าไรสุทธิ (%) 10.34% 9.23% 8.79% 6.11% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 32.72% 25.09% 13.79% 6.50% 

  อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 18.27% 18.42% 11.50% 5.59% 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 98.33% 72.61% 52.09% 36.12% 

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.77 2.00 1.31 0.91 

  อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยกำรเงิน 
    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.46 0.29 0.16 0.17 

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) -23.40 41.94 52.63 27.54 

  อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) -0.12 0.87 0.29 0.49 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 181.63%/1 44.69%/2 126.86%/3 0.00% 

  อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (fully Dilute) /4 (บาท) 0.09 0.10 0.10 0.02 
 หมำยเหตุ:  

/1  บริษทัจ่ายเงินปันผลจ านวน 101.04 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงเป็นการจ่ายจากผลประกอบการท่ีผ่านมา (ก าไรสะสม)  
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/2  บริษทัจ่ายปันผลจากผล ประกอบการปี 2557 จ านวน 5.99 ลา้นบาท (ระหว่างกาล) เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน  2557 และ จ านวน 21.92 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 

16 มีนาคม  2558  
/3  บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 จ านวน 34.86 ลา้นบาท (ระหวา่งกาล) เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558     

/4  ค  านวณท่ีฐานทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท โดยปรับมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็น 0.50 บาทต่อหุน้ 
 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ในปี 2558 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยได้จำกกำรบริกำร 
รายไดจ้ากการบริการของกลุ่มบริษทัในปี 2556 – 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 529 ลา้นบาท 670 ลา้นบาท และ 682 ลา้นบาท ตามล าดบั 

คิดเป็นร้อยละ 98.32 ร้อยละ 99.03 และร้อยละ 98.85 ของรายไดร้วม ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 26.74 และร้อยละ 1.69 
ส าหรับปี 2557 และปี 2558 ตามล าดบั รายไดจ้ากการบริการในปี 2557 เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษัทกลบัมาขยายการให้บริการในเส้นทาง
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีทางบริษทัมีความเช่ียวชาญ เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาปรับตวัดีข้ึนในปี 2557 ตลอดมา
จนถึงปี 2558 จึงท าใหร้ายไดจ้ากการบริการปี 2558 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากปี 2557 
 

โครงสร้ำงรำยได้ 
งวด 3 เดือน ปี 2558 งวด 3 เดือน ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร          
1. จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล  
    (Sea Freight) 

106.76 62 78.26 49 

2. จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ  
    (Air Freight) 

33.10 19 39.77 25 

3. พิธีการศุลกากรและขนส่งในประเทศ  
    (Customs and Transport) 

31.92 19 33.94 21 

4. ใหบ้ริการคลงัสินคา้ (Warehousing) 0.00 0 8.57 5 

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 171.78 100 160.55 100 
 
รายไดจ้ากการให้บริการในงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 160.55 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน

หน้า เน่ืองจากรายไดจ้าก Sea Freight ลดลง โดยในปี 2558 มีโครงการ 2 โครงการท่ีปัจจุบนัส้ินสุดลง จึงไม่มีการรับรู้รายไดใ้นงวด 3 
เดือน ปีน้ี  แต่การลดลงของรายได ้Sea Freight ถูกทดแทนโดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากส่วนอ่ืน และจากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ซ่ึงรับรู้รายได้
ในงวด 3 เดือน ปี 2559 เป็นไตรมาสแรก จึงท าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่ลดลงไม่มากนกั  

 รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้น  ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการขายเงินลงทุน และอ่ืนๆ  โดยรายไดอ่ื้นในปี 2556 – 2558 

มีมูลค่าเท่ากบั 9.03 ลา้นบาท 6.57 ลา้นบาท และ 7.94 ลา้นบาท ตามล าดบั  คิดเป็นร้อยละ 1.68 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 1.15 ของรายได้
รวม ตามล าดบั  โดยเป็นก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 7.41 ลา้นบาท  4.13 ลา้นบาท และ 3.28 ลา้นบาท ในปี 2556 – 2558 ตามล าดบั 
ซ่ึงก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนส่วนใหญ่เป็นก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเกิดจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีบนัทึก
บญัชีกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรับ-จ่ายใหแ้ก่คู่คา้ 

รายได้อ่ืนในงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 0.42 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับงวด 3 เดือน ปี 2558 ท่ี 2.02 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษทัขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจ านวน 0.22 ลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในงวด 3 เดือน ปี 2558 
รวมถึงในปี 2556 – 2558 ตลอด 3 ปีน้ี บริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนมาตลอด 
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ต้นทุนกำรให้บริกำร 
ตน้ทุนการให้บริการของบริษทัในปี 2556 – 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 365 ลา้นบาท 497 ลา้นบาท และ 508 ลา้นบาท ตามล าดบั คิด

เป็นอตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 30.92 ร้อยละ 25.83 และร้อยละ 25.46 ตามล าดบั โดยองคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนการใหบ้ริการ คือ ตน้ทุน
ค่าระวางเรือ/เคร่ืองบิน คิดเป็นสัดส่วนรวมเฉล่ีย (ปี 2556 – 2558) ประมาณร้อยละ 80 ของตน้ทุนรวม โดยบริษทัมีการจดัหาระวางเรือ/
เคร่ืองบินจากผูป้ระกอบการขนส่งในประเทศและตวัแทนในต่างประเทศ  ตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีส าคญัรองลงมา ไดแ้ก่ ค่า Customs และ 
Transport ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าผา่นท่า  ค่าบริการในการผา่นพิธีการศุลกากร ค่าแรงงานในการยกของ ค่า EDI ค่ารถบรรทุก เป็นตน้ คิดเป็น
สัดส่วนเฉล่ีย (ปี 2556 – 2558) ประมาณร้อยละ 20 

ความผนัผวนของต้นทุนค่าระวางเรือ/เคร่ืองบินเปล่ียนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด  การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนค่า
ระวางในตลาดท าให้กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการท าก าไรลดลง หากกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถปรับราคาค่าบริการเพ่ิมตามตน้ทุนค่า
ระวางท่ีมีการปรับตวัข้ึนได ้ ในปี 2557 และ 2558 ตน้ทุนค่าระวางเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหต้น้ทุน
การบริการของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงของบริษทั 

ตน้ทุนในการให้บริการในงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 118.75 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวด 3 เดือน ปี 2558 ท่ี 134 
ลา้นบาท ตามรายไดจ้ากการให้บริการท่ีลดลง แต่หากคิดเป็นอตัราส่วนเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการให้บริการ ตน้ทุนจากการให้บริการใน
งวด 3 เดือน ปี 2559 คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 74 ของรายได้จากการให้บริการ ซ่ึงลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 78  
สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนของ Sea Freight ท่ีลดลงและตน้ทุนของการใหบ้ริการคลงัสินคา้ท่ีมีอตัราต ่ากวา่ตน้ทุนจากหมวดธุรกิจอ่ืน   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย   
ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2556 – 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 38.98 ลา้นบาท 34.72 ลา้นบาท และ 33.67 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 7.25 ร้อยละ 5.13 และร้อยละ 4.88 ของรายไดร้วมตามล าดบั  ค่าใชจ่้ายในการขายปี 2557 และ 2558 ลดลงร้อยละ 10.94 
และ 13.62 ตามล าดบัจากปี 2556 เน่ืองจากบริษทัมีการปรับโครงสร้างการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีส าคญั คือ ค่า
คอมมิชชัน่และเงินเพ่ิมพิเศษ (Incentive)  โดยในปี 2556 – 2558 ค่าคอมมิชชัน่และเงินเพ่ิมพิเศษ (Incentive) มีสัดส่วนรวมร้อยละ 63.24 
ร้อยละ 55.41 และร้อยละ 49.28 ของค่าใช้จ่ายในการขาย  ค่าใชจ่้ายในการขายท่ีส าคญัรองลงมา ไดแ้ก่ เงินเดือนพนักงานขาย โดยในปี 
2556 – 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 25.43 ร้อยละ 30.37 และร้อยละ 31.28 ของค่าใชจ่้ายในการขาย  

ค่าใชจ่้ายในการขายในงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 9.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวด 3 เดือน ปี 2558 ท่ี 8.20 ลา้น
บาท สาเหตุหลักมาจากเงินเดือนพนักงานขาย และ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมข้ึน  ถึงแมค่้าคอมมิชชั่น เงินเพ่ิมพิเศษและ 
ผลประโยชน์พนกังานและสวสัดิการจะลดลงก็ตาม  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  
ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2556 - 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 62.32 ลา้นบาท 64.33 ลา้นบาท และ 73.76 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 11.59 ร้อยละ 9.51 และร้อยละ 10.70 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีส าคญั คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส เงินเพ่ิมพิเศษและสวสัดิการต่างๆ เป็นตน้ โดยในปี 2558 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานคิดเป็นสัดส่วนเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 52.42 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีส าคญัรองลงมา ได้แก่ ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ 
อุปกรณ์ส านกังาน และอาคารในส่วนงานบริหาร และค่าบริการ 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2558 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.66 จากปี 2557 เน่ืองจากมีการขยายงานโดยทางบริษทัไดรั้บพนักงานเพ่ิมข้ึน
ท าให้เงินเดือนเงินเพ่ิมพิเศษ ผลประโยชน์พนักงานรวมเพ่ิมข้ึน 11.11 ลา้นบาท และค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในการเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์1.2 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 21.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวด 3 เดือน ปี 2558 ท่ี 16.20 
ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าท่ีปรึกษา และ ค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ก ำไรสุทธิ 
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กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2556 – 2558 มูลค่าเท่ากบั 55.63 ลา้นบาท 62.44 ลา้นบาท และ 60.59 ลา้นบาท ตามล าดบั  คิด
เป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 10.34 ร้อยละ 9.23 และร้อยละ 8.79 ตามล าดบั ในปี 2557- ปี 2558 ถึงแมบ้ริษทัจะมีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึน 
แต่ด้วยราคาค่าระวางซ่ึงเป็นต้นทุนหลักเพ่ิมข้ึน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ในการเขา้ตลาด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจา้งพนักงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือขยายงานดา้นต่าง ๆ ประกอบกับมีการปรับเพ่ิมอตัรา
เงินเดือน ทั้งหมดเป็นปัจจยัท่ีท  าใหบ้ริษทัมีอตัราก าไรสุทธิลดลง 

ก าไรสุทธิในงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 9.84 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวด 3 เดือน ปี 2558 ท่ี 11.53 ลา้นบาท ตาม
รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีลดลง  โดยอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 6.11 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีร้อยละ 6.63  
 
ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ 
บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 เท่ากบั 319.56 ลา้นบาท  358.52 ลา้นบาท  

695.60 ลา้นบาท และ 712.99 ลา้นบาท ตามล าดบั  โดยสินทรัพยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพยห์มุนเวียน ณ ส้ินปี 2556 – 2558 
และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 สินทรัพยห์มุนเวียนของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 239.26 ลา้นบาท  232.67 ลา้นบาท  528.25 ลา้นบาท และ 
541.73 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 74.87  ร้อยละ 64.90  ร้อยละ 75.94 และร้อยละ 75.98 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั  

สินทรัพยห์มุนเวยีน ประกอบดว้ยสินทรัพยท่ี์ส าคญั คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว และลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน โดย ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 สินทรัพยท์ั้ง 3 ประเภทคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 12.49  ร้อยละ 41.71 และร้อยละ 21.09 ของ
สินทรัพยร์วมตามล าดบั  โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของสินทรัพยห์มุนเวยีนในช่วงระหว่าง ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 มี
ดงัน้ี 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2556 –  ณ ปี 2558เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก ผลการด าเนินการ และการเพ่ิมทุน 
โดยบริษทัมีการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ จ านวน 150 ลา้นหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป และกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั 
โดยบริษทัไดรั้บเงินจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 
2559 เท่ากับ 89.03 ลา้นบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ ส้ินปี 2558 ท่ี 94.44 ลา้นบาท ถึงแมก้ระแสเงินสดจากการด าเนินการจะเป็นบวก  มี
สาเหตุหลกัจากบริษทัใชเ้งินลงทุนเพ่ิมเติมในรถบรรทุก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และใชเ้งินช าระหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 

(2) เงินลงทุนชัว่คราว ณ ส้ินปี 2556 – ปี 2558 เท่ากบั 50.13 ลา้นบาท 41.14 ลา้นบาท และ297.41 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 15.69  ร้อยละ 11.47 และร้อยละ 42.76 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดยเงินลงทุนชัว่คราวในปี 2558 เพ่ิมข้ึนการน าเงินจากการ
เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนในปีเดียวกนั มาลงทุนในกองทุนเปิด ซ่ึงมีความเส่ียงต ่าและมีสภาพคล่องในการซ้ือขาย  เงินลงทุน
ชัว่คราว ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่า 297.40 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัเงินลงทุนชัว่คราว ณ ส้ินปี 2558 

(3) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 เท่ากบั 110.49 ลา้นบาท 108.34 
ลา้นบาท  133.87 ลา้นบาท และ 150.34 ลา้นบาท ตามล าดบั  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.58  ร้อยละ 30.22  ร้อยละ 19.25  และร้อยละ 21.09 
ของสินทรัพยร์วมทั้งหมดตามล าดบั  ซ่ึงลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ หรือ คา้งช าระไม่เกิน 3 
เดือน จากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  โดยท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาในการเก็บหน้ีอย่างมีนัยส าคญัจนมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัแต่อยา่งใด 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ของบริษทั ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 มีจ  านวน 80.30 ลา้นบาท  125.85 
ลา้นบาท 167.35 ลา้นบาท และ 171.26 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.13  ร้อยละ 35.10  ร้อยละ 24.06  และร้อยละ 24.02 
ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนของบริษทัประกอบดว้ยสินทรัพยท่ี์ส าคญั คือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่าสุทธิเท่ากบั 77.53 ลา้นบาท  
123.70 ลา้นบาท  159.80 ลา้นบาท และ 160.61 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 24.26  ร้อยละ 34.50  ร้อยละ 22.97 และร้อยละ 22.53 
ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั  
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2556 เน่ืองจากบริษัทมีการซ้ือท่ีดินท่ีแหลมฉบงัจากกรรมการ
บริษทั (เดิมเป็นการเช่า) เพ่ือท าเป็นลานจอดรถขนส่งมูลค่ารวม 23.80 ลา้นบาท และมีการซ้ือรถบรรทุกขนส่งเพ่ิมข้ึนมูลค่ารวม 27.60 
ลา้นบาท  ส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ ส้ินปี 2558 เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2557 เน่ืองจากบริษทัมีการก่อสร้างลานจอดรถขนส่ง
เพ่ิมเติม 3.62 ลา้นบาท และมีการซ้ือรถบรรทุกขนส่งเพ่ิมข้ึนมูลค่ารวม 36.56 ลา้นบาท   

หนี้สิน   
ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559  หน้ีสินรวมมีจ านวนเท่ากบั 99.97 ลา้นบาท  80.30 ลา้นบาท 94.82 

ลา้นบาท และ 102.49 ลา้นบาท ตามล าดบั  หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัอยู่ในรูปของหน้ีสินหมุนเวียน โดย ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 
และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 83.40 ลา้นบาท  62.10 ลา้นบาท  75.15 ลา้นบาท และ 84.56 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นร้อย
ละ 83.42  ร้อยละ 77.34  ร้อยละ 79.25 และร้อยละ 82.50 ของหน้ีสินรวม ตามล าดบั 

หน้ีสินหมุนเวียนท่ีส าคญั คือ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่า
เท่ากบั 47.66 ลา้นบาท  37.60 ลา้นบาท  49.93 ลา้นบาท  และ 58.72 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 57 – 69 ของหน้ีสินหมุนเวียน  
โดยเจ้าหน้ีการค้าท่ีส าคัญของบริษัท ได้แก่ ผูป้ระกอบการขนส่งรถบรรทุกในประเทศและตัวแทนต่างประเทศ ส าหรับเจ้าหน้ีอ่ืน
ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าสอบบญัชี เป็นตน้ 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 219.59 ลา้นบาท  278.22 ลา้นบาท  

600.78 ลา้นบาท และ 610.50 ตามล าดบั  ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเน่ืองจากบริษทัมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ประกอบกบับริษทัไดมี้การเพ่ิมทุนในระหว่างปีเพ่ือน าเงินไปขยายธุรกิจท่ีเติบโตข้ึน  โดยบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จาก
เดิม 15 ลา้นบาท เป็น 180 ลา้นบาท และ 208 ลา้นบาท ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดบั โดยการออกหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วน   

ในปี 2558 ก่อนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัไดเ้พ่ิมทุนเป็น 225 ลา้นบาท  และต่อมาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
อีกจ านวน 75 ลา้นบาทเพ่ือเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยจ าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนและพนักงานของบริษัท 
(ไดรั้บส่วนเกินมูลค่าหุน้เท่ากบั 228.41 ลา้นบาท) ท าใหทุ้นจดทะเบียนและช าระแลว้เพ่ิมเป็น 300 ลา้นบาท  

 
ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินงวด 3 เดือน ปี 2559 เท่ากับ 0.46 เท่า  0.29 เท่า  

0.16 เท่า  และ 0.17 เท่า ตามล าดบั โดยหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงอย่างมีนัยส าคญัเน่ืองจากการเพ่ิมทุน ประกอบกบัก าไรสะสมท่ี
เพ่ิมข้ึน อีกทั้งบริษทัมีนโยบายใชเ้งินทุนในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากส่วนของผูถื้อหุน้โดยใชสิ้นเช่ือไม่มากนกั ท าให้มีความเส่ียงดา้น
การเงินต ่า 

 
ข้อมูลบริษัท SEL 
1. ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิ 

Sun Express Logistics Pte Ltd (“SEL” หรือ “บริษทั”) ก่อตั้งเม่ือปี 2545 ท่ีประเทศสิงคโปร์  SEL ด าเนินธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้
ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้ งการน าเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้ งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก รวมถึงการให้บริการ
คลงัสินคา้  โดยกลุ่มลูกคา้ส าคญัของ SEL ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิคส์ล าดบัท่ี 1 (Tier 1)   

นอกจากน้ี SEL ยงัมีจุดเด่นอีกหลายดา้น คือ  
1. SEL สามารถจดัการการให้บริการขนส่งสินคา้ออกจากสนามบินสิงคโปร์ไดต้ามจ านวนเท่ียวบินท่ีเดินทางออกจากสนามบิน

สิงคโปร์  
2. มีท  าเลท่ีตั้งในสนามบินชางงี (Changi Airport) และไดรั้บสิทธ์ในการขนส่งผา่นทางพาเลตของสนามบินโดยตรง (Direct airport 

pallet)  ท าใหไ้ดรั้บความสะดวกในการขนส่งสินคา้ข้ึนเคร่ืองบิน 
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3. ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง แบบประตูถึงประตู (Door to Door) ส าหรับลูกคา้ในภูมิภาคเอเชีย 
4. มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัสายการบินและสายเดินเรือต่าง ๆ มาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัและพฒันาสัมพนัธภาพมาอย่างต่อเน่ืองจนถึง

ปัจจุบนั  
โครงสร้างรายได ้

Sun Express Logistics Pte Ltd มีรายไดห้ลกัจาก 4 กลุ่มการใหบ้ริการ ดงัน้ี 
โครงสร้ำงรำยได้ 

(หน่วย: ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 
2556 2557 2558 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร            

1. จดัการขนส่งสินคา้ทางทะเล (Sea Freight) 6.88 35.9 8.35 38.4 7.41 39.2 

2. จดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Freight) 12.10 63.2 13.24 60.8 10.67 56.5 

3. ใหบ้ริการขนส่งโดยรถบรรทุก (Trucking)* 0.00 0.0 0.00 0.00 0.61 3.2 

4. ใหบ้ริการคลงัสินคา้ (Warehousing) 0.17 0.9 0.19 0.9 0.21 1.1 

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 19.15 100.0 21.78 100.0 18.90 100.00 

* SEL เร่ิมธุรกิจใหบ้ริการขนส่งโดยรถบรรทุกในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 
 
2. โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั SEL ไม่มีบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม แต่ผูถื้อหุน้และกรรมการของ SEL ไดแ้ก่ นายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาว
ซู ยิ โนจ เป็นผูถื้อหุ้นใน WICE ก่อนท ารายการรวมร้อยละ 7.8 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของ WICE ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 3 ดงักล่าว 
ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กนัแต่อยา่งใด  
3. รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2559 มีดงัน้ี 

ล ำดบั รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

1 นายลิม เมง ปุย  259,000 37 

2 นายเลียน ฮก ลุง 259,000 37 
3 นางสาวซู ย ิโนจ 182,000 26 

 รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 700,000 100 

 
 
 
 

Sun Express Logistics Pte Ltd 
บริษทั ซัน เอก็ซ์เพรส โลจิสติกส์ จ ำกดั (“SEL”) 

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแลว้ 700,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์  
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 
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4. คณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษทั มีจ  านวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายลิม เมง ปุย  กรรมการ 
2 นายเลียน ฮก ลุง  กรรมการ 
3 นางสาวซู ย ิโนจ  กรรมการ 

ผูบ้ริหารบริษทั 
ณ วนัที่ 21 เมษายน 2559 ผูบ้ริหารบริษทัมีจ านวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1 นายเลียน ฮก ลุง  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 นายลิม เมง ปุย กรรมการบริหาร 

3 นางสาวซู ย ิโนจ กรรมการบริหาร 
 
5. ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
(หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 

31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

  สินทรัพย์     
 

  
 

  
สินทรัพย์หมุนเวียน             
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,662,014  28.14% 2,261,235  33.32% 2,070,728  36.28% 
  ลูกหน้ีการคา้   3,793,265  64.23%  4,375,390  64.47% 3,480,191  60.98% 
  ลูกหน้ีอ่ืน      342,154  5.79%      86,175  1.27%     128,704  2.26% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   5,797,433  98.17%  6,722,800  99.05% 5,679,623  99.52% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ     108,010  1.83%       64,430  0.95%       27,321  0.48% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     108,010  1.83%      64,430  0.95%    108,010  1.83% 

รวมสินทรัพย์  5,905,443  100.00%  6,787,230  100.00%  5,706,944  100.00% 

หนี้สิน             
หนี้สินหมุนเวียน             
  เจา้หน้ีการคา้    1,799,378  30.47%  2,225,704  32.79%  1,698,005  29.75% 
  เจา้หน้ีอ่ืน       367,709  6.23%     509,414  7.51%     430,031  7.54% 
  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย      303,348  5.14%     496,201  7.31%     467,873  8.20% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,470,435  41.83%  3,231,319  47.61%  2,595,909  45.49% 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  0 0.00%  0 0.00%  0 0.00% 

รวมหนี้สิน   2,470,435  41.83%  3,231,319  47.61%  2,595,909  45.49% 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
(หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์) 

31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น       
  ทุนจดทะเบียน       700,000  11.85%     700,000  10.31%     700,000  12.27% 
  ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้       700,000  11.85%     700,000  10.31%     700,000  12.27% 
  ก าไรสะสม    2,735,008  46.31%  2,855,911  42.08%  2,411,035  42.25% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   3,435,008  58.17%  3,555,911  52.39%  3,111,035  54.51% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   5,905,443  100.00%  6,787,230  100.00%  5,706,944  100.00% 

งบก ำไรขำดทุน 

หมำยเหตุ: /1 อตัราร้อยละของก าไรขั้นตน้ ค านวณจากมูลค่าก าไรขั้นตน้ หารด้วยรายได้หลกัจากการให้บริการ(ไม่รวมรายไดอ่ื้น ๆ) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเปิดเผยในอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 
ตำรำงแสดงอตัรำกำรส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2556 2557 2558 

  อตัรำส่วนสภำพคล่อง   

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.35 2.08 2.19 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.35  2.08  2.19  

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.77 1.17 0.92 

  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.24 5.33 4.81 

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 69 68 75 

  อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 7.29 7.14 6.39 

  ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 49 50 56 

  วงจรเงินสด (วนั) 19 17 18 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย : เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์) 

2556 2557 2558 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รายไดห้ลกัจากการใหบ้ริการ   19,151,468  99.41%   21,778,277  99.16%   18,903,112  98.56% 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (12,807,799) (66.48%) (14,377,539) (65.46%) (12,537,091) (65.37%) 

ก ำไรขั้นต้น/1 6,343,669  33.12% 7,400,738  33.98%   6,366,021  33.68% 

  รายไดอ่ื้น       113,788  0.59%        185,125  0.84%        276,731  1.44% 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย    6,457,457  33.52%     7,585,863  34.54%     6,642,752  34.63% 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (3,982,681) (20.67%)   (4,236,002) (19.29%)   (3,758,696) (19.60%) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 2,474,776  12.85% 3,349,861  15.25%   2,884,056  15.04% 

  ตน้ทุนทางการเงิน          (3,945) (0.02%)          (2,671) (0.01%)         (6,699) (0.03%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล    2,470,831  12.83%    3,347,190  15.24%    2,877,357  15.00% 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล      (282,030) (1.46%)      (492,080) (2.24%)     (466,322) (2.43%) 

ก ำไรส ำหรับงวด 2,188,801  11.36% 2,855,110  13.00% 2,411,035  12.57% 
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  อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 
   อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 33.12% 33.98% 33.68% 

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.92% 15.38% 15.26% 

  อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 85.29% 99.63% 92.58% 

  อตัราส่วนก าไรสุทธิ (%) 11.36% 13.00% 12.57% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 75.96% 81.68% 72.33% 

  อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 38.96% 44.99% 38.59% 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 2,499.30% 3,366.61% 5,346.61% 

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 3.43 3.46 3.07 

  อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยกำรเงิน 
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.72 0.91 0.83 

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 604.67 1,362.53 473.41 

  อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 1.03 1.22 0.93 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 80.61% 95.77% 118.45% 

  อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (SGD) 3.13 4.08 3.44 
ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ Sun Express Logistics Pte Ltd  ในปี 2558 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยได้จำกกำรบริกำร 
รายไดจ้ากการให้บริการของ SEL โดยส่วนใหญ่มาจากการให้บริการจดัการขนส่งทางอากาศ (Air Freight) และทางทะเล (Sea 

Freight) โดยรายไดจ้ากสองธุรกิจหลกัน้ีคิดเป็นร้อยละ 95.7 จากรายไดจ้ากการให้บริการในปี 2558  รายไดห้ลกัจากการให้บริการจากทั้ง 
4 หมวดธุรกิจหลกัในปี 2556 – 2558 มีมูลค่ารวมเท่ากบั 19.15 ลา้น SGD 21.78 ลา้น SGD และ 18.90 ลา้น SGD ตามล าดบั ซ่ึงคิดเป็นกว่า
ร้อยละ 98 – 99 ของรายไดร้วม 

รายได้จากการบริการในปี  2557 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขนส่งทั้ ง Air Freight และ Sea Freight 
เพ่ิมข้ึน โดยบริษทัไดรั้บวา่จา้งในการใหบ้ริการ Air Freight เส้นทางใหม่จากลูกคา้รายหน่ึง  รายไดจ้ากการใหบ้ริการของ SEL ลดลงในปี 
2558 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงปริมาณการให้บริการ Air Freight ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัในอุตสาหกรรมช้ินส่วน
อิเลค็ทรอนิกส์  และบริษทัลดราคาอตัราการใหบ้ริการ Sea Freight เพ่ือคงความสามารถในการแข่งขนั รำยได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นในปี 2556 – 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 0.11 ลา้น SGD 0.19 ลา้น SGD และ 0.28 ลา้น SGD ตามล าดบั คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 0.6 – 1.4 ของรายไดร้วม โดยรายไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน โดย SEL มีการ
รับรู้รายไดเ้ป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประมาณร้อยละ 30 – 35 และในปี 2556 – 2558 SGD อ่อนค่าอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบั USD  

ต้นทุนกำรให้บริกำรและก ำไรขั้นต้น 

ตน้ทุนการให้บริการของบริษัทในปี 2556 – 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 12.81 ล้าน SGD 14.38 ล้าน SGD และ 12.54 ล้าน SGD 
ตามล าดบั  องค์ประกอบหลกัของตน้ทุนการให้บริการ คือ ตน้ทุนค่าระวางเรือ/เคร่ืองบิน (Freight charge)  ค่าน ้ ามนั (Fuel charges)  ค่า
ขนส่ง (Transportation expenses)  ค่าภาระท่าเรือ (Terminal handling charges) โดยค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 67 ของตน้ทุน
การใหบ้ริการในปี 2558 
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ตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหก้ าไรขั้นตน้ในปี 2556 – 2558 เท่ากบั 6.34 ลา้น SGD 7.40 ลา้น SGD และ 6.37 ลา้น 
SGD ตามล าดบั  คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ในอยู่ในช่วงร้อยละ 33 – 34  โดยบริษทัสามารถรักษาอตัราก าไรขั้นตน้ไดค่้อนขา้งคงท่ีถึงแม้
รายไดจ้ะผนัผวน  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2556 – 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 3.98 ลา้น SGD 4.24 ลา้น SGD และ 3.76 ลา้น SGD ตามล าดบั 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ร้อยละ 21 และร้อยละ 19 ของรายไดร้วมตามล าดบั  องคป์ระกอบหลกัของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ประกอบ คือ เงินเดือน โบนสั ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และผลประโยชน์พนกังาน (Employee benefits) และ  ค่าใชใ้นการบริหารอ่ืนๆ (Other 
operating expenses)  โดย Employee Benefits และ Other operating expenses คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารทั้งหมดในช่วงปี 2556 – 2558 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในปี 2557 เน่ืองจาก SEL ไดจ้า้งท่ีปรึกษาส าหรับการพฒันาธุรกิจของบริษทั 
(Business development) โดยการว่าจา้งส้ินสุดในปี 2558  ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2558 ลดลงประมาณร้อยละ 11 จากปี 
2557 มีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือพบลูกคา้ (Oversea travelling expenses) และ ค่ารับรอง
และค่าของขวญั (Entertainment & gift expenses) ซ่ึงค่าใชจ่้ายทั้งสองอยา่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืนๆ  

ก ำไรสุทธิ 
บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2556 – 2558 เท่ากบั 2.19 ลา้น SGD 2.86 ลา้น SGD และ 2.41 ลา้น SGD ตามล าดบั  คิดเป็นอตัรา

ก าไรสุทธิเท่ากบั ร้อยละ 11.36 ร้อยละ 13.00 และร้อยละ 12.57 ตามล าดบั  โดยบริษทัสามารถรักษาอตัราก าไรสุทธิไดใ้นระดบัท่ีใกลเ้คียง
เดิมถึงแมร้ายไดจ้ะลดลงในปี 2558 เน่ืองจากการลดลงของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัรายไดท่ี้ลดลง 
ฐำนะทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ 
บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 เท่ากบั 5.91 ลา้น SGD  6.79 ลา้น SGD และ 5.71 ลา้น SGD ตามล าดบั โดย

ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยห์มุนเวียน โดย ณ ส้ินปี 2556 – 2558 ทรัพยสิ์นหมุนเวียนคิดเป็นประมาณร้อยละ 98 – 99.5 ของ
สินทรัพยร์วมทั้งหมด  

สินทรัพยห์มุนเวียนประกอบดว้ยสินทรัพยท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ ลูกหน้ีการคา้ โดยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 1.66 ลา้น SGD  2.26 ลา้น SGD  และ 2.07 ลา้น SGD คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 28.14  ร้อยละ 33.32  และร้อยละ 36.28 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั  ลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2556 – ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 3.79 
ล้าน SGD  4.38 ล้าน SGD  และ 3.48 ล้าน SGD  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.23  ร้อยละ 64.47 และร้อยละ 60.98  ของสินทรัพยร์วม 
ตามล าดบั  

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยใ์นช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นหลกั โดยเฉพาะลูกหน้ี
การคา้ซ่ึงแปรผนัตามรายไดข้องบริษทั  โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ ณ ส้ินปี 2558 เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ หรือ คา้งช าระ
ไม่เกิน 30 วนั โดยท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาในการเก็บหน้ีอย่างมีนยัส าคญัจนมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั
แต่อยา่งใด 

 
หนี้สิน   
ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558  หน้ีสินรวมมีจ านวนเท่ากบั 2.47 ลา้น SGD  3.23 ลา้น SGD  และ 2.60 ลา้น SGD ตามล าดบั คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 42 – 48 ของสินทรัพยร์วม  และหน้ีสินทั้งหมดของบริษทัอยู่ในรูปของหน้ีสินหมุนเวียน โดยหน้ีสินหมุนเวียนท่ีส าคญั 
คือ เจา้หน้ีการคา้ ซ่ึง ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 1.80 ลา้น SGD  2.23 ลา้น SGD  และ 1.70 ลา้น SGD ตามล าดบั คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 66 - 73 ของหน้ีสินรวม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่มาจากการเปล่ียนแปลงเจา้หน้ี
การคา้ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามตน้ทุนและรายไดข้องบริษทั  ณ ส้ินปี 2558 บริษทัไม่มีเจา้หน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระเป็นระยะเวลานานอยา่ง
มีนยัส าคญัแต่อยา่งใด 
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 3.44 ลา้น SGD  3.56 ลา้น SGD และ 3.11 ลา้น SGD ตามล าดบั คิด

เป็นประมาณร้อยละ 52 - 58 ของสินทรัพยร์วม  ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงในปี 2558 เน่ืองจาก SEL จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นจ านวน 2.86 
ลา้น SGD แต่บริษทัมีก าไรสุทธิ 2.41 ลา้น SGD ณ ส้ินปี 2558  ทั้งน้ีในช่วงปี 2556 – 2558 SEL จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นทุกปี โดย SEL 
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 1.76 ลา้น SGD  2.73 ลา้น SGD  และ 2.86 ลา้น SGD ตามล าดบั  
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2556 – ส้ินปี 2558 เท่ากบั 0.72 เท่า 0.91 เท่า และ 0.83 เท่า ตามล าดบั โดยหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกวา่ 1 เน่ืองจากบริษทัใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการมากกวา่การใชสิ้นเช่ือ โดย ณ ส้ินปี 2556 – 2558 
หน้ีสินของบริษทัทั้งหมดเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้  
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรของบริษทัมีค่าสูงเน่ืองจากบริษทัมีทรัพยสิ์นถาวรน้อยเม่ือเทียบกับสินทรัพยร์วม โดย
ทรัพยสิ์นถาวรทั้งหมด คือ อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย อุปกรณ์ส านักงาน เฟอร์นิเจอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และส่วนปรับปรุง  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียมีค่าสูงมากเช่นกนั เน่ืองดว้ยบริษทัใชเ้งินทุนหมุนเวยีนของบริษทัในการด าเนินการกิจการเป็นส่วน
ใหญ่ บริษทัใชสิ้นเช่ือกบัสถาบนัการเงินในสิงคโปร์ระหวา่งปี แต่ ณ ส้ินปีบริษทัไม่มีภาระคงคา้งกบัสถาบนัการเงินแต่อยา่งใด    
 
ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 

 กำรคำดกำรณ์เศรษฐกจิสิงคโปร์ ปี 2559 และ 2560 
 จากขอ้มูลส านักส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (Ministry of Trade and Industry (MTI)) ณ ประเทศสิงคโปร์ เม่ือเดือนมีนาคม 
2558  ไดก้ารคาดการณ์เศรษฐกิจสิงคโปร์ ปี 2559 – 2560 ว่า การเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ ปี 2559 จะอยูร่ะหวา่งร้อยละ 1.0 – 3.0 (ปี 2558 
ร้อยละ 2) เน่ืองจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาะอ่อนตวัลง ควบคู่ไปกบัราคาน ้ ามนัท่ีลดลงและตลาดการเงินทัว่โลกชะลอตวั  
ทั้ งน้ี MTI คาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ ปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 นอกจากน้ี Monetary Authority of Singapore 
(MAS) คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ ปี 2558 อยูใ่นระดบัร้อยละ -0.2 และปี 2560 อยูใ่นระดบั ร้อยละ 1 
 ทั้งน้ี นกัเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป คาดการณ์อตัราการเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 1.9 -2.2 และส าหรับปี 2560 อยู่ท่ี
ร้อยละ 2.5 นอกจากน้ี คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ ปี 2559 ในระดบัร้รอยละ -0.1 ถึง 0 และปี 2560 ในระดบัร้อยละ 1 

 ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมรับจ้ำงผลิตและประกอบช้ินส่วนอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronics 
Manufacturing Services - EMS) ของท่ัวโลก 

 จากข้อมูลในแบบ 56 -1 ประจ าปี 2558 ของบริษัท แคล คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่า จาก
ผลการวิจัยตลาดผู ้รับจ้างผลิตและประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกฉบับปี 2558 ของ Research and Markets ได้กล่าวว่า 
อุตสาหกรรมธุรกิจ EMS จะขยายตวัจาก 488 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2558 ไปถึง 621 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2562 คิดเป็นอตัราการ
เติบโตเฉล่ียต่อปีท่ีประมาณร้อยละ 6.2 
 นอกจากน้ี สถาบนัวิจยั IDC  มีมุมมองแบบค่อนขา้งระมดัระวงัว่าในปี 2558 อุตสาหกรรมผูรั้บจา้งผลิตและประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์มีรายได ้423 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 เป็นผลมาจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างแข็งแกร่งของความตอ้งการ
ดา้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซิร์ฟเวอร์และคลงัจดัเก็บขอ้มูล อุปกรณ์เครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทาง
การแพทย ์นอกจากน้ีแลว้ บริษทัวิจยั IDC ไดมี้การคาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดธุรกิจ EMS จะมีรายไดอ้ยู่ท่ี 505 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 4 

 ภำวะเศรษฐกจิโลก 
จากเอกสารประกอบการระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2558 พบวา่ ไดมี้การตั้งสมมติฐานวา่  
1) แนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 13     
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2) การลงทุนภาครัฐขยายตวัเฉล่ียร้อยะ 4  
3) ราคาน ้ ามันเฉล่ีย 70-90 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 12 และเฉล่ีย 80 – 100 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 13  
4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเน่ืองร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรม

ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตวัเฉล่ียร้อละ 3.0   
5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 5 และ 
6) ก าลงัแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 และ 13 ตามล าดบั 
ภายใตส้มมติฐานเหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีขา้งหนา้มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 3.3 – 4.3 โดยมีค่ากลางของการ

ประมาณการร้อยละ 3.8 ซ่ึงท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยบัฐานะข้ึนเป็นประเทศรายไดสู้งในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตวั
เฉล่ียร้อยละ 4.3) – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 3.3) 

 ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
จากขอ้มูล “แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยในปี 2559 ของ ศูนยว์จิยักสิกรไทย เม่ือเดือนธนัวาคม 2558 ประเมินว่า ธุรกิจ

ดาวเด่นท่ีคาดวา่จะรักษาการเติบโตในเกณฑดี์ไวไ้ด ้และน่าจะมีการขยายการลงทุนหลงัจากยอดขายในปี 2558 ท่ีผา่นมายงัคงเติบโต ไดแ้ก่ 
ธุรกิจก่อสร้าง ขนส่ง และโลจิสติกส์ จะไดรั้บผลบวกจากการลงทุนและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มอาเซียนหลงัการเปิดเสรี AEC โดยคาดว่า มูลค่าการลงทุนก่อสร้างในปี 2559 อาจเติบโตในกรอบร้อยละ 5.5 – 7.5 เทียบกบัในปี 
2558 ท่ีอาจขยายตวัราวร้อยละ 10.0  
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 (F 53-4) 
แบบรำยงำนกำรเพิม่ทุน 

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
วันที่  11  พฤษภำคม  2559 

 
ข้าพเจ้าบริษัท  ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

ระหวา่งเวลา 13:00  ถึง 16:00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 
 
1. กำรเพิม่ทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 300,000,000 บาท เป็น 325,949,750 บาท โดยออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Sun Express Logistics Pte Ltd.  (SEL) จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท ภายหลงัการเพ่ิมทุนแลว้บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนเทียบเท่า 325,949,750  บาท ทั้งน้ี การเพ่ิมทุนมีลกัษณะดงัน้ี 
 

กำรเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้น 
 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ 
(บำทต่อหุ้น) 

รวม 
(บำท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 51,899,500 0.50 25,949,750 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั ..................... ..................... ..................... 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

  
 2. กำรจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,899,500หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
  2.1 แบบก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน  
 
จัดสรรให้แก่ จ ำนวนหุ้น 

 
อตัรำส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

รำคำขำย 
(บำทต่อหุ้น) 

วัน เวลำ จองซ้ือ และ
ช ำระเงินค่ำหุ้น 

หมำยเหตุ 

นายลิม เมง ปุย 19,202,800 - 2.80 การเสนอขายหุน้จะ
เสนอขาย ในวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2559 

 
นายเลียน ฮก ลุง 19,202,800 - 2.80 
นางสาวซู ย ิโนจ 13,493,900 - 2.80 

หมำยเหตุ: บริษทัจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัตามรายช่ือขา้งตน้ ในราคา 2.80 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 “รำคำตลำด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลัง 15 วนัท าการ
ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เพื่อขออนุมติั
ให้บริษทัเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหว่าง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเทียบเท่า 2.914 บาท) (ขอ้มูล
จาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 
 
 ทั้ งน้ี ปัจจุบัน นายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และ นางสาวซู ยิ โนจ ผูถื้อหุ้นใน WICE รายละร้อยละ 2.60 ของทุนช าระแล้วของ 
WICE  โดยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายลิม เมง ปุย ทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 7.80 ของทุนช าระแลว้ของ WICE ทั้งน้ี บุคคลในกลุ่ม

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 5 

http://www.setsmart.com/
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นายลิม เมง ปุย ดงักล่าวไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน
ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กนัแต่อย่างใด นอกจากน้ี 
กลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ WICE  แต่อย่างใด นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึง
ภายหลงัการซ้ือหุน้ของ SEL เรียบร้อยแลว้ จึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 

2.2 กำรด ำเนินกำรของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  
 - กรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษทิ้ง- 
 
2.3 จ ำนวนหุ้นคงเหลือท่ียังมิได้จัดสรร  
 - ไม่มี – 
 

 3. ก ำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติกำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี  1/2559 ว ันท่ี  28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมณเฑียรริเวอรไซด ์                      

หอ้งเจา้พระยา ชั้น 3 โดย 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี................................. จนกว่า

การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 (วนัท าการถดัจากวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้) 

 
4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไข กำรขออนุญำต (ถา้มี)         

  4.1 ยืน่ขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
  4.2 ยื่นขออนุญาตการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดกับทางส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 
  4.3 ยืน่ขออนุญาตตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุมติัใหรั้บหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

5.  วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 
 การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. เพ่ือเป็นค่าตอบแทนส่วนหน่ึงในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั

ของ SEL จะท าให้บริษัทไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง SEL อนัได้แก่ หุ้นสามญัของ SEL จ านวนไม่เกิน 700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากบั 25.43 บาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมด โดยการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ดงักล่าว จะแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 การเชา้ซ้ือหุน้ของ SEL ในสัดส่วนร้อยละ 70 ซ่ึงจะจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินสดประมาณร้อยละ 50 และอีกประมาณร้อย
ละ 50จะช าระโดยการออกหุ้นของ WICE เป็นการตอบแทน และในส่วนท่ี 2 ทาง WICE มีสิทธิท่ีจะเขา้ซ้ือหุ้นของ SEL ในสัดส่วนร้อยละ 30 ใน
รูปของเงินสด ในช่วงระยะเวลาวนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563  

การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ดงักล่าว จะช่วยให้บริษทัเสริมสร้างความแข็งแรงในการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจรของบริษทั และเป็นฐานในการขยายตลาดไปยงัแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 6.1 เสริมสร้างศกัยภาพในการเพ่ิมรายได ้และความสามารถในการสร้างก าไรใหแ้ก่บริษทัในอนาคต 
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 6.2 ขยายขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษทัให้กวา้งมากข้ึน 
 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บเงินปันผลตามนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลและทุนส ารองต่าง  ๆทั้งหมดแลว้ 

 
8. รำยละเอยีดอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นส ำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัติกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  บุคคลท่ีได้รับจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ได้มีข้อตกลงในการถือครองหุ้น WICE โดยไม่ขายหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี (lock up 
period) นบัจากวนัท่ีมีการตกลงท ารายการเสร็จส้ิน (Completion date) คือ นบัจากวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 

 
9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 
ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วัน เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 11 พฤษภาคม 2559 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2559 (Record Date) 
30 พฤษภาคม 2559 

3 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

31 พฤษภาคม 2559 

4 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 28 กรกฎาคม 2559 
5 จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้มีมติ 
 

 บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

   ลายมือช่ือ..........................................    ลายมือช่ือ.......................................... 
                      (นางอารยา คงสุนทร)     (นายชูเดช คงสุนทร) 

                                 กรรมการผูมี้อ  านาจ   กรรมการผูมี้อ  านาจ  
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ข้อบังคับของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมวด 4  
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ข้อ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่ “ประชุมสามญั” การ

ประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราว
อ่ืนๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ายีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้รวมกนั
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด เข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้
คณะกรรมการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้โดยหนังสือร้องขอนั้ นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไวใ้ห้ชัดเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
 

ข้อ 39 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัไดด้  าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
 (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล  
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีของบริษทั 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
 
ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อม
ทั้ งเสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการให้เร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผูถื้อหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาด
หลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม  

 
 ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นใหโ้ฆษณาในหนังสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 
 
ข้อ 41 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยผูรั้บมอบฉันทะไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั การมอบฉันทะจะตอ้งท า เป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

 
 ก่อนเข้าร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการ

ก าหนดไว ้
ข้อ 42 การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม ( 1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม 

 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 
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 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม  

 
ขอ้ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั

วา่ดว้ยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึง (1) เป็นประธานในท่ีประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้น
หนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
ข้อ 44 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) การออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือวา่หุน้หน่ึง

มีเสียงหน่ึงนั้น มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั  
 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิใน

การออกเสียงลงคะแนน 
 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนน

ลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  
 
ข้อ 45 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและก็
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั  
  (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุน 
  (ง) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
  (จ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (ฉ) การออกหุน้กู ้
  (ช) การควบบริษทั 
  (ซ) การเลิกบริษทั 
  (ฌ) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ข้อ 46 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจาณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้ง
เล่ือนการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ีวนัและเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการ
ประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย  

 
ข้อ 47 สถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาขา
ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง ตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
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ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมกำรอสิระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ที่บริษัทฯ 

เสนอช่ือให้เป็นผู้มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ – นำมสกุล รศ.ดร. รุธิร์  พนมยงค์ 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
อาย ุ 48 ปี 
ท่ีอยู ่ 39/87 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics,Cardiff Business 

School,Cardiff University,Wales,United Kingdom 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอใน
การประชุม 

- ไม่มี - 

 
ช่ือ – นำมสกุล นำยวิชัย แซ่เซียว  
ต าแหน่ง  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
อาย ุ 48 ปี 
ท่ีอยู ่ 140/26  Aguston อาคาร Avila ถ. สุขมุวทิ 22แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ10110 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอใน
การประชุม 

- ไม่มี - 

 
ช่ือ – นำมสกุล นำยเจริญเกยีรติ หุตะนำนันทะ 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
อาย ุ 65 ปี 
ท่ีอยู ่ 48/41 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศึกษา  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร  - ไม่มี -  
การถือหุน้ในบริษทั  - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอใน
การประชุม 

- ไม่มี - 

 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 7 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
Proxy Form  B 

 
 

เขียนท่ี........................................................................................ 
                                                                                                                                       Made at 

วนัที่..................เดือน........................................พ.ศ............................... 
                                                                                                                               Date                  Month                                  Year 

 
(1)  ขา้พเจา้.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…................... 
       I / We                                                                                                            Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี...............……..............................ถนน.…………….................................................ต าบล/แขวง…….............................…......................... 
Residing at No.                                               Street                                                                       Sub-district 
อ าเภอ/เขต........................................................... ............จงัหวดั..…….....................................................รหสัไปรษณีย.์………..................................... 
District                                                                              Province                                                           Post Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)   
As a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง ดงัน้ี 
holding a total number of                                                           shares and having total voting right of                                                  votes as follow: 

หุน้สามญั...............................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................................เสียง 
                 Ordinary share                                                    shares, with the voting right of                                                                      votes 

หุน้บุริมสิทธิ.......................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................................เสียง 
Preferred share                              shares, with the voting right of                                                                    votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       Hereby appoint 

(1)........…………....................................................….อาย…ุ…...................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.……...................………………..…....... 
                                     Name                                                                                         Age                             Years  Residing at No. 
ถนน..................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์............… หรือ 
Street                                Sub- district                                   District                                 Province                                    Post Code                     OR 
 

(2) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ อาย ุ48 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 39/87 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี   
หรือ 
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Age 48 years, Residing at No.39/87 Moo.3 Tambon Bang Talat , Pak kret  
district, Nonthaburi 
OR 
(3) นำยวิชัย แซ่เซียว อาย ุ48 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 140/26 Aguston อาคาร Avila ถ. สุขมุวทิ 22แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 
หรือ 
Mr. Wichai  Xiao Age 48 years, Residing at No.140/26 Aguston Avila building 22 Sukhumvit Road Klong Toey Bangkok 
OR 
(4) นำยเจริญเกยีรติ หุตะนำนันทะ  อาย ุ 65  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 48/41 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร   
Mr. Charoenkiat Huthananuntha  Age 65 years, Residing at No. 48/41 Moo.3 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, 
Bangkok   

อำกรแสตมป์ 
Stamp 
20 บำท 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and  vote on my/our behalf at the Shareholders’ Extraordinary General Meeting No. 1/2016 
ในวันที่ 28  กรกฎำคม  2559    เวลำ   10:00 น. ณ  ณ ห้องเจ้ำพระยำ ช้ัน 3  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ 
กรุงเทพฯ  
to be held on July  28, 2016 at 10:00  p.m., at the Chao Praya Room  ,3 floor of Montien Riverside Hotel  372 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bangkok 
หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
  In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows: 

ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1 /2559 เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2559 
Agenda 1   Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2016  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) 
Agenda  2   To consider and approve the purchase of common shares of Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL). 
(ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agenda  3  To consider and approve the increase of the share capital and amendment of Clause 4 to seizure  in accordance 

with the capital increase. 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ 
Agenda  4  To consider and approve the allotment of new ordinary shares. 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
 
 
 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

--
 

--
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ระเบียบวาระท่ี  5  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  
Agenda  5 To consider other business (if any) 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve                     Disapprove  Abstain 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
      Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.  
      และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
      Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.  
 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา 
      In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such  instruction is ambiguous,  
      หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 
      or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is 
      ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion. 
      กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
     All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as  instructed herein, 
     ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
     shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 

 
 

       ลงช่ือ...................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                       Signed (..............................................................................................................) shareholder  

 
 

                                    ลงช่ือ....................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                       Signed (.................................................................................................................) Proxy 
 
 
หมำยเหตุ:ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right  can not be divided and separately assigned to more than one 

Proxy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

--
 

--
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เอกสำรและหลักฐำนท่ีผู้เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

และระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม 
 
 การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ย โดยบริษทั 
ควดิแลบ จ ากดั และรับบตัรลงคะแนนได ้ณ จุดลงทะเบียน  
 
1. กำรลงทะเบียน  
 ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือเอกสารเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวนัที่ 28 กรกฎาคม 2559  
 
2. เอกสำรท่ีผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 กรณีบุคคลธรรมดำ  
 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อ
เจา้หนา้ท่ี เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 
 กรณีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.wice.co.th) พร้อมทั้งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและ
ผูรั้บมอบฉันทะ หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ีส าคญัผูม้อบฉันทะต้องลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง และหนังสือมอบฉันทะตอ้งติด
อากรแสตมป์ 20.-บาท 
 ผูม้อบฉันทะ โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้งมาพร้อมกบัเอกสารใบมอบฉนัทะ  
 ผูรั้บมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผูรั้บมอบฉันทะต่อ
เจา้หนา้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้ 
 รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาย ุ48 ปี  หรือ 
 นายวชิยั แซ่เซียว   กรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ48 ปี  หรือ 

 / กรรมการอิสระ   
 นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการตรวจสอบ อาย ุ65 ปี 

/กรรมการอิสระ 

 รายละเอียดเก่ียวกบัผูรั้บมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานไป
ยงั 
   เลขานุการบริษทั บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั   
 
 กรณีนิติบุคคล 
 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9 

http://www.wice.co.th/
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- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงออกโดย
หน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยูห่นงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรอง
จากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจไม่เกิน 3 เดือน 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

- ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริงหรือหนังสือเดินทางฉบบัจริง 
(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
3. ระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม 
 3.1 การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
 3.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 

 3.3 การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั หน่ึงหุน้ เป็นหน่ึงเสียง 
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ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 

บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

วนัพฤหัสบด ีที ่28 กรกฎำคม 2559 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

**กรุณำส่งบัตรลงคะแนนเสียงทุกวำระคืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษทัเม่ือเสร็จส้ินกำรประชุม** 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 10 

ผู้ถือหุ้น –WICE 

มำด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลำ 8.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลำ 8.00 น.) 

 
แสดงบัตรประจ ำตัวและแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึง

พมิพ์บำร์โค้ด 

แสดงส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบฉันทะและบัตรประจ ำตัว
ของผู้รับมอบฉันทะ 
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน 
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสำรมอบฉันทะ 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

ประธำนเปิดประชุม (เวลำ 10.00 น.) 

กรณทีี่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ในวำระใดๆ ให้ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรประกอบ 

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

เจ้ำหน้ำที่เกบ็บัตรลงคะแนนเฉพำะผู้ที่ไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง และสรุปผลกำรลงคะแนน 

ประธำนหรือผู้ได้รับมอบหมำยกล่ำวสรุปผลกำร
ลงคะแนนเสียง 
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ข่ำวประชำสัมพนัธ์ 
“งดแจกของช ำร่วยกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559”  

 
 ตามท่ี บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ก าหนดจัดประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี       28 
กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้ น  3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ เลขท่ี  372 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ 
กรุงเทพมหานคร   
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้ร่วมประชุมวิสามญั คร้ังท่ี 1/2559 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการ
ด าเนินงาน การบริหารจดัการ และธรรมภิบาลของบริษทัฯ รวมทั้งไดมี้โอกาสพบปะซักถาม และแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็น
ส าคญั นอกจากน้ี การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นยงัถือโอกาสท่ีท าให้ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ จะไดมี้
โอกาสพบปะและสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนัอยา่งแทจ้ริง  
 
 บริษทัฯ จึงขอ . “งดแจกของช ำร่วยกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559” 
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แผนท่ีสถำนท่ีจัดกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

 

 
 

ห้องเจ้ำพระยำ  ช้ัน 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์  
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