
 
 

 

 

F 53-4 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 

ข้าพเจ้าบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 11/2563 เม่ือวนัที่ 28 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10:30 น. – 11.50 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรร
หุ้นเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัออกใหมด่งัตอ่ไปนี ้

 

1. การลดทุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,644,224,682 บาท เหลือ 990,668,925 บาท
โดยการตัดหุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่าย จํานวน 6,535,557,570 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท รวม 
653,555,757 บาท ทัง้นี ้หุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จําหน่ายดงักล่าว เป็นหุ้นสามญัที่เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่น ซึง่ได้หมดอายตุัง้แต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามญัแบบมอบอํานาจทัว่ไป 
ซึง่ได้หมดอายตุัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น และหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (TWZ-W5) ซึ่งได้หมดอายตุัง้แต่วนัท่ี 31 มกราคม 2563
จํานวน 2,774,984,207 หุ้น 

 

2. การเพิ่มทุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณา
อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 990,668,925 บาท เป็น 1,651,114,875 บาทโดยการออกหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่จํานวน 6,604,459,500 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวม 660,445,950 บาท 
โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้
 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ หุ้นสามญั 6,604,459,500 0.10 660,445,950 
ในการใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
(General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
3.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชาํระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญั
ท่ีออกใหมเ่กินกวา่สิทธิได้  

6,604,459,500 3:2 0.10 1 – 5 มีนาคม 2564 - 

เอกสารแนบ 2 



 
 

 

หมายเหตุ 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2563 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 ได้มีมติเหน็ชอบให้นําเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท จํานวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้นมลูค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น ท่ีราคาเสนอขาย
หุ้นละ0.10 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ โดยจดัสรรในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่
ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จดัสรร
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีไม่ได้รับการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้แรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชําระราคา
ค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทกุราย โดยการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกิน
กวา่สทิธิแตล่ะรายนัน้ทกุรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกว่าสิทธินัน้
ให้เป็นไปตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนมากกว่า 
หรือ เท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชําระค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซือ้
เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนน้อย
กวา่จํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 

2.1 บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วโดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมาคณู
ด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ
ท่ีจะได้รับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการ
จดัสรรจะต้องไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้จองซือ้และชําระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

2.2 ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ท่ี
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง่ยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่า
สิทธิ โดยนําสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้มาคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีคงเหลือนัน้ 
ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร 
ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรจะต้องไม่เกิน
จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้จองซือ้และชําระราคาค่าจองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่
ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อนีจ้นกวา่ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

 

 กรณีการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีส้ง่ผลให้ผู้จองซือ้รายใดถือหุ้น
ถึงหรือข้ามจดุท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ผู้จองซือ้มีหน้าท่ีต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ทัง้นี ้ให้วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น 
Right Offering (Record Date) คือ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 และกําหนดให้วนัจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ คือ 
วนัท่ี 1 –5 มีนาคม2564 รวมทัง้สิน้ 5 วันทําการ อย่างไรก็ดี การกําหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
และขึน้อยู่กับการได้รับอนุมัติจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

 ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจ
ในการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) 



 
 

 

1) การกําหนด หรือแก้ไขเง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึง่รวมไปถงึ 
 

1.1) จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ี่จะจดัสรรแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
1.2) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุ้น (Record Date) 
1.3) อตัราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ อตัราส่วนหุ้นสามญัเดิมต่อหุ้น

สามญัท่ีออกใหม)่ 
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
1.5) วิธีการจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
1.6) ระยะเวลาการจองซือ้และการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering  
1.7) เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการข้างต้น 

2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบั

การจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 

3) การลงนามในคําขออนญุาตและขอผ่อนผนั รวมถึงคําขอหลกัฐานใดๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ี

ออกใหม่ข้างต้น รวมทัง้การจัดเตรียมการและการยื่นคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและ

หลกัฐาน  ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอํานาจดําเนินการใด  ๆอนัจําเป็นสําหรับการจดัสรร

หุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 

4) การแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการต่างๆ 

ข้างต้น 

 
3.2   การดาํเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามสดัสว่น ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 
 

4  กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารลดทน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 
อาคารธาราเทพ ฮอล์ล โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค โดย 
 

 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี.........-........
จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 12 มกราคม 2564 
 
5  การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

5.1 บริษัทจะทําการจดทะเบียน ลดทุน / เพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน 
นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทนุชําระแล้วภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบ 
 

5.2 บริษัทจะดําเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัที่ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 

 



 
 

 

 

6  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

6.1 เพ่ือนําเงินไปใช้ในกิจกรรมการลงทุน ได้แก่การนําเงินไปลงทุน และ/หรือ ชําระค่าหุ้น และ/หรือ ให้กู้ ยืม 
สําหรับโครงการที่อยู่ในแผนงานของบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ (1) โครงการพัฒนา
ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (2) โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) 
ซึง่ประกอบด้วย(2.1) การให้สนิเช่ือประเภทลีสซิ่ง (2.2) สนิเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และ (2.3) สนิเช่ือเช่าซือ้ เป็นต้น และ 
(3) การใช้เป็นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมุ่งเน้นธุรกิจท่ีสามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจให้แก่บริษัท ซึง่หมายความรวมถงึ ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีอตัราการเติบโตสงูในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจเก่ียวกบัอปุกรณ์การแพทย์ เป็นต้น 
 

6.2 เพ่ือนําเงนิไปใช้ชาํระหนีธุ้รกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจเป็นผู้จดัจําหน่ายซือ้ขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และอปุกรณ์เสริม
ต่างๆ เงินเพิ่มทนุบางสว่นจะถกูนําไปชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีมีอยู่ของธุรกิจเดิม เพ่ือเป็น
การลดภาระดอกเบีย้สําหรับธุรกิจเดิม เพ่ือให้ธุรกิจเดิมสามารถฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปได้
ภายใต้ต้นทนุทางการเงินท่ีเหมาะสม 
 

6.3 เพ่ือนําเงนิไปใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัท 
 

บริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี ้
 

ลาํดับ รายละเอียด * 
ความต้องการเงนิทุน1/ 

(ล้านบาท) 
%เงนิ 
เพิ่มทุน 

ระยะเวลา 

6.1 เพ่ือนําเงินไปใช้ในกิจกรรมการลงทนุ    

(1) ชําระค่าหุ้นสําหรับโครงการยานยนต์พลงังานไฟฟ้า2/ 290 44% ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 

(2) โครงการพฒันาธรุกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร3/ 
200 30% ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 

(3) ทนุสํารองสําหรับการขยายธรุกิจของบริษัทในอนาคต4/ 
6.2 เพ่ือนําเงินไปใช้ชําระหนีธ้รุกิจเดิม 120 18% ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 
6.3 เพ่ือนําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 50 8% ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 
 รวมทัง้สิน้ 660   
หมายเหตุ 
1/ สดัสว่นการใช้เงินทนุดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความสามารถในการระดมทนุ และเง่ือนไขกบัคูส่ญัญาในแตล่ะโครงการ 
2/ การลงทนุในโครงการยานยนต์พลงังานไฟฟ้าได้รับอนมุติัลงทนุจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 ซึง่บริษัทคาดว่าจะชําระ

คา่หุ้นท่ีค้างชําระค่าหุ้นไว้ใน (1) บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั (“SKY-TH”) จํานวน 105 ล้านบาท จากเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุติั
แล้วรวมทัง้สิน้ 155 ล้านบาท (2) บริษัท อีวี สมาร์ท เมเนจเม้นท์ จํากดั (“EVSM”) จํานวน 180 ล้านบาท จากเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุติัแล้ว
รวมทัง้สิน้ 180 ล้านบาท (3) บริษัท สกายเวลล์ ลีสซ่ิง จํากดั (“SKY-L”) จํานวน 5 ล้านบาท จากเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุติัแล้วรวมทัง้สิน้ 
5 ล้านบาท โดยยงัไม่ชําระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือของ (4) บริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั (“RAI”) จํานวน 150 ล้านบาทจากเงินลงทนุท่ี
ได้รับอนมุติัแล้วรวมทัง้สิน้ 200 ล้านบาท 

3/ การลงทนุในโครงการพฒันาธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร โดย บริษัท สกายเวลล์ ลีสซ่ิง จํากดั ซึง่ได้รับอนมุติัลงทนุจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2563 โดยบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทร่วมระหวา่งบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของ DEEJING 

4/ การลงทนุในโครงการอ่ืนๆ สําหรับการขยายธรุกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทยงัคงต้องพิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ รวมถึงการ
เจรจาต่อรอง และผลการศกึษาความเป็นไปได้ต่อไปสําหรับระยะเวลาในการใช้เงินภายหลงัจากระดมทนุบริษัทจะนําเงินดงักล่าวมาใช้
ตามความเหมาะสมในทนัที 

 

 

 



 
 

 

ความเหน็คณะกรรมการเพิ่มเตมิ 
 

 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตัง้แตช่่วงต้นปี สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างรวมถึงเป็นตวัเร่ง
ให้กระแส การถูกทําลาย (Disruption)ที่มีอยู่แล้วให้เปลี่ยนแปลงเร็วขึน้ วิกฤติครัง้นีไ้ด้สร้างการเปลี่ยนแปลงสําคญั
หลายอย่างทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว จนอาจทําให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถแข่งขนัหรืออยู่รอดได้หากยงัยึดติด
กบัโมเดลธุรกิจรูปแบบเดิม ดงันัน้ ภาคธุรกิจจึงต้องเข้าใจบริบทของโลกใหม่เพ่ือปรับตวัได้อย่างเหมาะสม ในหลายธุรกิจ
จงึจําเป็นต้องสร้างการเปล่ียนแปลงในลักษณะพลกิโฉม(Transformation) เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจให้มีความโดดเด่น 
และมีภมิูคุ้มกนัตอ่การถกูทําลาย หนึง่ในการกําหนดทิศทางของธุรกิจให้เหนือกวา่คูแ่ข่ง คือ การสร้างโมเดลธุรกิจใหมอ่ยูเ่สมอ 
(Reinvent) โดยมุ่งเน้นการสร้างคณุค่าท่ีตอบโจทย์ของผู้บริโภคและการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยควรกระจาย
การลงทนุกบัโครงการขนาดเล็กในจํานวนมากๆ แล้วค่อยๆ ขยายขนาดขึน้เร่ือยๆ ช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้างโมเดล
ธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูงมากพอจะสร้างความเปล่ียนแปลงให้ตลาดได้ (Disruptive innovation) จากเดิมที่ผลการ
ประกอบการของบริษัทจากธุรกิจเป็นผู้จัดจําหน่ายซือ้ขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีการ
แข่งขนัสงูมาก สง่ผลให้อตัรากําไรค่อนข้างต่ํา เม่ือเกิดวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สง่ผลกระทบให้ กิจกรรม
หลักของธุรกิจ (Key Activities) ได้แก่ ธุรกิจการขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมชะลอลงหรือ หยดุชะงกัในบางช่วง 
ในขณะท่ี ช่องทางการให้บริการ (Channels)แบบเดิมได้รับผลกระทบ เน่ืองจากวิกฤติบังคับให้ผู้บริโภคเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยี ผู้บริโภคคุ้นเคยกบัการใช้งานแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือมากขึน้ ประกอบกบัความต้องการหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อกบัผู้ อ่ืนแบบเผชิญหน้าจึงเกิดเป็นโอกาสใหม่ๆ ให้กบัธุรกิจหลกัของบริษัท ดงันัน้ ทางคณะกรรมการจึงมีนโยบาย
การลงทนุในโครงสร้างธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยั โดยมีการแทรกกิจกรรมหลกัของธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจเหลา่นัน้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกนั 
คณะกรรมการจงึเหน็ควรท่ีจะเพิ่มทนุแล้วนํามาลงทนุในโครงการดงักลา่ว 
 

 บริษัทได้สง่ทีมงานพัฒนาธุรกจิ (Business Development Team) ร่วมกนัขยายกิจการเข้าสูธุ่รกิจอ่ืนท่ีมีอตัราการ
เติบโตสงูในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่หลากหลายธุรกิจดงักล่าว อยู่ในระหว่างตรวจสอบกิจการในทกุด้าน 
ทัง้ทางด้านบญัชี กฎหมาย และการเงินรวมทัง้การประเมินมลูค่ากิจการ ซึง่บริษัทจะดําเนินการในขัน้ตอนดงักลา่วให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนก่อนท่ีจะจ่ายเงินเข้าร่วมลงทนุ เพ่ือท่ีจะพิจารณาถึงความเส่ียงตลอดจนความเหมาะสม ความคุ้มค่า อตัรา
ผลตอบแทน และความคุ้มค่าของเงินลงทนุ ก่อนท่ีตดัสินใจลงทนุ ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเข้าลงทนุ
ดงักลา่วอยา่งรอบคอบและเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 
7 ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 

7.1 เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท ให้มีความแข็งแกร่งเพ่ือรองรับการขยายการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ทําให้บริษัทมีรายได้และกําไรเพิ่มขึน้จากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทําให้บริษัท
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกําไรตามเป้าหมาย 
 

7.2 ลดภาระดอกเบีย้จ่ายของธุรกิจเดิม เน่ืองจากเงินเพิ่มทนุบางส่วนจะถกูนําไปชําระคืนเงินกู้ ยืมท่ีมีอยู่ในส่วน
ของธุรกิจเดิม เพ่ือเป็นการลดภาระดอกเบีย้ให้กบัธุรกิจเดิม เพ่ือให้ธุรกิจเดิมสามารถเลีย้งตวัเองได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

7.3 เพิ่มเงนิทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึง การลงทนุระยะสัน้ในรูปแบบต่างๆ 
ของธุรกิจใหม่ๆซึ่งเม่ือธุรกิจดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ บริษัทก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กิจการ
เพิ่มเติม และสร้างโอกาสในการทําธุรกิจใหมท่ี่มีศกัยภาพ  
 
 
 



 
 

 

8 ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

8.1 สภาพคล่องเพิ่มขึน้ ผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกในการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากสภาพคลอ่งท่ีเพิ่มขึน้ 
 

8.2 นโยบายเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล จากการท่ีบริษัทดําเนินการเพิ่ม
ทนุจะนํามาซึง่เงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจยานยนต์พลงังานไฟฟ้า ธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร และธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องท่ีมีศักยภาพท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกําไร
เพิ่มขึน้จากผลการดําเนินงาน  

 

 
9.  รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
-ไมมี่- 

 

10.  ตารางระยะเวลาดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน/เดือน/ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2563 เพ่ืออนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 28 ธนัวาคม 2563 

2 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (Record date) 12 มกราคม 2564 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือขออนมุติัเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 4 กมุภาพนัธ์ 2564 

4 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record date) 11 กมุภาพนัธ์ 2564 

5 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (5 วนัทําการ) 1-5 มีนาคม 2564 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

 
 ลายมือช่ือ  ..................................................................  กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 (นายกิตติพงศ์  กิตติภสัสร) 

 

 ลายมือช่ือ ...................................................................กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
(นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์) 

 

 

 

 

 


