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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหัสบด ีที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

   ณ  ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซต์  
 

 
เร่ิมประชุม 10.00 น. 
 
 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูมี้เกียรติ
ในท่ีประชุม จากนั้นแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 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 

ค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร 
6. นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและกรรมการบริหาร 
7. นางสาวฐิติมา  ตนัติกลุสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุนและ 

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

    Seaboard 
11 นายโชคชยั พฤติสาร  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายคลงัสินคา้ 
12 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
13 นายวชิา โตมานะ  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
     บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
14 นางสาวนงลกัษณ์ นามวงษ ์  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
     บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
15 นายน าพล  ทองอุทยัศรี ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ส านกักฎหมายสากล ธีรคุปต ์จ ากดั 
16 นางโอปอร์  ธรรมโรจน ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ส านกักฎหมายสากล ธีรคุปต ์จ ากดั 
17 นางสาวปรมาภรณ์  จ านงสุข  เลขานุการบริษทั  

 
 ประธานฯ แจง้ว่าหากผูถื้อหุ้นมีค าถามในระหว่างการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นรอให้ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานฯ 
มอบหมายให้ด าเนินการประชุมช้ีแจงรายละเอียดให้ครบถว้นเสียก่อนแลว้จึงยกมือข้ึนเพ่ือถามค าถาม เพ่ือรอให้เจา้หนา้ท่ี



 

หนา้ท่ี 2 

 
 

เชิญมาท่ีไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้หรือส่งมอบไมโครโฟนให ้เม่ือผูถื้อหุน้ไดไ้มโครโฟนแลว้ ให้ผูถื้อหุน้แจง้ช่ือ นามสกุล
ก่อนตั้งค  าถาม เพ่ือประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชุม หากผูถื้อหุน้มีเร่ืองสอบถามอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัในวาระการ
ประชุมนั้น ใหส้อบถามในวาระท่ี 5 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการบริษทัช้ีแจงหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนการ
ออกเสียงลงคะแนน และกติกา การนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมใหผู้ถื้อหุน้ต่อไป             
 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกา การนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมให้ผูถื้อหุ้น
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้น
ท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็น
ดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ”งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้

2. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ 
ดงัต่อไปน้ี 

 
การลงมติในการประชุมคร้ังน้ี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย การลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามวา่ มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท าเคร่ืองหมายใน
ช่อง □ ไม่เห็นดว้ย หรือ □ งดออกเสียงในบตัรลงคะแนน และยกมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัเก็บบตัรลงคะแนนและ
น าไปตรวจนับ  ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ย ขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง □ เห็นดว้ย ในบตัรลงคะแนนและส่งคืนแก่
เจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
ใชเ้ป็นหลกัฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนท่ีประกาศไปแลว้ 
 
บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 
บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 
บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทุกคร้ัง 
 
ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด 
และให้ถือว่าคะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  บัตรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หน้าท่ีนับคะแนน ภายหลงัจากท่ีได้
ประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แลว้ จะถือวา่เป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านั้น  และเม่ือเสร็จจากประมวลผล
คะแนนแลว้ ผูด้  าเนินการประชุมซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากเลขานุการบริษทัจะประกาศผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยผล
คะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 
โดยแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ 
 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมในวาระใด ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยส่งบตัร
ลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีโตะ๊นบัคะแนนท่ีอยูบ่ริเวณทางเขา้ออก 
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ผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนั้น 
บริษทัฯ ไดน้ าคะแนนของผูถื้อหุน้รายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนบัตามวธีิขา้งตน้เพ่ือการลงมติตามวาระแลว้ ส่วนผูถื้อหุน้ท่ี
มอบฉนัทะแต่ไม่ไดร้ะบุถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวธีิท่ีไดแ้จง้ไป 
 
ส าหรับมติของท่ีประชุมท่ีช้ีขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม
ขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 45(1) หรือมติของท่ีประชุมท่ีช้ีขาดดว้ยมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงกรณีตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 45(2) 
ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น 
การนบัคะแนนของผูถื้อหุ้นในวาระนั้นๆ จะนบัคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” รวมถึงบตัรเสียเป็น
ฐานในการนบัคะแนนเสียง 
 
ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการตรวจนบัคะแนนเสียง บริษทัไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกักฎหมายสากล 
ธีรคุปต ์จ ากดั ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 
 
หลงัจากท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงคจ์ะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพ่ิมเติม กรุณายกมือข้ึน เพ่ือรอใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งมอบไมโครโฟนมาใหท่้าน เม่ือ
ท่านไดไ้มโครโฟนแลว้ โปรดแจง้ช่ือก่อนตั้งค  าถาม เพ่ือประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชุม หากท่านมีเร่ืองสอบถาม
อ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมในคร้ังน้ี โปรดสอบถามในวาระท่ี 5 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 

3. จ านวนหุ้นรวมท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นบางท่านท่ีเขา้
มาร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซ่ึงการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ในแต่ละวาระโดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด 

 
ทั้งน้ี ขอเรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมคร้ังน้ี จะใชค้ะแนนเสียง 3 ใน 4 และคะแนนเสียง
ขา้งมาก ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เม่ือจบวาระการประชุมในแต่ละวาระ 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเดินเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนั้นเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป โดยบริษทั ควดิแลบ จ ากดั ท าหนา้ท่ี
เป็นผูน้บัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
104 ก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เลขานุการเชิญประธานกรรมการนายเอกพล พงศ์
สถาพร ข้ึนเป็นประธานในการประชุม 
 
ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในขณะท่ีเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 
77 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้412,639,085 หุ้นของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 3,428 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.7732 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 300,000,000 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
600 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 38 ของบริษทั ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้
ของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559  
  



 

หนา้ท่ี 4 

 
 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัที ่20 เมษายน 2559 

 ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีเป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ท่ีไดจ้ดั
ข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2559 ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ไปกบัหนงัสือ
เชิญประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษารายละเอียดของรายงานการประชุมแลว้ โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่า การบนัทึก
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือตอ้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมอ่ืนใดประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาและลงมติ 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559โดยวาระน้ีใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 412,691,187 100.00 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 100 0 
รวมจ านวนเสียง 412,681,287 100.00 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 8 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น

ได ้412,691,287 หุ้น 
 

มต ิ– ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2559 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2559  
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ไดรั้บมอบหมายจาก ประธานฯ ให้
เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ี ผูด้  าเนินการประชุมได้ช้ีแจงรายละเอียดการซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั Sun Express 
Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ต่อท่ีประชุมดังน้ี บริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจัดตั้งอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ จากกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ของ SEL ซ่ึงประกอบดว้ยนายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ จ านวน  
700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL โดยราคา
เสนอซ้ือหุน้สามญัของ SEL คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,343 
บาท 
 
หากบริษทัไม่ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ตามท่ีขออนุมติัในวาระน้ี บริษทัจะไม่พิจารณาเร่ืองเพ่ิมทุน การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามท่ีจะ
ขออนุมติัในวาระถดัไป เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีของบริษทัฯ เพ่ือใชต้อบแทนการช าระค่าหุ้นของ 
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SEL ให้กบักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ของ SEL จากการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี การซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั Sun Express Logistics 
Pte. Ltd. (SEL) วา่บริษทัฯ จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 
 
ส่วนที ่1 บริษทัฯ จะเขา้ซ้ือเขา้ซ้ือหุ้นในส่วนแรกก่อนในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดคิดเป็นจ านวน 
490,000 หุ้น ค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 คิดเป็นจ านวน 11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 
บาท โดยค านวณจากศกัยภาพในการท าก าไร โดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงิน
ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากบั 2,815,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั  
บริษทัฯ จะช าระค่าตอบแทนหุน้ในส่วนแรกดว้ย  
1) การจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นจ านวนเงินเทียบเท่า 145,318,327 บาท 
2) การท า Share Swap คือการแลกเปล่ียนหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน  51,899,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ  2 บาท 80 
สตางค ์ซ่ึงเป็นราคาท่ีตกลงกนั คิดค านวณเป็นเงินเทียบเท่า 145,318,600 บาท เพ่ือแลกกบัหุ้นสามญัของ SEL ในสัดส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ในส่วนท่ี 1 (โดยถือเป็นการช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอ่ืน
นอกจากตวัเงิน) 
 
ส่วนที ่2 บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของ SEL ได้ตกลงให้ บริษทัฯ สามารถเลือกใช้สิทธิ call option ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL 
จ านวนท่ีเหลืออยูคื่อจ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมดของ SEL ในช่วงระหวา่ง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 ซ่ึงจะช าระค่าตอบแทนดว้ยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าขนาด
รายการส่วนท่ี 2 จะค านวณจากศกัยภาพในการท าก าไรโดยพิจารณาจากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) เฉล่ียของ SEL 
ณ ส้ินปี 2559-2561 จากประมาณการโดยผูบ้ริหารของ SEL ไดค้่าเฉล่ียของ EBITDA  ของ SEL ไดเ้ท่ากบั 3,035,975 เหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ คูณดว้ยอตัราส่วนท่ีตกลงกนั โดยในเบ้ืองตน้ การค านวณขนาดรายการของมูลค่าหุ้นในส่วนท่ี 2 คิดเป็น
มูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท อย่างไรก็ตาม ขนาดรายการ
ของมูลค่าหุ้นในส่วนท่ี 2 น้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ ส้ินปี 2559-2561ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  
 
อย่างไรก็ตาม การเขา้ซ้ือหุ้นในส่วนท่ี 2 น้ี เป็นขอ้ตกลงท่ีให้สิทธิกบัทาง บริษทัฯ ว่าจะเขา้ใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้ทั้ งน้ี ไม่มี
ขอ้ก าหนดบทลงโทษใดๆ  
 
หากบริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวนท่ีเหลืออยูต่ามเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะค านวณขนาดรายการในส่วนท่ี 2 ท่ี
จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวอีกคร้ัง ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หรือไม่
ดว้ย  
 
ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL น้ี บริษทัจะใชเ้งินทุนในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ท่ีเป็นเงินสดจากเงินทุนท่ีใช้
หมุนเวยีนในกิจการทั้งหมดจ านวน 279,654,743 บาท โดยค านวณขนาดรายการส่วนท่ี 1 เป็นจ านวน 145,318,327 บาท และ
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ขนาดรายการส่วนท่ี 2  เป็นจ านวนเงินประมาณ 134,336,416 บาท (ถา้มีการเลือกใชสิ้ทธิส่วนท่ี 2 จะเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1 
มกราคม – 31 สิงหาคม 2563)  โดย ณ 31 มีนาคม 2559 (งบเฉพาะกิจการของบริษทั) พบว่าบริษทั มีเงินสดและเงินทุน
ชัว่คราวอยู ่331.29 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ในส่วนท่ี 1  ทั้ งน้ี เงินสดและเงินทุนชัว่คราว
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงท่ีไดม้าจากการท า IPO เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 ซ่ึงระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนเงิน 315 ลา้นบาท โดย
บริษทัไดมี้การใชเ้งินตามวตัถุประสงค์การใชเ้งิน IPO ไปแลว้บางส่วน (ไดแ้ก่ เงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง 
จ านวน 80 ลา้นบาท ขยายพ้ืนท่ีลานจอดรถบรรทุก 10 ลา้นบาท พฒันาระบบสารสนเทศ 10 ลา้นบาท)  ยกเวน้โครงการ
ลงทุนในคลงัสินคา้ท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จพร้อมด าเนินการประมาณตน้ปี 2561 ซ่ึงจะใชเ้งินทุนประมาณ 200 ลา้นบาท  หาก
บริษทัจะน าเงินทุนและเงินสดชัว่คราวเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ส่วนท่ี 1  จ านวน 145,318,327 บาท จะท าใหเ้งินสดส ารอง
เพ่ือการขยายธุรกิจดา้นอ่ืนของบริษทัลดลง ท าให้บริษทัตอ้งหาแหล่งเงินเพ่ิมเพ่ือขยายโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้ โดยมี
แผนท่ีจะกูเ้งินระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาท เพ่ือมาด าเนินโครงการดงักล่าว ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินให้กบัทาง WICE 
เพ่ิมข้ึนในอนาคตได ้บริษทัคาดวา่ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนในคลงัสินคา้มีคุม้ค่ามากกวา่ภาระหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน  
 
รายการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ดงักล่าวขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 
2547 และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการตามเกณฑก์ าไร
สุทธิพบวา่ มีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 104.09 ของก าไรสุทธิของบริษทั 4 ไตรมาสยอ้นหลงั ซ่ึงการท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 100 ข้ึนไปจะเขา้เกณฑ์ Backdoor Listing และตอ้งยื่นค า
ขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ แต่เน่ืองจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวเขา้หลกัเกณฑค์รบทั้ง 4 ขอ้ท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้ง
ยืน่ค  าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ ซ่ึงไดแ้ก่หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
1) ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษทั 
2) บริษทัไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษทั  
3) กลุ่มบริษทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษทัและในอ านาจการควบคุมบริษทัหรือผูถื้อหุ้นท่ีมี
อ านาจควบคุมของบริษทั  
 
บริษทัฯ จึงได้รับการยกเวน้ไม่ตอ้งยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพยใ์หม่ และเพ่ือท ารายการดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
 
1) จัดท ารายงานและเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่านผูถื้อหุ้นสามารถดู
รายละเอียดของรายงานสารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์และสารสนเทศการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดัแบบเฉพาะเจาะจงไดต้ามเอกสารท่ีจดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยรายการท่ี 2 และ 3  
2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของธุรกรรม
การซ้ือหุ้นสามญัของ SEL และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กลุ่มนายลิม เมง ปุย ตลอดจนความเป็นธรรมของราคา 
และเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีต่างๆ ดงักล่าว ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินไดจ้ดัท าความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดตามเอกสารท่ีจดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยรายการท่ี 4 
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ผูด้  าเนินการประชุมแถลงต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการของบริษทัไดพิ้จารณาและศึกษาการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL โดย
ละเอียด รอบคอบแลว้ และเห็นวา่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษทั เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงในส่วนการให้บริการโลจิ
สติกส์ระหวา่งประเทศแบบครบวงจร เน่ืองจาก SEL ด าเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงถือวา่เป็นฐานท่ีเหมาะสมในการ
การขยายตลาดไปยงัแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้งยงัมีศกัยภาพในการเติบโตสามารถ
เสริมสร้างศกัยภาพในทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต และมีความเห็นต่อมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ซ้ือและสดัส่วนการแลกหุ้นว่า
มีความเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงไม่
มีกรรมการตรวจสอบท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าว 
 
ดว้ยเหตุดงักล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมไปแลว้นั้น และนอกจากน้ีเพ่ือความ
คล่องตวัในการท ารายการขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจา ก าหนด
รายละเอียด เง่ือนไข ระยะเวลา และด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหุน้สามญัของ SEL รวมถึงการลงนาม
ในสัญญาส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมของสัญญาดงักล่าว และ/หรือบนัทึกความเขา้ใจ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุน้
ดงักล่าว และรวมถึงการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือองคก์รก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็นสมควรและเพ่ือประโยชน์อนั
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นคือหุน้สามญัของ  SEL ส าเร็จลุล่วง  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
  
ถาม : นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถาม1. การซ้ือหุ้น SEL เป็นบริษทัเสนอขอซ้ือหุ้น
จาก SEL หรือ SEL เป็นผูเ้สนอขายหุ้นให้บริษทั 2. ศกัยภาพ และ Position ของ SEL เป็นอยา่งไร 3. เอกสารหนา้ 63 ก าไร
ของ SEL ไม่เปล่ียนแปลงมากนกั ท าไม SEL จึงน่าสนใจ มีความน่าสนใจจริงหรือไม่ ถา้บริษทัซ้ือมาแลว้จะมีความเติบโต
ตามประมาณการหรือไม่ และบริษทัมีแผนการอยา่งไรต่อไปในอนาคต 
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ SEL เป็นพนัธมิตรท่ีท างานร่วมกบับริษทัมานาน 
ซ่ึงถือเป็น Strategy business ทางธุรกิจร่วมกนั SEL เป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพสูง ในธุรกิจ Air Freight ในภูมิภาคเอเชีย การ
เปล่ียนแปลงก าไรในงบการเงินไม่ถือเป็นการลดลงท่ีเป็นนยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปโดยปัจจยัทางการตลาด เน่ืองจากสภาพตลาด
ของสินคา้ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์ ในระยะยาวเม่ือตลาดของสินคา้ดงักล่าวดีข้ึนตลาดก็จะกลบัมา SEL เป็นบริษทัท่ีสามารถ
บริหารตน้ทุนท่ีดี ซ่ึงในอนาคต บริษทั ตอ้งการใช ้SEL เป็นฐานในการขยายตลาดในต่างประเทศ มิใช่ในประเทศสิงคโปร์
เท่านั้น เน่ืองจาก SEL มีฐานลูกคา้ต่างประเทศมาก ซ่ึงจะท าให ้บริษทัไดฐ้านลูกคา้ Multi เพ่ิมมากข้ึน  
ถาม : นายเฉลมิชัย ตั้งนรวชิญ์ ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามมีขอ้พิจารณาถึงผลประกอบการจากการขนส่งทางทะเลใน
ปี 2558 ซ่ึงติดลบ และปี 2559 มีแผนการอยา่งไร และมีเอกสารยนืยนัวา่กลุ่มลูกคา้ของ SEL ซ่ึงเป็นบริษทัต่างชาติหรือไม่ 
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ ธุรกิจขนส่งทางทะเลชะลอตวัมีผลกระทบทัว่โลก 
บริษทัมีการขยายงานเพ่ิมเติมในประเทศหลายโครงการ เช่น การขยายคลงัสินคา้ท่ีชลบุรี นิคมอุตสาหกรรม Eastern Sea 
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Board ซ่ึงปีน้ีมีทั้งส้ิน 5 โครงการ และ SEL จะมาเสริมการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงมีผลก าไรดีกวา่ส่วนอ่ืน ส่วนฐานขอ้มูลลูกคา้
ของ SEL บางรายเป็นลูกคา้ของบริษทัจึงเป็นท่ีคุน้เคยอยูแ่ลว้ 
ถาม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ Air & Sea ในประเทศ
สิงคโปร์และมาเลเซีย และถามเก่ียวกบัแนวโนม้การท าธุรกิจของบริษทัวา่มุ่งเนน้ไปดา้นใด นอกจากน้ีใหค้วามเห็นวา่ตนเอง
มีความเช่ือมัน่ในผูบ้ริหารของบริษทั 
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงว่า ปัจจุบนับริษทัมุ่งเน้นการขนส่งทางอากาศ Air 
Freight และทางทะเล Sea Freight และเน่ืองจากธุรกิจการขนส่งทางรถไฟ และทางถนนจะมีความส าคญัในอนาคตและ
บริษทัจึงเห็นเป็นโอกาสท่ีดินในการบริหารธุรกิจน้ีในอนาคตต่อไป 
ถาม : นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามวา่ 1. ในเอกสารเชิญประชุมหนา้ 64 โครงสร้างผูถื้อหุ้นของ 
บริษทันั้นมีบริษทัลูกคือ Sun Express (Thailand) (SUN)  และมีนักลงทุนสิงคโปร์และฮ่องกงอีก 40% เป็นนักลงทุนกลุ่ม
เดียวกนัหรือไม่ 2. หลงัจากบริษทัซ้ือหุ้นของ SEL มาแลว้จะส่งผลให้บริษทัมีบริษทัยอ่ย 2 บริษทัคือ SUN และ SEL ซ่ึงอยู่
ในระดบัเดียวกนันั้นท าไดห้รือไม่ 3. และในเอกสารหนา้ท่ี 93 ประมาณการรายไดท้างการขนส่งทางทะเล ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
ในปี 2563 เป็นผลจากการท่ีบริษทัได ้SEL มาใช่หรือไม่ การเขา้ซ้ือหุน้ท่ีเหลืออีก 30% ในส่วนท่ี 2 รวมอยูใ่นรายไดป้ระการ
ในปีท่ี 2563 ใช่หรือไม่ 
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ กลุ่มผูถื้อหุ้น SEL ถือหุ้นอยูใ่น SUN โดยท่ีบริษทั
ไดหุ้้น Swap หุ้นกบั SUN เพื่อให้บริษทัได ้SUN มา 100% ซ่ึงท่ีผ่านมาผลประกอบการค่อนขา้งดี ซ่ึงในปีน้ีบริษทัไดมี้การ
เจรจากบั SEL ส่วนโครงสร้างบริษทับริษทัมีแผนจะมีบริษทัยอ่ยมากกวา่ 2 บริษทั ซ่ึงเป็นไปตามโครงสร้างท่ีบริษทัวางแผน
ไวแ้ลว้ 
ถาม : นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ราคาท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือในส่วนหลงันั้น ไดท้ าการก าหนดราคา
ขั้นสูงสุด หรือราคาต ่าสุดไวห้รือไม่ มีการก าหนดรายการน้ีไวใ้นสญัญาหรือไม่  
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ราคาท่ีตกลงไวเ้ป็นราคา EBIDA ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ี
จะให้เป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารท าผลงาน ไม่มีก าหนดในสัญญาแต่บริษทัมีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แลว้ และการก าหนด
ดงักล่าวเป็นการบริหารความเส่ียงของบริษทัดว้ย 
ถาม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าการซ้ือหุ้นในคร้ังน้ีบริษทัมีเงินสด
เพียงพอท่ีจะท าธุรกรรมไดห้รือไม่ 
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่บริษทัมีเงินสดเพียงพอ 
ถาม : นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นรับมอบฉนัทะ สอบถามวา่คะแนนของผูถื้อหุน้ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งนบัเป็นฐานคะแนน
ในการลงมติหรือไม่ 
ตอบ : นายเอกพล พงษ์สถาพร ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ผูถื้อหุน้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มาเขา้ร่วมประชุมในคราวน้ี 
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ แจง้วา่วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 412,740,989 99.9951 
(2) ไม่เห็นดว้ย 2 0 
(3) งดออกเสียง 20,100 0.0049 
รวมจ านวนเสียง 412,761,091 100.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 7 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 

412,761,091 หุ้น 
 

 มต ิ– ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย อนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือหุน้สามญัของบริษทั Sun Express Logistics Pte. 
Ltd. (“SEL”) ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมไปแลว้นั้น และใหม้อบอ านาจแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจา ก าหนดรายละเอียด เง่ือนไข ระยะเวลา และด าเนินการ
ใดๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือหุ้นสามญัของ SEL รวมถึงการลงนามในสัญญา ส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมของสัญญาดงักล่าว 
และ/หรือบนัทึกความเขา้ใจ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าว และรวมถึงการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ 
หรือองคก์รก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็นสมควรและเพ่ือประโยชน์อนัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือให้
การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นคือหุน้สามญัของ  SEL ส าเร็จลุล่วง ตามท่ีเสนอ 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ แจง้วา่ตามท่ีไดรั้บมติอนุมติัใหเ้ขา้ซ้ือหุน้ SEL ในวาระก่อนนั้น จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทนการ
เขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ตามรายละเอียดในวาระขา้งตน้ บริษทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหแ้ก่บุคคล
ใดเสมือนวา่ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เต็มมูลค่าแลว้ เพราะบุคคลนั้นเป็นผูใ้หท้รัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน โดยเป็นการเพ่ิมแบบ
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินจ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท 
เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็น 325,949,750 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,899,500 หุ้น เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุ้น
สามญัของ SEL โดยผูถื้อหุน้ของ SEL จะช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดว้ยหุน้ของ SEL จ านวน 245,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 เหรียญ
สิงคโปร์(เทียบเท่า 25.43 บาท) ถือเป็นการช าระหุ้นดว้ยทรัพยสิ์นนอกจากตวัเงิน ผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดในแบบ
รายงานเพ่ิมทุน (แบบ 53-4) ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีจดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือเชิญประชุม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยรายการท่ี 5  และขอพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 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 (สามร้อยยีสิ่บห้าลา้นเกา้แสน ส่ีหม่ืนเกา้พนัเจด็ร้อยห้าสิบบาท) 
  แบ่งออกเป็น  651,899,500 หุน้  (หกร้อยห้าสิบเอด็ลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัห้าร้อยหุ้น) 
  มูลค่าหุน้ละ  0.50 บาท              (ห้าสิบสตางค)์ 
  โดยแยกออกเป็นหุน้สามญั 651,899,500 หุน้   (หกร้อยห้าสิบเอด็ลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัห้าร้อยหุ้น) 
  หุน้บุริมสิทธิ  -ไม่มี-        หุน้ (- หุน้)” 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 
ถาม : นายฮ้ังใช้ อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ เก่ียวกบัหุน้ PP ท่ีออกใหม่น้ีติด Silent Period หรือไม่ และ
สดัส่วนการถือหุน้เดิมในบริษทัของนายลิม เมง ปุย ก่อนและหลงัไดรั้บหุน้ใหม่มีอตัราส่วนต่างกนัเท่าไร 
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ผูถื้อหุ้นวา่หุ้นใหม่น้ีจะมีขอ้ตกลงห้ามโอนหุน้ใน
ระยะเวลา 3 ปี และอตัราส่วนการถือหุ้นของนายลิม เมง ปุยจะเปล่ียนไปดงัน้ี ปัจจุบันนายลิม เมง ปุย ถือหุ้นในบริษทั 
15,576,960 หุน้ และหลงัจากไดรั้บหุน้ใหม่จะถือหุน้รวม 34,779,760 หุน้คิดเป็นร้อยละ 5.34 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามอ่ืนใดเพ่ิมเติม ประธานฯ แจง้วา่วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากวา่ 3 
ใน 4 อนุมติัใหข้องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาและลงมติ 

 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 414,361,989 99.9951 
(2) ไม่เห็นดว้ย 42 0 
(3) งดออกเสียง 20,100 0.0049 
รวมจ านวนเสียง 414,382,131 100.00 

   หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 3 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น
ได ้414,382,131 หุ้น 

 
 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ให ้เสมือนวา่ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้ (ลงทุน
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ด้วยทรัพยสิ์นนอกจากตวัเงิน) จ านวน 51,899,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.80 บาท รวมเป็นเงิน 145,318,600 บาท และแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอียดท่ี เสนอ 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีได้รับอนุมัติในวาระก่อนหน้าน้ี การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคราวน้ี มี
วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุนดงักล่าว เพ่ือเป็นค่าตอบแทนส่วนหน่ึงในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ 
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง SEL บริษทัฯ จึงจะเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นใหม่จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
50 สตางค ์ในราคาหุน้ละ 2 บาท 80 สตางค ์เพ่ือเป็นการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จึงขอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกโดยบริษทัฯ ให้กับผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
จ านวน 51,899,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 50 สตางค ์โดยจดัสรรให้แก่กลุ่มผูถื้อหุน้ของ SEL ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2 
บาท 80 สตางค ์โดยจะจดัสรรใหแ้ก่ 
1)  นายลิม เมง ปุย   จ านวน 19,202,800 หุน้ 
2)  นายเลียน ฮก ลงุ  จ านวน 19,202,800 หุน้ 
3)  นางสาวซู ย ิโนจ  จ านวน 13,493,900 หุน้ 
รวมจ านวนหุน้ทั้งหมด 51,899,500 หุน้ 
 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะช าระค่าหุ้นดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน อนัไดแ้ก่ หุ้นของ SEL จ านวน 245,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 เหรียญ
สิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43  บาท) คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 145,318,600 บาท การเสนอขายหุ้นจะเสนอขายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2559 ซ่ึงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และไดรั้บอนุญาตการเสนอขายหุน้จากส านกังาน ก.ล.ต. 
ก่อน ทั้งน้ีราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้ของบริษทั ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท า
การติดต่อกนั ก่อนวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ในวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระน้ีต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2559 เพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน โดยเป็นราคาท่ีค านวณระหว่าง วนัท่ี 12 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเท่ากบั 2.914 บาท) (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  
 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิมทุนหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดั มีดงัน้ี 
- บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวจะไม่มีบทบาทในการบริหารงานหรือเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัหรือ
เปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษทัแต่อยา่งใด 
- ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี เม่ือบุคคลในวงจ ากัดซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนรวม
จ 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 
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ประธานฯ เสนอใหม้อบอ านาจแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ เป็นผู ้
มีอ  านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียด เง่ือนไข และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึง การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซ้ือ การช าระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
การก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควรพร้อมทั้งให้
อ านาจในการพิจารณา หรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ด าเนินการต่างๆ ตามความจ าเป็นสมควรและเพ่ือประโยชน์อนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ัง
น้ี โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั การยื่นเอกสารเพ่ือน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และใหข้อ้มูลเอกสารต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเง่ือนไขการจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงแลว้ มีความเห็นว่า การด าเนินการดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
โดยรวมของบริษทั เน่ืองจากเป็นการไดม้าซ่ึงธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกนัและเป็นการขยายธุรกิจไปในตลาดแถบภูมิภาคเอเชียและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากน้ีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 51,899,500หุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 2 บาท 80 สตางค ์เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการไดม้าซ่ึงหุน้ SEL เป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดยมีส่วนลด
จากราคาตลาดร้อยละ 3.92 ซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูถื้อหุน้ของ SEL ในการเขา้มาถือหุ้นของบริษทั และเห็นวา่
ราคาหุน้ท่ีบริษทัเสนอขายท่ี 2 บาท 80 สตางค ์เป็นราคาท่ีเหมาะสม หากเทียบกบัราคาตลาดดงักล่าว 
 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีความเห็นเก่ียวกบัมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ SEL จ านวน 700,000 หุ้น คิดเป็น
จ านวนเงินรวมประมาณ 424,973,343 บาท วา่เป็นราคาท่ีเหมาะสม และสมเหตุสมผล ซ่ึงพิจารณาจากศกัยภาพในการก าไร
ของ SEL ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เทียบเท่า 17.80 ลา้นบาท แต่มีศกัยภาพในการท าก าไรใกลเ้คียงกบับริษทั 
รวมถึงการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL จะเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตในต่างประเทศใหก้บับริษทั  
 
บริษทัคาดวา่การไดเ้ขา้ถือหุน้สามญัของ SEL จะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัสามารถรับรู้รายได ้และ
ส่วนแบ่งก าไรของ SEL  ไดท้นัที โดย SEL มีรายไดห้ลกัจากการให้บริการและก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558 ประมาณ 480 
ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมด ร้อยละ 12.57 ในขณะท่ีบริษทัมี
รายไดห้ลกัจากการให้บริการและก าไรสุทธิประจ างวดปี 2558  เท่ากบั 682 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือ คิด
เป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมทั้งหมดร้อยละ 8.79 ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในคร้ังน้ี ถือเป็นยทุธศาสตร์เพ่ือ
การเติบโตโดยขยายการด าเนินธุรกิจใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายไดท่ี้มีเสถียรภาพแบบต่อเน่ือง 
(Recurring Income) และยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างผลตอบแทนใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว 
 
อีกทั้งบริษทัและผูถื้อหุน้ของ SEL ไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ บุคคลในกลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และไม่ไดเ้ป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์หรือเป็น Concert Party กนัแต่อยา่งใด 
และกลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัแต่อยา่งใด  
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  ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดด้ าเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนโดยผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 
2/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และได้แจ้งสารสนเทศรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2559 ผ่านระบบ SET Portal เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้ งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมา พร้อมทั้ งได้ส่งเอกสาร Pre 
Process ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยพิ์จารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ก่อนน าส่งเอกสารประกอบการประชุม
ให้กับผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา โดยหากบริษทัได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ก็จะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามขั้นตอนต่อไป 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
ถาม : นายฮ้ังใช้ อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัะ สอบถามวา่ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บหุน้ PP ใหม่นั้นติด Silent Period ทุกคนหรือไม่ 
นอกจากน้ีเสนอความเห็นว่า กลุ่มผูถื้อหุ้นใหม่น้ีถือว่าไม่มีอ านาจ และอาจเขา้มาควบคุมกิจการไดใ้นภายหลงั จึงขอให้
ผูบ้ริหารเป็นขอ้ระวงั 
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ ผูถื้อหุ้นทั้งสามคนรวมกนัถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 
15 หลงัเพ่ิมทุนเท่านั้น ซ่ึงไม่น่ากงัวล และจะเป็นไปตามขอ้ตกลง และก าหนดขอ้ตกลงหา้มโอนหุน้ในระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะ
เป็นแรงจูงใจใหส้ร้างผลงานท่ีดีแก่บริษทั 
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ แจง้วา่ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย ประธานฯ จึง
เสนอท่ีประชุมพิจารณาและลงมติ   
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 414,361,789 99.9951 
(2) ไม่เห็นดว้ย 42 0 
(3) งดออกเสียง 20,300 0.0049 
รวมจ านวนเสียง 414,382,131 100.00 

  
 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมติัให้บริษทัฯ 
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 51,899,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 50 สตางค ์ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ SEL  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ SEL ในราคาหุ้นละ 2 บาท 80 สตางค ์
ตามท่ีเสนอ 
 
วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงขอ้คิดเห็น
หรือสอบถามเพ่ือความเขา้ใจ หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ดงันั้นจะไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระน้ี 
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ถาม : นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าเน่ืองจากบริษทั และ SEL ไม่มีเรือหรือเคร่ืองบินเป็นของ
ตนเองจึงขอทราบรายละเอียดเก่ียวกบัสัญญาการขอรับบริการจากสายการเดินเรือและสายการบิน และ SEL มีคลงัสินคา้ของ
ตนเองหรือเปล่า 
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ สัญญาขอรับบริการจากสายการเดินเรือและสาย
การบิน เป็น Service contact ส่วนใหญ่มีอายสุญัญาหลายปี โดย SEL มีสญัญากบัหลายสายการบินอยูแ่ลว้ จึงท าใหบ้ริษทัได้
ราคา และรับบริการท่ีดี ส าหรับคลงัสินคา้นั้น SEL มีสญัญาเช่าคลงัสินคา้ในรูปแบบ cargo 
ถาม :นายวณิณ์ ผานิตวงค์ ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ วา่โครงการใชจ่้ายเงินท่ีไดม้าจากเงิน IPO ซ่ึงเป็นวงเงินมูลค่า
สูงบริษทัมีแผนการใชจ่้ายอยา่งไร  
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ บริษทัใชเ้ป็นเงินลงทุนในกิจการคลงัสินคา้ของ
บริษทัท่ีบริษทัจะสร้างข้ึนมา ส่วนรายไดท่ี้บริษทั Protect ไวม้าจากหลายส่วนเน่ืองจากคลงัสินคา้มีดว้ยกนั 3 รูปแบบ คือ 
บริษทัสร้างเอง รับบริหารจดัการ และท่ีเป็น Out source รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ในคลงัสินคา้ เช่น ค่าศุลกากร  
ถาม : นายธีรเดช มนัสวยิางกูร ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ทิศทางธุรกิจโลจิสติกส์ 
ตอบ : รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา่ แนวโนม้ธุรกิจโลจิสติกส์ทางทะเลอยูใ่นภาวะชะลอ
ตวั แต่โลจิสติกส์ทางอากาศและทางบกยงัดีอยู ่ทั้งน้ีส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัคือการเพ่ิมมูลค่า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งขยายมูลค่าของธุรกิจในระดบัภูมิภาค  
ถาม : นายเฉลิมชัย ตั้งนวิชญ์ ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าเน่ืองจากอนาคตอนัใกลรั้ฐบาลมีแนวโน้มก าหนด
มาตรฐานค่าแรงในธุรกิจคลงัสินคา้ ค่าแรงจึงอาจจะเพ่ิมข้ึนไดบ้ริษทัไดน้ าเง่ือนไขน้ีมาพิจารณาในประมาณการของบริษทั
หรือไม่ และการลดสวสัดิการของพนกังานตามท่ีปรากฏในงบดุลของบริษทัจะส่งผลกระทบต่อการสร้างยอดขายในอนาคต
หรือไม่ เพราะพนกังานเป็นส่วนส าคญัในธุรกิจโลจิสติกส์ 
ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ไม่เฉพาะธุรกิจคลงัสินคา้เท่านั้นท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
ก าหนดมาตรฐานค่าแรง ซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาเง่ือนไขน้ีแลว้ ส่วนเร่ืองสวสัดิการพนักงานนั้น บริษทัมีนโยบายท่ีสร้าง
แรงจูงใจในการท างานอยูแ่ลว้ดงันั้นจึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษทั 
แนะน า : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง แนะน าใหบ้ริษทั Road Show ท่ีประเทศสิงคโปร์ 
และแนะน าโอกาสทางธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่กวา่สิงคโปร์ 
ตอบ : นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ ขอบคุณส าหรับขอเสนอแนะ และค าแนะน าการ Road Show ใน
สิงคโปร์ และโอกาสทางธุรกิจในอินโดนีเซียของผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมอีก 
 
 ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)            ประธานท่ีประชุม 
            (นายเอกพล พงศส์ถาพร) 
     
        
 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)     ผูบ้นัทึกการประชุม 
                   (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข) 

           เลขานุการบริษทั 
 


