เอกสารแนบ 2
F 53-4
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10:30 น. – 11.50 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ดงั ต่อไปนี ้
1.

การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 1,644,224,682 บาท เหลือ 990,668,925 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ จําหน่าย จํ านวน 6,535,557,570 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท รวม
653,555,757 บาท ทั ้งนี ้ หุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายดังกล่าว เป็ นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน ซึง่ ได้ หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามัญแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
ซึง่ ได้ หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (TWZ-W5) ซึ่งได้ หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 31 มกราคม 2563
จํานวน 2,774,984,207 หุ้น

2.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีมติเห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 990,668,925 บาท เป็ น 1,651,114,875 บาทโดยการออกหุ้น
สามัญที่ออกใหม่จํานวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวม 660,445,950 บาท
โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุน
แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

3.
3.1

ประเภทหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
6,604,459,500
-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.10
-

รวม
(ล้ านบาท)
660,445,950
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

ผู้ถื อหุ้นสามัญเดิ มของบริ ษั ทตาม 6,604,459,500
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
3:2

ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้
(บาทต่ อหุ้น) และชําระเงินค่ าหุ้น
0.10
1 – 5 มีนาคม 2564

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้ มีมติเห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้นมูลค่า
ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ราคาเสนอขาย
หุ้นละ0.10 บาท ซึ่งเป็ นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้ จดั สรร
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้ รับการจองซื ้อในการจัดสรรครัง้ แรกที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระราคา
ค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนันทุ
้ กรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธินนั ้
ให้ เป็ นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนมากกว่า
หรื อ เท่ากับจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ รับชําระค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื ้อ
เกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย
2) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนน้ อย
กว่าจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
2.1

2.2

บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณ
ด้ วยจํานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ
ที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณี ที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้ รับการ
จัดสรรจะต้ องไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชําระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว
ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง่ ยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่า
้ ณด้ วยจํานวนหุ้นที่คงเหลือนัน้
สิทธิ โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันมาคู
ผลลัพธ์ จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกิน
จํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชําระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นให้ แก่
ผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อนี ้จนกว่าไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี ้ส่งผลให้ ผ้ จู องซื ้อรายใดถือหุ้น
ถึงหรื อข้ ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ผู้จองซื ้อมีหน้ าที่ต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ให้ วนั กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น
Right Offering (Record Date) คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และกําหนดให้ วนั จองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ
วันที่ 1 –5 มีนาคม2564 รวมทัง้ สิ น้ 5 วัน ทํา การ อย่า งไรก็ ดี การกํา หนดสิท ธิ ดัง กล่า วยัง มี ค วามไม่แ น่น อน
และขึน้ อยู่กับ การได้ รับ อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในการนี ้ให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจ
ในการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)

1) การกําหนด หรื อแก้ ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึง่ รวมไปถึง
1.1) จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
1.2) วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)
1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่)
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering
1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
1.6) ระยะเวลาการจองซื ้อและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering
1.7) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการข้ างต้ น
้ าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
2) การเข้ าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
3) การลงนามในคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคําขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ข้ า งต้ น รวมทัง้ การจัด เตรี ย มการและการยื่น คํา ขออนุญ าตและขอผ่อ นผัน รวมถึง เอกสารและ
หลัก ฐาน ต่อ หน่ว ยงานผู้ ม ีอํ า นาจหรื อ หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้ อ ง การจดทะเบีย นหุ้ น สามัญ ที ่อ อกใหม่เ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ มีอํานาจดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นสําหรับการจัดสรร
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
4) การแต่ง ตัง้ และมอบหมายบุคคลอื่น ที่มีความเหมาะสมให้ เป็ นผู้รับมอบอํ านาจช่วงในการดํ าเนิ นการต่า งๆ
ข้ างต้ น
3.2

การดําเนินการของบริษัทกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วน ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง

4

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารลดทน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องธาราเทพ ชัน้ 2
อาคารธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้ าพระยาปาร์ ค โดย
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่.........-........
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็จ
 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มกราคม 2564

5

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)

5.1

บริ ษั ทจะทํา การจดทะเบียน ลดทุน / เพิ่มทุน ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชําระแล้ วภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบ

5.2

บริ ษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

6

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม

6.1

เพื่อนําเงินไปใช้ ในกิจกรรมการลงทุน ได้ แก่การนําเงินไปลงทุน และ/หรื อ ชําระค่าหุ้น และ/หรื อ ให้ ก้ ูยืม
สําหรับโครงการที่อ ยู่ใ นแผนงานของบริ ษัท ซึ่ง หมายความรวมถึง แต่ไ ม่จํา กัด เฉพาะ (1) โครงการพัฒ นา
ธุ ร กิ จ ยานยนต์ พ ลัง งานไฟฟ้ า (2) โครงการพัฒ นาธุ ร กิ จ สถาบัน การเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธ นาคาร (Non-Bank)
ซึง่ ประกอบด้ วย(2.1) การให้ สนิ เชื่อประเภทลีสซิ่ง (2.2) สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และ (2.3) สินเชื่อเช่าซื ้อ เป็ นต้ น และ
(3) การใช้ เป็ นเงิ นทุนสํ ารองสํ าหรั บการขยายธุ รกิ จของบริ ษั ทในอนาคต โดยมุ่ง เน้ น ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ แก่บริ ษัท ซึง่ หมายความรวมถึง ธุรกิจอื่นๆ ที่มีอตั ราการเติบโตสูงในช่วงการแพร่ ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เป็ นต้ น

6.2

เพื่อนําเงินไปใช้ ชาํ ระหนีธ้ ุรกิจเดิม ได้ แก่ ธุรกิจเป็ นผู้จดั จําหน่ายซื ้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริ ม
ต่างๆ เงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินที่มีอยู่ของธุรกิจเดิม เพื่อเป็ น
การลดภาระดอกเบี ้ยสําหรับธุรกิจเดิม เพื่อให้ ธุรกิจเดิมสามารถฝ่ าวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปได้
ภายใต้ ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

6.3

เพื่อนําเงินไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัทขอสรุ ปรายละเอียดวัตถุประสงค์ การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็ นดังนี ้
ลําดับ
6.1

รายละเอียด *

ความต้ องการเงินทุน1/
(ล้ านบาท)

%เงิน
เพิ่มทุน

ระยะเวลา

290

44%

ภายในไตรมาส 2 ปี 2564

เพื่อนําเงินไปใช้ ในกิจกรรมการลงทุน
(1) ชําระค่าหุ้นสําหรับโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า2/
3/

(2) โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
200
30%
ภายในไตรมาส 2 ปี 2564
(3) ทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต4/
6.2
เพื่อนําเงินไปใช้ ชําระหนี ้ธุรกิจเดิม
120
18%
ภายในไตรมาส 2 ปี 2564
6.3
เพื่อนําเงินไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
50
8%
ภายในไตรมาส 2 ปี 2564
รวมทังสิ
้ ้น
660
หมายเหตุ
1/
สัดส่วนการใช้ เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความสามารถในการระดมทุน และเงื่อนไขกับคูส่ ญ
ั ญาในแต่ละโครงการ
2/
การลงทุนในโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ รับอนุมตั ิลงทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563 ซึง่ บริ ษัทคาดว่าจะชําระ
ค่าหุ้นที่ค้างชําระค่าหุ้นไว้ ใน (1) บริ ษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด (“SKY-TH”) จํานวน 105 ล้ านบาท จากเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิ
แล้ วรวมทังสิ
้ ้น 155 ล้ านบาท (2) บริ ษัท อีวี สมาร์ ท เมเนจเม้ นท์ จํากัด (“EVSM”) จํานวน 180 ล้ านบาท จากเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
รวมทังสิ
้ ้น 180 ล้ านบาท (3) บริ ษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จํากัด (“SKY-L”) จํานวน 5 ล้ านบาท จากเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วรวมทังสิ
้ ้น
5 ล้ านบาท โดยยังไม่ชําระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือของ (4) บริ ษัท ริ ช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด (“RAI”) จํานวน 150 ล้ านบาทจากเงินลงทุนที่
ได้ รับอนุมตั ิแล้ วรวมทังสิ
้ ้น 200 ล้ านบาท
3/
การลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดย บริ ษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จํากัด ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิลงทุนจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2563 โดยบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทร่ วมระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นเดิมของ DEEJING
4/
การลงทุนในโครงการอื่นๆ สําหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต บริ ษัทยังคงต้ องพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการ
เจรจาต่อรอง และผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ต่อไปสําหรับระยะเวลาในการใช้ เงินภายหลังจากระดมทุนบริ ษัทจะนําเงินดังกล่าวมาใช้
ตามความเหมาะสมในทันที

ความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติม
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้ างรวมถึงเป็ นตัวเร่ง
ให้ กระแส การถูกทําลาย (Disruption)ที่มีอยู่แล้ วให้ เปลี่ยนแปลงเร็ วขึ ้น วิกฤติครัง้ นี ้ได้ สร้ างการเปลี่ยนแปลงสําคัญ
หลายอย่างทังในระยะสั
้
้นและระยะยาว จนอาจทําให้ ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถแข่งขันหรื ออยู่รอดได้ หากยังยึดติด
กับโมเดลธุรกิจรู ปแบบเดิม ดังนัน้ ภาคธุรกิจจึงต้ องเข้ าใจบริ บทของโลกใหม่เพื่อปรับตัวได้ อย่างเหมาะสม ในหลายธุรกิจ
จึงจําเป็ นต้ องสร้ างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพลิกโฉม(Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้ มีความโดดเด่น
และมีภมู ิค้ มุ กันต่อการถูกทําลาย หนึง่ ในการกําหนดทิศทางของธุรกิจให้ เหนือกว่าคูแ่ ข่ง คือ การสร้ างโมเดลธุรกิจใหม่อยูเ่ สมอ
(Reinvent) โดยมุ่งเน้ นการสร้ างคุณค่าที่ตอบโจทย์ของผู้บริ โภคและการสร้ างความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ โดยควรกระจาย
การลงทุนกับโครงการขนาดเล็กในจํานวนมากๆ แล้ ว ค่อ ยๆ ขยายขนาดขึ ้นเรื่ อ ยๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้ างโมเดล
ธุรกิจที่มีศักยภาพสูงมากพอจะสร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ ตลาดได้ (Disruptive innovation) จากเดิมที่ผ ลการ
ประกอบการของบริ ษัทจากธุรกิจเป็ นผู้จัดจําหน่ายซื ้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ เสริ มต่างๆ ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีการ
แข่งขันสูงมาก ส่งผลให้ อตั รากําไรค่อนข้ างตํ่า เมื่อเกิดวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ กิจกรรม
หลักของธุรกิจ (Key Activities) ได้ แก่ ธุรกิจการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ เสริ มชะลอลงหรื อ หยุดชะงักในบางช่วง
ในขณะที่ ช่ องทางการให้ บริ การ (Channels)แบบเดิมได้ รับผลกระทบ เนื่ องจากวิกฤติบังคับให้ ผ้ ูบริ โภคเรี ยนรู้ การใช้
เทคโนโลยี ผู้บริโภคคุ้นเคยกับการใช้ งานแอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือมากขึ ้น ประกอบกับความต้ องการหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อกับผู้อื่นแบบเผชิญหน้ าจึงเกิดเป็ นโอกาสใหม่ๆ ให้ กบั ธุรกิจหลักของบริ ษัท ดังนัน้ ทางคณะกรรมการจึงมีนโยบาย
การลงทุนในโครงสร้ างธุรกิจที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีการแทรกกิจกรรมหลักของธุรกิจเข้ าสูธ่ ุรกิจเหล่านันอย่
้ างเป็ นหนึ่งเดียวกัน
คณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะเพิ่มทุนแล้ วนํามาลงทุนในโครงการดังกล่าว
บริษัทได้ สง่ ทีมงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Team) ร่วมกันขยายกิจการเข้ าสูธ่ ุรกิจอื่นที่มีอตั ราการ
เติบโตสูงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ หลากหลายธุรกิจดังกล่าว อยู่ในระหว่างตรวจสอบกิจการในทุกด้ าน
้
งกล่าวให้ เสร็จ
ทังทางด้
้
านบัญชี กฎหมาย และการเงินรวมทังการประเมิ
้
นมูลค่ากิจการ ซึง่ บริ ษัทจะดําเนินการในขันตอนดั
เรี ยบร้ อยก่อนก่อนที่จะจ่ายเงินเข้ าร่ วมลงทุน เพื่อที่จะพิจารณาถึงความเสี่ยงตลอดจนความเหมาะสม ความคุ้มค่า อัตรา
ผลตอบแทน และความคุ้มค่าของเงินลงทุน ก่อนที่ตดั สินใจลงทุน ซึ่งทางคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาการเข้ าลงทุน
ดังกล่าวอย่างรอบคอบและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
7

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1

เสริ มสร้ างโครงสร้ างทุนและฐานะทางการเงินของบริ ษัท ให้ มีความแข็งแกร่ งเพื่อรองรั บการขยายการ
ดําเนินธุรกิ จของบริ ษัท ทําให้ บริ ษัทมีรายได้ และกํ าไรเพิ่มขึน้ จากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทําให้ บริ ษัท
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ในอนาคตหากผลประกอบการมีกําไรตามเป้าหมาย

7.2

ลดภาระดอกเบีย้ จ่ ายของธุรกิจเดิม เนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในส่วน
ของธุรกิจเดิม เพื่อเป็ นการลดภาระดอกเบี ้ยให้ กบั ธุรกิจเดิม เพื่อให้ ธุรกิจเดิมสามารถเลี ้ยงตัวเองได้ อย่างต่อเนื่อง

7.3

เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึง การลงทุนระยะสันในรู
้ ปแบบต่างๆ
ของธุรกิจใหม่ๆซึ่งเมื่อธุรกิจดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ บริ ษัทก็สามารถสร้ างผลตอบแทนให้ กิจการ
เพิ่มเติม และสร้ างโอกาสในการทําธุรกิจใหม่ที่มีศกั ยภาพ

8

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1

สภาพคล่ องเพิ่มขึน้ ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื ้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ ้น

8.2

นโยบายเงินปั นผล ผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปั นผล จากการที่บริ ษัทดําเนินการเพิ่ม
ทุนจะนํามาซึง่ เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องที่มีศักยภาพที่จะสร้ างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้ แก่บริ ษัท ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทมีผลกํ าไร
เพิ่มขึ ้นจากผลการดําเนินงาน

9.

รายละเอีย ดอื่ น ใดที่จําเป็ นสําหรั บผู้ ถือหุ้ นเพื่ อใช้ ประกอบการตัด สิน ใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุ น /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

10.

ตารางระยะเวลาดําเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลําดับ

ขัน้ ตอนการดําเนินการ

วัน/เดือน/ปี

1

วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2563 เพื่ออนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 28 ธันวาคม 2563

2

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date) 12 มกราคม 2564

3

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อขออนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

4

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) 11 กุมภาพันธ์ 2564

5

ระยะเวลาจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (5 วันทําการ)

4 กุมภาพันธ์ 2564

1-5 มีนาคม 2564

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ .................................................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร)
ลายมือชื่อ ...................................................................กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์)

