เลขที่ WICE 030/2562
วันที่ 30 มกราคม 2562
เรื่อง
เรียน

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 สิน้ สุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (WICE) ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
150,000,000 หุ้น ให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.10 บาท ในระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 ได้เงินจาก
การระดมทุ น ทั้ ง สิ้ น จ านวน 315,000,000 บาท และได้ มี ก ารใช้ เ งิ น ทุ น ไปแล้ ว จนถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 เป็ น จ านวน
287,624,719.11 บาท คงเหลือเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 27,375,280.89 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)
เงินใช้ไป
เงินใช้ไป
เงินคงเหลือ ณ
รวมเงินใช้ไป
วันที่ 31 ธ.ค. 60 วันที่ 1 ม.ค. – วันที่ 1 ก.ค. –
ปี 2561
30 มิ.ย. 61 31 ธ.ค. 61

คงเหลือ
ปี 2561

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จานวนเงิน

1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนใน
รถบรรทุกหัวลาก – หางพ่วง

80,000,000

56,574,000

-

2. เพื่อขยายพื้นที่ลานจอด
รถบรรทุก

10,000,000

6,381,471.78

-

-

0

6,381,471.78

3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

10,000,000

4,820,301.23

1,636,071.78

536,388.39

2,172,460.17

2,647,841.06

4. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนใน
คลังสินค้า

150,000,000

150,000,000

-

-

0

150,000,000

5. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ

65,000,000

50,584,980.95

-

-

0

50,584,980.95

เงินเพิ่มทุนคงเหลือ

4,806,512.62 4,806,512.62

51,767,487.38

261,381,781.17

เงินเพิ่มทุน
จานวนเงินที่ใช้ไป
รายละเอียดการขยายธุรกิจ คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค.60
(บาท)
เงินเพิ่มทุนคงเหลือ (ยกยอดมา)
1. ลงทุนซื้อหุ้นบริษัท Sun Express Logistic Pte. Ltd.
(155,701,227.36)
(SEL) สิงคโปร์ 70%
2. ลงทุนซื้อหุ้น Universal
Worldwide
Transportation Ltd.
(UWT) ฮ่องกง 80%

เงินใช้ไป
วันที่ 1 ม.ค. –
30 มิ.ย. 61

เงินใช้ไป
วันที่ 1 ก.ค. –
31 ธ.ค. 61

รวมเงินใช้ไป
ปี 2561

คงเหลือ
ปี 2561

261,381,781.17
-

-

0

105,680,553.81

-

(41,137,737.57) รวม
เงินลงทุนในปี 2560
(9,167,545.35)
รวมทั้งสิ้น
50,305,282.92 บาท

55,375,270.89

-

- ค่าที่ปรึกษาในการลงทุนฯ
- ลงทุนเข้าซื้อหุ้น UWT
80%
3. ร่วมทุน (JV) ก่อตั้งบริษัท. ใหม่ “บริษัท ยูโรเอเชีย
โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด”
โดยร่วมลงทุน 40%

(9,167,545.35)

(1,282,398.43)
(39,855,339.14)

27,999,990

27,375,280.89

บริษัทฯ มีการปรับแผนการใช้เงินเพิ่มทุน โดยมุ่งเน้นการนาเงินเพิ่มทุนมาลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และเล็งเห็นผลลัพธ์ของการลงทุนอย่างดีที่สุด โดยในปี 2559 บริษัทฯ นาเงินมาลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Sun Express
Logistic Pte. Ltd. หรือ SEL ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “WICE Logistic (Singapore) Pte. Ltd.” ประเทศสิงคโปร์ สัดส่วนการลงทุน 70%
ตามมติจากผูถ้ ือหุ้นในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นเงินจานวน 155,701,277.36 บาท
ในครึ่งปีหลังของปี 2560 บริษัทฯ ได้ศึกษาและดาเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Universal Worldwide Transportation
Ltd. หรือ UWT ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “WICE Logistic (Hong Kong) Ltd.” ประเทศฮ่องกง สัดส่วนการลงทุน 80% โดยเกิดค่า
ดาเนินการต่างๆ (อาทิ เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ทีมกฎหมาย และสานักงานบัญชี) เป็นเงินจานวน 9,167,545.35 บาท และต้นปี 2561
บริษัทฯ ได้ดาเนินการเข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริษัท Universal Worldwide Transportation Ltd. หรือ UWT และชาระ
เงิรค่าซื้อหุ้นสามัญ ส่วนที่ 1 จานวนเงินทั้งสิ้น 39,855,339.14 บาท หรือเทียบเท่า 1.17 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ได้เกิดค่า
ดาเนินการทางกฎหมายเป็นเงิน 1,282,398.43 บาท รวมทั้งสิ้นใช้เงินสาหรับการลงทุนดังกล่าวจานวน 50,305,282.92 บาท
และครึ่งปีหลังของปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มรถหัวลาก จานวน 5 คัน เป็นเงินจานวน 4,806,512.62 บาท เพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อการให้บริการอย่างต่อเนือ่ งและรวดเร็ว และครึ่งปีหลังของปี 2561 บริษัทฯ ยังได้พิจารณานาเงิน
ลงทุนที่เหลือเข้าลงทุนในการร่วมทุน (Joint Venture) กับหุ้นส่วนต่างชาติ เพื่อก่อตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ในนามบริษัท “ยูโรเอเชีย โทเทิล
โลจิสติกส์ จากัด” เพือ่ ดาเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross – Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน

ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสัดส่วนในการลงทุน 40% เป็นเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท ทัง้ นี้ กรรมการบริษัท WICE ถือหุ้น
จานวน 1 หุ้น หุ้นละ 10 บาท ทาให้บริษัทฯ ลงทุนในการร่วมทุนครั้งนี้ ทั้งสิ้น 27,999,990 บาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินเพิ่มทุน คงเหลือทั้งสิน้ จานวน 27,375,280.89 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงคานึงถึง
การใช้เงินเพิ่มทุนและระมัดระวังการใช้เงินเพิ่มทุน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเพือ่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และการ
พัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ปรมาภรณ์ จานงสุข
เลขานุการบริษัท

