Lucid Motors เปิ ดขายหุนในตลาด Nasdaq ผาน
การควบรวมกิจการกับ Churchill Capital Corp IV
Lucid Group บริษท
ั ยานยนตที่สรางมาตรฐานใหมของการเดินทางอยางยงั ่ ยืนดวยยานยนตพลังงานไฟฟ าที่หรูหรา
และทันสมัย ไดกลายเป็ นบริษท
ั มหาชนแลว จากการเปิ ดขายหุนสามัญ Class A และวอรแรนทในตลาด Nasdaq
Global Select Market ซึ่งจดทะเบียนภายใตรหัสใหมอยาง “LCID” และ “LCIDW” ตามลําดับ โดย Lucid ได
ดําเนินการควบรวมกิจการกับ Churchill Capital Corp IV เป็ นอันแลวเสร็จเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2021 หลังจาก
ที่เคยประกาศไวกอนหน านี้ ทัง้ นี้ บริษท
ั ที่ควบรวมใหมจะดําเนินธุรกิจในช่ อ
ื Lucid Group, Inc.
Lucid ลัน
่ ระฆังเทรดที่ตลาด Nasdaq ในวันที่ 26 กรกฎาคม เพื่อเฉลิมฉลองการจดทะเบียนเป็ นบริษท
ั มหาชน โดย
รับชมสตรีมถายทอดบรรยากาศของงานไดที่ https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony
“พันธกิจของ Lucid คือการผลิตรถยนตไฟฟ าและระบบสงกําลังรถยนตไฟฟ าในระดับอุตสาหกรรม ผานการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ล้าํ สมัยที่สุดเทาที่จินตนาการได” Peter Rawlinson ประธานเจาหน าที่บริหารและประธานเจาหน าที่ฝาย
เทคโนโลยีของ Lucid Group กลาว “Lucid Air เป็ นรถยนตไฟฟ ายุคใหม และสรางมาตรฐานใหมในแงของความ
สะดวกสบายในยานยนต ระยะวิ่ง สมรรถนะ และพลังขับเคลื่อน เราใกลจะบรรลุเป าหมายการสงมอบรถยนตตามที่
คาดการณไวสําหรับชวง 2 ปี ขางหน า และเราหวังที่จะทําใหลูกคาทว
ั ่ โลกมีความพึงพอใจดวยรถยนตไฟฟ าที่ยอด
เยี่ยมที่สุดเทาที่เคยสรางมา”
คุณ Rawlinson กลาวเสริมวา “ผมตองขอขอบคุณเพื่อนรวมงานของผมทว
ั ่ ประเทศ ไมวาจะเป็ นสํานักงานใหญที่แค
ลิฟอรเนีย ไปจนถึงโรงงานของเราที่แอริโซนา ที่ไดทุมเทและเต็มใจสํารวจหาสิ่งที่เป็ นไปไดในทุกวัน ผมรูสึกภูมิใจ
กับรากฐานของ Lucid ซึ่งสรางข้ น
ึ ดวยจิตวิญญาณแหงความอยากรู ความมุงมน
ั ่  และหลักการวิศวกรรมอันแข็ง
แกรง”
Michael S. Klein ประธานกรรมการและซีอีโอของ Churchill Capital Corp IV กอนการควบรวมกิจการ กลาววา
“Lucid มีเทคโนโลยีชน
ั ้ นําในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑของบริษท
ั เป็ นที่ตองการอยางเห็นไดชัด ทัง้ ยังใกลที่จะสงมอบ
รถที่จะทําเงินใหบริษท
ั ถึงมือลูกคาในครึ่งหลังของปีนี้ดวย เรารูสึกต่ น
ื เตนในการสนับสนุน Lucid สูการกาวข้ น
ึ เป็ น
บริษท
ั มหาชน และเราเชื่อมน
ั ่ ในศักยภาพของบริษท
ั ในการตอบรับกับความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองใน
อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งกําลังกาวเขาสูยุครถยนตไฟฟ าอยางรวดเร็วในระดับสากล”
บริษท
ั ไดเริ่มการเติบโตระยะใหมแลวจากการเปิ ดตัว Lucid Air ในตลาด และขยับขยายอยางรวดเร็วเพื่อบรรลุเป า
หมายในการนํ าเสนอผลิตภัณฑหลากหลายประเภท ที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีสงกําลังรถยนตไฟฟ าอันเป็ นกรรม
สิทธิของบริษท
ั  โดยเมื่อไมนานมานี้ Lucid มีลูกคาจายเงินจองซ้ อ
ื รถ Lucid Air เกิน 11,000 คันแลว ซึ่งรวมถึงรุน
Dream Edition, Grand Touring ตลอดจนรุน Touring และ Pure ปั จจุบัน บริษท
ั กําลังอยูระหวางการผลิต Lucid

Air ที่โรงงานในรัฐแอริโซนา และกําลังตรวจสอบคุณภาพกอนสงมอบใหลูกคา
ทีมผูนําของ Lucid สัง่ สมประสบการณรวมกันกวาหลายทศวรรษจากบริษท
ั ยานยนตและเทคโนโลยีหลากหลายสา
ขา โดยคณะกรรมการบริษท
ั ลวนมีความเชี่ยวชาญหลากหลายและประกอบดวย
Peter Rawlinson ซีอีโอและซีทีโอของ Lucid Group
Andrew Liveris ประธานกรรมการ อดีตประธานกรรมการและซีอีโอของ The Dow Chemical Company
Turqi Alnowaiser รองขาหลวงและหัวหน าแผนกการลงทุนระหวางประเทศประจํากองทุนการลงทุนสาธารณะแหง
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
Glenn R. August ผูกอตงั ้ และซีอีโอของ Oak Hill Advisors, L.P.
Nancy Gioia ประธานบริหารของ Blue Current, Inc.
Frank Lindenberg อดีตซีเอฟโอ Mercedes-Benz Cars และ Mercedes-Benz AG
Nichelle Maynard-Elliott ผูอํานวยการของ Element Solutions, Inc.
Tony Posawatz ประธานและซีอีโอของ Invictus iCAR
Janet S. Wong หุนสวน (เกษียณ) ของ KPMG LLP
เกี่ยวกับ Lucid Group
พันธกิจของ Lucid คือการสนับสนุนการเดินทางอยางยงั ่ ยืน ดวยการสรางสรรคยานยนตพลังงานไฟฟ าที่นาประทับ
ใจที่สุด โดยใหความสําคัญกับประสบการณของผูขับขี่เป็ นหลัก รถรุนแรกของบริษท
ั คือ Lucid Air ซึ่งเป็ นรถซีดานที่
หรูหราและล้าํ สมัย โดยมีดีไซนสไตลแคลิฟอรเนียและเติมเต็มดวยเทคโนโลยีระดับรถแขง Lucid Air เป็ นรถขนาด
กลางที่ตกแตงภายในอยางหรูหรา บางรุนสามารถวิ่งไดไกลกวา 500 ไมลจากการวัดดวยมาตรฐาน EPA โดยคาดวา
จะเริ่มสงมอบรถ Lucid Air ซึ่งจะผลิตข้ น
ึ ที่โรงงานแหงใหมของ Lucid ในเมืองคาซาแกรนด รัฐแอริโซนา ไดในครึ่ง
หลังของปี 2021
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