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วาระท่ี 1: พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถื้อหุ้น

คร้ังท่ี 1/2559 เมือ่วันท่ี 20 เมษายน 2559
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วาระท่ี 2 : พจิารณาอนมุัติการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 

Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL)
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ตามทีท่ ีป่ระชุมคณะกรรมการของ WICE คร ัง้ท ี ่2/2559 ซึง่ประชุมเม ือ่วนัท ี่ 11 พฤษภาคม 

2559 มมีตอินุมตัใิห ้WICE เขา้ซื้อหุน้สามญัของ SEL ซึง่ต ัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ จ านวน 700,000 

หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100 ของหุน้สามญัท ัง้หมดของ SEL จากผูถ้อืหุน้เดมิของ SEL โดยราคาเสนอซื้อหุน้

สามญัของ SEL คดิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 424.97 ลา้นบาท

วัตถปุระสงค์ของการเข้าท ารายการ

• เสรมิสร้างศกัยภาพในการเพ ิม่รายได้ ความสามารถในการท าก าไรใหแ้ก่ WICE ในอนาคต

• SEL จะเขา้มามส่ีวนช่วยในการขยายขอบเขตในการประกอบธุรกจิของ WICE ใหก้ว้างมากข ึน้ 

โดยการขยายสาขาในต่างประเทศใหก้บั WICE ซึง่จะส่งผลให้มกีารเตบิโตของรายได้ของ WICE

ได้มากยิง่ข ึน้

ความเป็นมาและวัตถปุระสงค์ของการเข้าท ารายการ
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ประโยชน์ท่ี WICE จะได้รับจากการเข้าท ารายการ

• เสรมิสร้างศกัยภาพในการเพ ิม่รายได้ และความสามารถในการท าก าไรใหแ้ก่ WICE ในอนาคต

• เสรมิสร้างโอกาสในการขยายการเตบิโตในต่างประเทศใหก้บั WICE

• ขยายฐานลูกค้าใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ข ึน้

• ได้มอี านาจควบคุมการด าเนนิงานของ SEL

• เพ ิม่บุคลากรในการบรหิารธุรกจิในต่างประเทศใหก้บั WICE
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รายละเอียดและการด าเนินการ

WICE จะเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ซึง่ต ัง้อยู่ในประเทศสงิคโปร์ จ านวน 700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

ของหุ้นสามัญท้ังหมดของ SEL จากผูถื้อหุ้นเดิมของ SEL โดยราคาเสนอซ้ือหุ้นสามัญของ SEL คิดเป็น

จ านวนเงินรวมประมาณ 424.97 ล้านบาท ซึง่การท ารายการในคร ัง้น ี ้เขา้ขา่ยเป็น

“การได้มาหรือจ  าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 4 ซึ่งขนาดของรายการตามเกณฑก์ าไรสุทธิ พบว่า มมูีลค่าเท่ากบั

ร้อยละ 104.09 ของก าไรสุทธิของบริษทั 4 ไตรมาสย้อนหลงั (ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (สิ้นสุด ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 2559)) ซึ่งการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษทัที่มิใช่บริษทัจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการต ัง้แต่ ร้อยละ 100 ขึ้นไปจะ

เข้าเกณฑ ์Backdoor Listing และต้องยืน่ค  าขอให้รบัหลกัทรพัยใ์หม่ แต่เนือ่งจากการได้มาซึ่งสนิทรพัยด์งักลา่วเข้าหลกัเกณฑค์รบท ัง้ 

4 ขอ้ ที่จะได้รบัการยกเว้นไมต้่องยืน่ค  าขอให้รบัหลกัทรพัยใ์หม่

บริษัทจึงมีหน้าท่ี:

 แต่งต ัง้ท ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพ ือ่จดัท ารายงานแสดงความเหน็เก ีย่วกบัการได้มาซึง่สนิทรพัย์ 

 มหีนา้ท ีต้่องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์

 จดัประชุมผูถ้อืหุน้โดยต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ

ท ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่นบัผูถ้อืหุน้ท ีม่ส่ีวนได้เสยี (ถา้ม)ี โดยไม่นบัส่วนของผูถ้อืหุน้ท ีม่ส่ีวนได้เสยี 
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รายละเอียดและการด าเนินการ (ต่อ) 

การเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL จะด าเนินการเป็น 2 ส่วน คอื

ส่วนท่ี 1: เขา้ซื้อหุน้สามญัของ SEL จ านวน 490,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุน้สามญัท ัง้หมดของ SEL 

คดิเป็นมูลค่า 290.64 ลา้นบาท

วิธีช าระค่าหุ้นสามญัของ SEL

1) จา่ยเงนิสด : ร้อยละ 50 ของมูลค่าการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ SEL คดิเป็นจ านวนเงนิ 145.32 ลา้นบาท

2) จา่ยด้วยวธิกีารแลกเปล ีย่นหุน้สามญัของ WICE กบัหุน้สามญัของ SEL (Share Swap) : ร้อยละ 50 ของมูลค่าการ

เขา้ซื้อหุน้สามญัของ SEL โดยการแลกหุน้สามญัของ WICE จ านวน 51,899,500 หุน้ โดยได้ตกลงก าหนดราคาหุน้

ของ WICE ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท (การเข้าซ้ือส่วนท่ี 1 จะเกิดข้ึนในวันท่ี 15 สิงหาคม 2559)

ส่วนท่ี 2 : เลอืกใชส้ทิธ ิ(Call Option) ซื้อหุน้สามญัของ SEL จ านวนทีเ่หลอือยู่ คอื จ านวน 210,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 30

ของจ านวนหุน้สามญัท ัง้หมดของ SEL  มมูีลค่าสูงสุดประมาณ 134.34 ลา้นบาท

วิธีช าระค่าหุ้นสามัญของ SEL :จะจา่ยเงนิสด ร้อยละ 100 ของมูลค่าการเขา้ซื้อหุน้สามญั SEL ส่วนที ่2

(การเลือกใช้สิทธิจะเกิดข้ึนในช่วงวันท่ี 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2563)
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เง่ือนไขหลัก

• เง ือ่นไขในสญัญาซื้อขายหุน้ได้ก าหนดเง ือ่นไขให ้WICE เลอืกเขา้ใชส้ทิธใินการซื้อหุน้ในส่วนที่ 2 คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 

ของจ านวนหุน้สามญัท ัง้หมดของ SEL ซึง่เป็นการลดความเส ีย่งในเรือ่งผลตอบแทนจากการเขา้ลงทุน ซึง่ WICE ม ี

สทิธเิลอืกทีจ่ะไม่ท ารายการในส่วนที ่2 น ี ้หรอื เลอืกใชส้ทิธซิ ื้อหุน้โดยมรีาคาทีต้่องช าระเปล ีย่นแปลงตามก าไรจากการ

ด าเนนิงาน (EBITDA) เฉล ีย่ของ SEL ณ สิ้นปี 2559 – 2561

• เง ือ่นไขในสญัญาก าหนดขอ้ตกลงในการถอืครองหุน้ WICE โดยผูถ้อืหุน้ของ SEL ทีไ่ด้รบัการจดัสรรหุน้เพ ิม่ทุนของ 

WICE จะต้องไม่ขายหุน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (lock up period) นบัจากวนัทีม่กีารตกลงท ารายการเสรจ็ส ิ้น 

(Completion date) หรอื นบัจากวนัที ่15 สงิหาคม 2559 เพ ือ่เป็นแรงจูงใจให้ผูบ้รหิารของ SEL บรหิารงาน 

SEL อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป

• เง ือ่นไขในสญัญาสญัญาก าหนดให้ผูบ้รหิารเดมิของ SEL ยงัคงด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของ SEL ต่อไปอกี 4 ปีนบัจาก

วนัทีม่กีารตกลงท ารายการเสรจ็ส ิ้น (Completion date) หรอื นบัจากวนัที ่15 สงิหาคม 2559 เพ ือ่รกัษาผลการ

ด าเนนิงานใหม้คีวามต่อเน ือ่งในระหว่างช่วงเวลาขา้งต้น เง ือ่นไขดงักลา่วเป็นการช่วยลดความเส ีย่งจากการเขา้ลงทุนของ 

WICE ในระยะเริม่แรก 
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แหล่งเงินทนุในการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL

การเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ SEL ในส่วนท่ีจ่ายเงินสด WICE จะใช้เงินทนุท่ีใช้หมนุเวียนในกิจการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการของ WICE ณ  31 มนีาคม 2559  พบว่า WICE มเีงนิสดและเงนิทุนช ัว่คราวอยู่

331.29 ลา้นบาท ซึง่เพยีงพอต่อการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ SEL ในส่วนที ่1

ท ัง้น ี ้เงนิสดและเงนิทุนช ัว่คราวดงักลา่วเป็นส่วนหน ึง่ท ีไ่ด้มาจากการท า IPO เม ือ่เดอืนกรกฎาคม 2559 ซึง่ระดม

ทุนได้เป็นจ านวนเงนิ 315 ลา้นบาท โดย WICE ได้มกีารใชเ้งนิตามวตัถุประสงค์การใชเ้งนิ IPO ไปแลว้บางส่วน ได้แก่ เงนิ

ลงทุนในรถบรรทุกหวัลาก-หางพว่ง จ านวน 80 ลา้นบาท ขยายพ ืน้ท ีล่านจอดรถบรรทุก 10 ลา้นบาท พฒันาระบบ

สารสนเทศ 10 ลา้นบาท ยกเว้น โครงการลงทุนในคลงัสนิค้าทีค่าดว่าจะแลว้เสรจ็พร้อมด าเนนิการประมาณต้นปี 2561 ซึง่

จะใชเ้งนิทุนประมาณ 200 ลา้นบาท หากบรษิทัจะน าเงนิทุนและเงนิสดช ัว่คราวดงักลา่วเขา้ซื้อหุน้สามญัฯของ SEL ส่วนที ่1 

จ านวน 145.32 ลา้นบาท จะท าใหเ้งนิสดส ารองเพ ือ่การขยายธุรกจิด้านอืน่ของบรษิทัลดลง ท าใหบ้รษิทัต้องหาแหลง่เงนิทุน

เพ ิม่เพ ือ่ขยายโครงการก่อสร้างคลงัสนิค้า โดย WICE มแีผนจะกู้เงนิระยะยาวจ านวน 100 ลา้นบาท เพ ือ่น ามาด าเนนิการ

ดงักลา่ว 
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

IFA ได้ขอ้สรุปว่า 

 ราคาเสนอซื้อท ีต่กลงร่วมกนัในการใช้หุน้ WICE จา่ยช าระเพ ือ่ซื้อ SEL ที่ 2.80 บาทต่อหุน้ และ 

ราคาที ่WICE เสนอซื้อ SEL คดิเป็นจ านวนเงนิรวมประมาณ 424.97 ลา้นบาท   มีความ

สมเหตุสมผล  จึงมีความเห็นว่าผูถื้อหุ้นควรลงมติอนมุัติการท ารายการในคร้ังน้ี
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วาระท่ี 3 : พจิารณาอนมุติัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของ

บริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ให้

สอดคล้องกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ
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จากเดิม

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 300,000,000 บาท(สามร้อยลา้นบาท)
แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุน้ (หกร้อยลา้นหุน้)
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค์)
โดยแยกออกเป็นหุน้สามญั 600,000,000 หุน้ (หกร้อยลา้นหุน้)
หุน้บุรมิสทิธิ -ไม่ม-ี หุน้ (- หุน้)”

เปล่ียนเป็น

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน     325,949,750 บาท (สามร้อยย ีส่บิหา้ลา้นเก้าแสนสีห่ม ืน่เก้าพนัเจด็ร้อยหา้สบิบาท)

แบ่งออกเป็น 651,899,500 หุน้ (หกร้อยหา้สบิเอด็ลา้นแปดแสนเก้าหม ืน่เก้าพนัหา้ร้อยหุน้)

มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค์)

โดยแยกออกเป็นหุน้สามญั 651,899,500 หุน้  (หกร้อยหา้สบิเอด็ลา้นแปดแสนเก้าหม ืน่เก้าพนัหา้ร้อยหุน้)

หุน้บุรมิสทิธิ -ไม่ม-ี หุน้ (- หุน้)”
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วาระท่ี 4 : พจิารณาอนมุัติการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิม่ทนุใหม่



14

บรษิทัฯ จะเพ ิม่ทุนโดยการออกหุน้ใหม่จ  านวนไม่เกนิ 51,899,500 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 

0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 2.80 บาท เพ ือ่เป็นการช าระค่าตอบแทนการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ SEL 

จงึขอใหท้ ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพ ิม่ทุนทีอ่อกโดยบรษิทัฯ ใหก้บัผูล้งทุน

แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP ) จ านวน 51,899,500 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท โดยจดัสรรให้แก่กลุม่ผูถ้อืหุน้ของ SEL
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วาระท่ี 5: พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

Q & A



ปิดการประชมุ
WICE Logistics Public Company Limited

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณผูถื้อหุ้นทกุท่าน 

16


