SNC
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ที่ SNC 2020/032
7 พฤษภาคม 2564
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) การยกเลิกโครงการลงทุนเดิม และการกาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่
2/2564

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน)
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานมติที่สาคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564
ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุ ปได้ดงั นี้
1. มีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) ที่ได้
อนุมตั ิไปแล้วให้สอดคล้องกับโครงการที่บริ ษทั จะดาเนินการต่อไปในอนาคต โดยเหตุผลและความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เนื่องจากบริ ษทั ได้รับแจ้งจากลูกค้าซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตตูเ้ ก็บเครื่ องมือ (Toolbox) และเป็ นผูเ้ ช่าโรงงาน
และคลังสิ นค้าให้เช่าที่บริ ษทั จะก่อสร้างว่า อยู่ระหว่างการถูกเข้าซื้ อกิจการจึงจาเป็ นต้องชะลอแผนการขยายการลงทุนใน
ประเทศไทย โดยจะสามารถดาเนิ นการใด ๆ ได้ภายหลังจากกระบวนการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) แล้ว
เสร็ จและสรุ ปผลการเข้าซื้ อกิจการ ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายเดือน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการรอผลการเข้าซื้ อกิจการของลูกค้ารายดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั เสี ยโอกาสทางธุรกิจ จึงเห็นควรนาเงินเพิ่มทุนมาใช้ใน
การขยายก าลัง การผลิ ต ในธุ ร กิ จ เดิ ม และรองรั บ โอกาสใหม่ ท างธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ธุ ร กิ จ รั บ จ้า งผลิ ต และประกอบ
เครื่ องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอตั ราการเติบโตสู งอย่างต่อเนื่องเป็ นหลัก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในอนาคต หากบริ ษทั
สามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริ ษทั และสร้างผลตอบแทนอย่าง
ยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในระยะยาว และให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มัติ เปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิ นจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทัว่ ไป (Public
Offering) ต่อไป ดังนี้
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วัตถุประสงค์การใช้เงิน เดิม
(1) เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงงานและคลังสิ นค้าให้
เช่ าสาหรั บธุ รกิ จผลิ ตตูเ้ ก็บเครื่ องมือ (Toolbox)
และการสร้ างคลังสิ นค้าสาหรั บใช้ภายในกลุ่ ม
บริ ษทั
(2) เพื่ อ รองรั บ การย้า ยสายการผลิ ต จากจัง หวัด
สมุทรปราการ มาที่ จังหวัดระยอง ให้เป็ นศูนย์
รวมการผลิตแบบครบวงจร
(3) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิ จการและเพื่อ
ชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน
วัตถุประสงค์การใช้เงิน ใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลง
(1) เพื่ อ ขยายก าลัง การผลิ ต ธุ ร กิ จ เดิ ม ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ
รับจ้างผลิตและประกอบเครื่ องใช้ไฟฟ้ า (OEM)
ธุรกิจผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้า (PARTS) และ
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานพาหนะ (AUTO) และ
รองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
(2) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อชาระ
คืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน หรื ออืน่ ๆ

จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ (ล้านบาท)
780 ล้านบาท

ระยะเวลาที่จะใช้เงิน
โดยประมาณ
ประมาณ ปี 2564

200 ล้านบาท

ประมาณ ปี 2564

เงินทุนส่วนที่เกินจาก
ข้อ (1) และ (2)

ประมาณ ปี 2564 - 2565

วงเงินที่ใช้
1,155 ล้านบาท

ระยะเวลาที่จะใช้เงินทุน
ประมาณ ปี 2564 - 2565

เงินทุนส่วนที่เกินจาก
ข้อ (1)

ประมาณ ปี 2564 - 2565

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน) และสารสนเทศเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน) - สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคาร โรงงาน และซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เพื่อนามาขยายกาลังการผลิตธุ รกิจเดิมของบริ ษทั โดยมุ่งเน้นที่
ธุ ร กิ จ รั บ จ้างผลิ ตและประกอบเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า (OEM) มี มูลค่าประมาณ 1,155 ล้านบาท เข้าข่ายเป็ นการทารายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มี
นัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 12.25 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนั้น จึงไม่
เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไป โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
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การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคานวณเปรี ยบเทียบ
เกณฑ์
วิธีการคานวณ
ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าของสิ นทรัพย์ (NTA)
ไม่สามารถคานวณได้
เกณฑ์กาไร
ไม่สามารถคานวณได้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
มูลค่าการลงทุน 1,155 ลบ.
12.25%
สิ นทรัพย์รวม 9,430 ลบ.
เกณฑ์หุ้นเพิ่มทุน
ไม่สามารถคานวณได้
2. มีมติยกเลิกโครงการคลังสิ นค้าสาหรับธุรกิจตูเ้ ก็บเครื่ องมือและคลังสิ นค้าสาหรับธุรกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เพื่อให้เช่า มูลค่า 780
ล้านบาท ที่ได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และบริ ษทั ได้ส่งหนังสื อเวียน
ถึงผูถ้ ือหุ้นในการทารายการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยเหตุผลที่ตอ้ งยกเลิกโครงการดังกล่าวตามที่อธิ บายไว้
ในข้อ 1
ทั้งนี้ โครงการคลังสิ นค้าสาหรับธุ รกิจตูเ้ ก็บเครื่ องมือและคลังสิ นค้าสาหรับธุรกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้ า มีขนาดของรายการสู งสุ ด
เท่ากับร้อยละ 8.27 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนโดยเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั อ้างอิงข้อมูล
จากงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์
ของประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไป
3. มี มติ อนุ มัติให้กาหนดวันประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ้นครั้ งที่ 2/2564 ในวันที่ 14 มิ ถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ ม
สานักงานใหญ่ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 6 ตาบลบางเพรี ยง อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ และกาหนดให้วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ้นที่ จะมี สิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม วิ ส ามัญ
ผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 27/2564
วาระที่ 2
พิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กบั ประชาชน
ทัว่ ไป (Public Offering)
วาระที่ 3
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
โดยมอบอานาจให้ประธานกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่ประธานกรรมการบริ หารมอบอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 2/2564
แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 2/2564 และการพิจารณา
แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นเพื่อสิ ทธิการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น หากบริ ษทั ประสบปัญหาหรื อเกิด
ความล่าช้าในการจัดเตรี ยมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อเกิดเหตุการณ์ที่มีความ
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จาเป็ นต้องแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าว ตามความจาเป็ นหรื อตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตอ้ งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนดไว้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย งามกิจเจริ ญลาภ)
กรรมการ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 1

(F 53-4)
แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (ฉบับแก้ ไขวัตถุประสงค์การใช้ เงิน)
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 7 พฤษภำคม 2564
ข้าพเจ้า บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่ อ วั น ที่
7 พฤษภาคม 2564 เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จากการเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
(Public Offering) โดยบริษัทได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ให้เพิ่มทุน อีกจานวน
112,222,661 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 112,222,661 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จานวน 112,222,661 หุน้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. กำรเพิม่ ทุน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเพิ่มทุนอีกจานวน 112,222,661 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 112,222,661 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering) จานวน 112,222,661 โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี ้
กำรเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

112,222,661
-

มูลค่ำทีต่ รำไว้
(บำทต่อหุ้น)
1.00
-

รวม (บำท)
112,222,661
-

2. กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

ประชาชนทั่วไป - เพื่อรองรับการ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering)
รวม

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

อัตรำส่วน
(เดิม : ใหม่)

ไม่เกิน
112,222,661

-

รำคำขำย วัน เวลำจองซือ้
หมำยเหตุ
(บำทต่อหุ้น) และชำระเงิน
ค่ำหุ้น
รายละเอียดใน รายละเอียดใน รายละเอียดใน
หมายเหตุ 1-3 หมายเหตุ 1-3 หมายเหตุ 1-3

ไม่เกิน
112,222,661

หมายเหตุ:
1. บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 112,222,661 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ทั้งนี ้ รายละเอียดอื่นๆ ของการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ ปรากฏตาม สารสนเทศ
เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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2. การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering) จะกาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริ หาร ในภายหลังจากที่ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ จากส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว
3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจในการ
(1) แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้ นีไ้ ด้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การกาหนดราคา
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน การชาระเงินค่าหุน้ สามัญ รวมทัง้ เงื่อนไขและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
(2) แก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่างๆ และ/หรือ
ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(3) การให้ขอ้ มูล การจัดทา การส่งมอบ การลงนาม ในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน ให้แ ก่ป ระชาชนทั่ว ไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง แบบค าขออนุญ าต แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขาย
หลักทรัพย์ หนังสือชีช้ วน สัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อและการยื่น คาขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ประชาชนทั่วไป
(Public Offering) และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(4) ดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
ในครัง้ นี ้

2.2 กำรดำเนินกำรของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
3. กำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพิ่มทุน
ก าหนดวัน ประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวัน ที่ 14 มิ ถุน ายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อ งประชุม
สานักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ท่ี 6 ตาบลบางเพรียง อาเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
(Record Date)

21 พฤษภาคม 2564

วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564

14 มิถุนายน 2564

4. กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กี่ยวข้อง และเงือ่ นไขกำรขออนุญำต (ถ้ำมี)
(1) บริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2) บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (Public Offering, PO) ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
รวมทัง้ ขออนุมตั ิให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนของบริษัทมีผลใช้บงั คับ
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ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รบั อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
(3) บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รบั หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี ้ การเพิ่มทุนและการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อประชาชนของบริษัทในครัง้ นี ้ ยังมีความไม่แน่นอนขึน้ อยู่
กับผลการพิจารณาอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต.
5. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จานวน 112,222,661 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 112,222,661 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จานวน 112,222,661 หุน้ โดยมีวตั ถุประสงค์การใช้
เงินดังต่อไปนี ้
(1) เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าสาหรับธุรกิจผลิตตูเ้ ก็บเครื่องมือ (Toolbox) และการสร้าง
คลังสินค้าสาหรับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า วงเงินประมาณ 780 ล้านบาท
(2) เพื่อรองรับการย้ายสายการผลิตจากจังหวัดสมุทรปราการ มาที่จงั หวัดระยอง ให้เป็ นศูนย์รวมการผลิตแบบครบ
วงจร วงเงินประมาณ 200 ล้านบาท
(3) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือเพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน สาหรับเงินเพิ่มทุนที่ได้รบั
ในส่วนที่เกินจากข้อ (1) และ (2)
เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากลูกค้าซึ่งเป็ นบริษัทผู้ผลิตตูเ้ ก็บเครื่องมือ (Toolbox) และเป็ นผู้เช่าโรงงานและ
คลังสินค้าให้เช่าที่บริษัทจะก่อสร้างว่า อยู่ระหว่างการถูกเข้าซือ้ กิจการจึงจาเป็ นต้องชะลอแผนการขยายการ
ลงทุนในประเทศไทย โดยจะสามารถดาเนินการใดๆ ได้ภายหลังจากกระบวนการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Due
Diligence) แล้ว เสร็ จ และสรุ ป ผลการเข้า ซื ้อ กิ จ การ ซึ่ ง กระบวนการดัง กล่ า วอาจใช้เ วลาหลายเดื อ น โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการรอผลการเข้าซือ้ กิจการของลูกค้ารายดังกล่าวจะทาให้บริษัทเสีย
โอกาสทางธุรกิจ จึงเห็นควรนาเงินเพิ่มทุนมาใช้ในการขยายกาลังการผลิตในธุรกิจเดิม และรองรับโอกาสใหม่ทาง
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอตั ราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเป็ น
หลัก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและ
ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รบั
จากการเพิ่มทุนเป็ นดังต่อไปนี ้
(1) เพื่อขยายกาลังการผลิต ธุรกิจเดิมของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM)
ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (PARTS) และธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะ (AUTO) และรองรับโอกาส
ใหม่ทางธุรกิจ วงเงินประมาณ 1,155 ล้านบาท
(2) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือเพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน และ/หรืออื่น ๆ สาหรับ
เงินเพิ่มทุนที่ได้รบั ในส่วนที่เกินจากข้อ (1)

333/3 หมู่ท่ี 6 ตำบลบำงเพรียง อำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10560
333/3 Moo 6 Bangprieng District, Amphur Bangbo, Samutprakarn 10560
Tel : (662) 108-0370-76 Fax : (662) 108-0367-68 Email : snc@sncformer.com

SNC

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ (1) และ (2) ภายในปี 2564-2565 โดยจานวนเงินที่
บริษัทจะได้รบั จากการเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะขึน้ อยู่กับราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนซึ่งจะกาหนดในภายหลังจากที่ได้รบั
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่จากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมอ้างอิงกับราคา
ตลาดของหุน้ ของบริษัท ณ ช่วงที่เสนอขายหลักทรัพย์
5.1 รำยละเอียดของโครงกำรทีบ่ ริษัทจะนำเงินทีไ่ ด้รับจำกกำรเพิ่มทุนไปใช้ และงบประมำณโครงกำรทัง้ หมด
ทีค่ ำดว่ำจะใช้ในเบือ้ งต้น
โครงการขยายกาลังการผลิตธุรกิจ เดิมของบริษัทและรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจเป็ นการก่อสร้างอาคาร โรงงาน
ขนาดพืน้ ที่โรงงาน 100,000 ตารางเมตร เพื่อขยายกาลังการผลิตเครื่องปรับอากาศเป็ น 4,000,000 ชุดต่อปี ตูเ้ ย็น
240,000 เครื่องต่อปี โทรทัศน์ 350,000 เครื่องต่อปี และเครื่องซักผ้า 200,000 เครื่องต่อปี บริษัทคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มใช้สายการผลิตในปี 2565 โดยกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทมี
ความสนใจที่จะให้บริษัทรับจ้างผลิตและสั่งซือ้ สินค้าในปริมาณที่มากขึน้ บริษัทคาดว่าจะได้รบั ผลตอบแทนจาก
โครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 17.6% และมี payback period 3 ปี 5 เดือน
5.2 ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรโครงกำรได้สำเร็จและควำมเสี่ยงจำกกำร
ดำเนินกำรโครงกำร
บริษัทคาดว่า โอกาสที่บริษัทจะไม่สามารถดาเนินโครงการดังกล่าวมีค่อนข้างต่า เนื่องจากเป็ นโครงการขยายกาลัง
การผลิตในธุรกิจเดิมของบริษัทที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
6. ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) เงิ น ทุน ที่ บริษัท ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เพิ่ มทุนในครั้งนี ้จะท าให้บริษัท มีแหล่ งเงิน ทุน เพี ยงพอสาหรับ
แผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทในอนาคต
(2) การเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะช่วยลดภาระทางการเงิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัท ส่งผล
ให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมทัง้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะ
สร้างรายได้และผลกาไรอย่างยั่งยืนให้บริษัทต่อไปในอนาคต
7. ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษั ท มี น โยบายการจ่ายเงิน ปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังหักภาษี แ ละสารองตาม
กฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่าง
มีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลให้นาปั จจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาเนินงานในอนาคต
ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ข้างต้น ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีท่ีเป็ นการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาล
7.2 สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัท
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ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public offering) จะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลจากการ
ด าเนิ นงาน เริ่ม ตั้งแต่เมื่อ ผู้จองซือ้ หุ้น เพิ่ม ทุน ได้รับ การจดทะเบี ยนเป็ น ผู้ถื อหุ้นของบริษัท แล้วกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
8. ตำรำงระยะเวลำกำรดำเนินกำรในกรณีทคี่ ณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้
เงินเพิ่มทุน
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร

1. วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 4/2564 เพื่ออนุมัติ การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
2. วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
2/2564 (Record Date)
3. วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564

7 พฤษภาคม 2564
21 พฤษภาคม 2564
14 มิถุนายน 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ)
กรรมการ

(นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล)
กรรมการ

(กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 2

สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 7 พฤษภำคม 2564 (ฉบับแก้ ไขวัตถุประสงค์การใช้ เงิน)
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีมติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยบริษัทได้ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ให้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

รำยละเอียดกำรเสนอขำย
เสนอขายหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 112,222,661 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี ้
1.1

จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะกาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในภายหลัง
ในกรณีท่มี ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครัง้ นี ้ บริษัทจะขออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ต่อไป

1.2

การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป (Public Offering) จะก าหนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหาร ในภายหลังจากที่ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่จากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว

1.3

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอานาจในการ
-

-

-

แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร
และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้ นีไ้ ด้ทุกประการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุน การชาระเงินค่าหุน้ สามัญ รวมทัง้ เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
แก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอต่างๆ
และ/หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การให้ขอ้ มูล การจัดทา การส่งมอบ การลงนาม ในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง คาขออนุญาต แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หนังสือชีช้ วน สัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อ

SNC
2.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหำชน)
SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

และการยื่น คาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการนาหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป
(Public Offering) ในครัง้ นี ้

วัตถุประสงค์ของกำรออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนกำรใช้เงิน
บริษัทจะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั นี ้
(1) เพื่อขยายกาลังการผลิตธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้า (PARTS) และธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะ (AUTO) และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ วงเงิน
ประมาณ 1,155 ล้านบาท
(2) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือเพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน และ/หรืออื่น ๆ สาหรับเงินเพิม่
ทุนที่ได้รบั ในส่วนที่เกินจากข้อ (1)
บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ (1) และ (2) ภายในปี 2564-2565 โดยจานวนเงินที่
บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะขึน้ อยู่กับราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนซึ่งจะกาหนดในภายหลังจากที่ได้รบั
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่จากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม อ้างอิงกับราคา
ตลาดของหุน้ ของบริษัท ณ ช่วงที่เสนอขายหลักทรัพย์

3.

ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้นจำกกำรขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
3.1

ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) จะขึน้ อยู่กับราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะ
กรมการบริหาร จะกาหนดในภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสานักงาน ก.ล.ต. โดยจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม อ้างอิงกับราคาตลาดของหุน้ บริษัท ณ ช่วงที่เสนอขายหลักทรัพย์
อย่างไรก็ดี ในกรณี ท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในราคาเสนอขายที่มี
ส่วนลดร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 จากราคาตลาดจะมีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ร้อยละ 1.40 ถึง
ร้อยละ 5.61 ตามลาดับ
หมายเหตุ : ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ดังกล่าวเป็ นเพียงการแสดงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ หากบริษัทมีการเสนอ
ขายหุน้ ทีม่ ีส่วนลดจากราคาตลาดอยู่ในช่วงดังกล่าวเท่านัน้ บริษัทอาจกาหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนเป็ นราคาทีส่ ูงกว่าราคาตลาด หรือมี
ส่วนลดจากราคาตลาดมากกว่าทีเ่ ปิ ดเผยไว้ ตามความเหมาะสม ซึ่งขึน้ อยู่กบั ราคาตลาดของหุน้ บริษัทและสภาวะการซือ้ ขายหุน้ ในตลาด
หลักทรัพย์ ณ ช่วงทีเ่ สนอขายหลักทรัพย์

3.2

ผลกระทบต่อกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ดังนี ้
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Control Dilution = จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขาย / (จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขาย)
Control Dilution
3.3

=

112,222,661 / (287,777,339 + 112,222,661)

=

28.06 %

ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอหุน้ ขายเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะมีผลกระทบต่อการลดลง
ของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ดังนี ้
EPS Dilution = (EPS ก่อนการออกและเสนอขาย – EPS หลังการเสนอขาย) / EPS ก่อนการออกและเสนอขาย
EPS Dilution
4.

=

28.06%

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเพิ่มทุน
4.1

เหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรเพิ่มทุนของบริษัท

การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อขยายกาลังการผลิตธุรกิจเดิม ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรับจ้างผลิต
และประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ธุรกิจ ผลิตชิน้ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (PARTS) และธุรกิจ ผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะ
(AUTO) และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอตั ราการ
เติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเป็ นหลัก รวมถึงเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน และ/
หรืออื่น ๆ นอกจากนี ้ การเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทซึ่งปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 287,777,339 บาท ให้
เหมาะสมรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
สมเหตุสมผลและมีความจาเป็ นในการดาเนินการ นอกจากนี ้ เพื่อให้การเพิ่มทุนในครัง้ นีป้ ระสบความสาเร็จสูงสุดและ
เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ผู้ล งทุ น ที่ มี ศัก ยภาพทั้ง ผู้ล งทุ น สถาบัน และผู้ล งทุ น รายย่ อ ยเข้า มาเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) เป็ นวิธีการที่
เหมาะสมกับการเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้ นี ้
4.2

ควำมเป็ นไปได้ของแผนกำรใช้เงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นและโครงกำรทีจ่ ะดำเนินกำร

แผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อขยายกาลังการผลิตธุรกิจเดิมและรองรับโอกาสใหม่ทาง
ธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอตั ราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง
มีความเป็ นไปได้ เนื่องจากเป็ นการขยายกาลังการผลิตในธุรกิจเดิมที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยกลุ่มลูกค้าเดิมของ
บริษัทมีความสนใจที่จะให้บริษัทรับจ้างผลิตและสั่งซือ้ สินค้าในปริมาณที่มากขึน้
นอกจากนี ้ บริษัทได้นาเสนอแผนการลงทุนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการ
บริษัทเชื่อมั่นว่าแผนการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้บริษัท โดยอยู่ในขอบเขตงานเดิมที่บริษัทมีความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กบั บริษทั ในอนาคต รวมทัง้ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะ
ยาว
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ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุน และควำมเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีทเี่ งินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมำณทัง้ หมดทีต่ ้องใช้ในกำรดำเนินกำรตำมแผนหรือโครงกำรดังกล่ำว

แผนการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีความสมเหตุสมผลและมีความเป็ นไปได้
เพราะเป็ นการขยายกาลังการผลิตธุรกิจเดิมของบริษัทซึ่งบริษัทดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่เี งินที่ได้
จากการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นีไ้ ม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้ หมดที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินการ บริษัทยังมีความสามารถในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมจากธนาคารพาณิชย์สาหรับเงินทุนส่วนที่ยงั ขาดอยู่ได้ เนื่องจากอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน
(D/E Ratio) ของบริษัทในปั จจุบนั (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) เท่ากับ 1.6 เท่า ยังอยู่ในระดับที่ไม่สงู มากนัก และบริษัท
ได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับการดาเนินการในช่วงแรกไว้แล้ว
4.4

ผลกระทบที่ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้น ต่ อ กำรประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัท อันเนื่องจำกกำรเพิ่มทุนและกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรใช้เงินหรือโครงกำร

เงินทุนที่บริษัทได้รบั จากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะทาให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับแผนการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต หาก
บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทน
อย่างยั่งยืนให้กบั บริษัทในอนาคต รวมทัง้ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว
5.

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถ้ ือหุน้ สามารถฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่นนั้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้
สิทธิ ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
จากการพิจารณาถึงเหตุผล และข้อเท็จจริงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้วย
ต่อการเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้ นี ้
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
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กรรมการ
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