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สารจากคณะกรรมการ 

 ป 2555 นับเปนปแหงการเปล่ียนแปลงกาวสูประวัติศาสตร

หนาใหมในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมไทย เริ่มจากกระแส

พฤติกรรมของผูบริโภคในการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่แปรเปลี่ยน

อยางรวดเร็ว โดยปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่เขามามีบทบาทสำคัญ

ตอการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม นอกเหนือจากการใชเพ่ือพูดคุย

ติดตอส่ือสารแลว โทรศัพทเคล่ือนที่ยังถูกใชเพ่ือความบันเทิง  

การแบงปนขอมูล การเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ต การเขาถึง 

เครือขายสังคมออนไลน ที่ลวนแลวแตไดรับความนิยมสูงขึ้นอยาง 

ตอเน่ือง อีกทั้งการเปดประมูลและออกใบอนุญาตสำหรับประกอบ

กิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ยาน 2.1 GHz หรือเทคโนโลยี 

3G ที่ไดขอสรุปและพูดถึงกันอยางกวางขวางในสังคมไทย ซึ่งจะ

นำไปสูการพัฒนาดานเทคโนโลยีและคุณภาพการใหบริการที่ 

ผูบริโภคจะไดรับตอไปในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ 

เกิดข้ึน เปนปจจัยที่เสริมใหโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนเติบโต

อยางรวดเร็ว ผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนที่จึงตองมีการแขงขันกัน

พัฒนาเทคโนโลยีฟงกชั่นการทำงานตางๆ บนโทรศัพทเคล่ือนที่ 

และยังตองแขงขันกันในดานราคาจำหนาย เพื่อใหสามารถตอบ

สนองความตองการท่ีเพิ่มสูงขึ้นของผูบริโภค ขณะเดียวกัน

โทรศัพทเคลื่อนที่เบสิคโฟนหรือฟเจอรโฟน ผูผลิตก็ยังคงตอง

พัฒนาคุณสมบัติและแขงขันดานราคาหรือโปรโมช่ันเชนกัน ทั้งนี้เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและตอบสนองความตองการท่ี 

หลากหลายของผูบริโภค 
 

 TWZ ในฐานะผูจัดหาและจำหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี พรอมท้ังอุปกรณเสริมตางๆ ไดพยายามอยางย่ิงเพื่อปรับตัวใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดมีนำเขาโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน และรองรับ

การใชงาน 3G ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทมาจำหนายควบคูกับโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของอินเตอรแบรนด 

จำหนายอุปกรณเสริมของโทรศัพทสมารทโฟน ตลอดจนปรับเปล่ียนกลยุทธในการดำเนินงานดานตางๆ เพ่ือรองรับตอผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น และยังไดขยายชองทางในการสรรหา ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑจากผูผลิตโดยตรง ดวยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนที่

เมืองเซินเจ้ิน ประเทศจีน ซึ่งไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลวในปนี้ ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในการใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ และสรางตราผลิตภัณฑ TWZ ใหเปนที่รูจักและยอมรับจากผูบริโภคอยางตอเนื่องไมเปลี่ยนแปลง สำหรับภาคธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยโครงการ The Wiz Ratchada เฟส 2 ของบริษัทที่อยูระหวางการกอสรางนั้น ปจจุบันไดกอสรางแลวเสร็จเกือบ

ทั้งหมด คาดวาจะสามารถเปดใหเชาแกผูสนใจไดในป 2556 ที่จะถึงนี้ 
 

 บริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน พันธมิตรทางธุรกิจ คูคา ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งคณะผูบริหารและพนักงาน

ทุกทาน ที่ชวยสนับสนุนและใหกำลังใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดมา บริษัทขอใหคำมั่นวาจะมุงมั่นและทุมเทในการ

ดำเนินธุรกิจอยางมืออาชีพดวยหลักบรรษัทภิบาล เพ่ือใหบริษัทมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 

   

 (นายอดุล อุดล) (นายพุทธชาติ รังคสิริ) 

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายอดุล อุดล ประธานกรรมการ 

2. นายพุทธชาติ รังคสิริ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

3. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ 

4. ดร. ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ 

5. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ กรรมการ 

6. พลเอก ดร.สุรพันธ พุมแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8. นางสาวสันทนา สิงหเสนห กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7 6 3 2 

8 1 4 5 
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นายพุทธชาติ รังคสิร ิ
กรรมการผูจัดการ   
รักษาการผูอำนวยการฝายการเงิน 
รักษาการผูอำนวยการฝายบัญช ี

นายกิตติพงศ กิตติภัสสร 
ผูอำนวยการฝายบริหารผลิตภัณฑและการตลาด 

นายสกล ปวิตรานนท 
ผูอำนวยการฝายขาย 

นายกองสกล บวรภิญโญพงศ 
ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน 

นางสาวนลินี ประทับศร 
ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

ผูบริหารบริษัท 
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ชื่อ นายอดุล อุดล 

ตำแหนง ประธานกรรมการ 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล (เกียรตินิยม อันดับ 2) 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร Chairman 2000 สถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 41/2005 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2544-2545 ประธานกรรมการ บจ. กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง 

 2542-2543 กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 2539-2541 ที่ปรึกษา บมจ. ปูนซิเมนตไทย 

 2532-2538 ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ. ปูนซิเมนตไทย 

 2532-2538 กรรมการผูจัดการ บจ. สยามคราฟทอุตสาหกรรม 

 2532-2538 กรรมการผูจัดการ บจ.อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย 

 2532-2538 กรรมการผูจัดการ บจ.กระดาษสหไทย 

 2532-2538 กรรมการผูจัดการ บจ. ผลิตภัณฑกระดาษไทย 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 

 

ชื่อ นายพุทธชาติ รังคสิริ 

ตำแหนง รองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ รักษาการผูอำนวยฝายการเงิน 

 และรักษาการผูอำนวยการฝายบัญชี 

สัดสวนการถือหุน รอยละ 18.75 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 41/2005 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2536-ปจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2553-ปจจุบัน รักษาการผูอำนวยการฝายการเงิน บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2555-ปจจุบัน รักษาการผูอำนวยการฝายบัญชี บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2544-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟ วัน ออโต สปอรต 

 2535-ปจจุบัน กรรมการ บจ. พี.ซี.เซลลูลาร 

 2552-2555 รักษาการผูอำนวยการสำนักกรรมการผูจัดการ 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2550-2552 กรรมการ บจ. แซม คอรปอเรชั่น 

 2546-2547 ประธานชมรม ชมรมเทเลวิซ 

 2547-2550 กรรมการ บจ. เอฟ วัน ซูบารุ (ประเทศไทย) 

 2542-2550 กรรมการ บจ. ทีดับบลิวแซด เทเลคอม 

 2534-2552 กรรมการ บจ. ปยะชาติ 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 

 

รายละเอียดคณะกรรมการและผูบริหาร 
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ชื่อ นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ 

ตำแหนง กรรมการ 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance  

  and Commerce University of Pennsylvania 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 0/2000 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2548-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน 

 2549-ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ไทยออพติคอล กรุป 

 2547-ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 

  และสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย 

 2531-ปจจุบัน กรรมการ บจ. กาญจนทัต 

 2531-ปจจุบัน กรรมการ บจ. บูรพาธารินทร 

 2549-2553 กรรมการผูอำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 2545-2552 ที่ปรึกษา ศูนยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน  

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2542-2544 กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร  

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 2539-2542 กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 

 

ชื่อ ดร. ทิพภากร รังคสิริ 

ตำแหนง กรรมการ 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 63/2005  

  และ Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2548-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน 

 2546-ปจจุบัน ผูชวยคณบดีฝายบริหาร และอาจารยประจำภาควิชาการตลาด 

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 2545-2546 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมบริษัทพรีเมียร 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 
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ชื่อ นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ 

ตำแหนง กรรมการ 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, USA. 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 43/2005 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2548-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน 

 2537-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม (1993) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 

 

ชื่อ พลเอก ดร. สุรพันธ พุมแกว 

ตำแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 84/2010 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 9 

ประสบการณทำงาน 2555-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอเซีย จอยท พาโนรามา 

 2552-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2550-2551 จเรทหารทั่วไป 

 2548-2550 ผูบัญชาการหนวยบัญชาการพัฒนา 

 2546-2548 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 
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ชื่อ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท 

ตำแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 111/2551 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2555-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2554-ปจจุบัน รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ (งานกฎหมายและคดี) 

  สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 2552-ปจจุบัน กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 

 2551-ปจจุบัน กรรมการจัดการทรัพยสิน สภากาชาดไทย 

 2551-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 2551-ปจจุบัน กรรมการเปรียบเทียบงดการฟองรองตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

 2552-2555 กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2552-2553 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  

  และขนาดยอม (SMEs) 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 

 

ชื่อ นางสาวสันทนา สิงหเสนห 

ตำแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท การบัญชี The University of Texas at Austin, USA 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 13/2004 และ 

  Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 9/2005 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2542-ปจจุบัน อาจารยประจำ ภาควิชาการบัญชี 

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 

 



9

ชื่อ นายสกล ปวิตรานนท 

ตำแหนง ผูอำนวยการฝายขาย 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 86/2010 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2555-ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายขาย บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2552-2555 ผูอำนวยการฝายขาย 2 รักษาการผูอำนวยการฝายขาย 1 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2549-2552 ผูชวยผูอำนวยการฝายขายและบริการหลังการขาย 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2546-2548 ผูจัดการฝายขาย บจ. วินเวฟ 

 2535-2545 ผูจัดการฝายขาย บจ.พี.ซี.เซลลูลาร 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 

 

ชื่อ นายกิตติพงศ กิตติภัสสร 

ตำแหนง ผูอำนวยการฝายบริหารผลิตภัณฑและการตลาด 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Aviation Engineer (COMMUNICATION) 

  สถาบัน Civil Aviation Institution (Thailand) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 86/2010 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2555-ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายบริหารผลิตภัณฑและการตลาด 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2552-2555 ผูอำนวยการฝายบริหารผลิตภัณฑ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2552-2552 ผูอำนวยการฝายขาย 1 บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2549-2552 ผูชวยผูอำนวยการฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2547-2549 ผูจัดการทั่วไป 

  บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 

 2544-2547 รองกรรมการผูจัดการ บจ. เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น 

 2542-2544 กรรมการผูจัดการและหุนสวน บจ. เดโค ดิสทริบิวชั่น 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 
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ชื่อ นางสาวนลินี ประทับศร 

ตำแหนง ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สังคมศาสตร (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 97/2012 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2555-ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2548-2555 ผูจัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย 

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2544-2548 ผูจัดการแผนกฝกอบรม บจ. สรรพสินคาเซ็นทรัล 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 

 

ชื่อ นายกองสกล บวรภิญโญพงศ 

ตำแหนง ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน 

สัดสวนการถือหุน ไมมี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 97/2012 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทำงาน 2555-ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน 

 2555-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2548-2555 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

 2540-2548 เจาหนาที่ตรวจสอบอาวุโส ฝายตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไมมี 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา 
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ขอมูลสำคัญทางการเงิน 
หนวย: ลานบาท 

 2555 2554 2553 

 ผลการดำเนินงาน การเงิน* งบการเงิน*  งบการเงิน งบการเงิน* งบการเงิน งบการเงิน* งบการเงิน 

  รวม เฉพาะกิจการ รวม เฉพาะกิจการ รวม เฉพาะกิจการ  

สินทรัพยรวม 2,397 2,395 2,242 2,244 - 2,345 

หน้ีสินรวม 1,674 1,672 1,510 1,513 - 1,593 

สวนของผูถือหุน 723 723 732 731 - 752 

รายไดจากการขายและบริการ 3,669 3,650 3,721 3,693 - 3,873 

รายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย 

 เพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 17 17 142 142 - - 

รายไดรวม 3,725 3,705 3,909 3,881 - 3,917 

กำไรขั้นตน 228 226 241 239 - 359 

กำไรสุทธิ 5 5 23 22 - 101 

 

 2555 2554 2553 

 ผลการดำเนินงาน การเงิน* งบการเงิน*  งบการเงิน งบการเงิน* งบการเงิน งบการเงิน* งบการเงิน 

  รวม เฉพาะกิจการ รวม เฉพาะกิจการ รวม เฉพาะกิจการ  

อัตรากำไรขั้นตน (%) 6.18 6.23 6.24 6.23 - 9.28 

อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.15 0.58 0.58 0.58 - 2.59 

อัตราผลตอบ      แทนตอสวนของผูถือหุน (%) 0.77 3.02 3.04 3.02 - 13.86 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 0.24 0.97 0.98 0.97 - 4.39 

อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.31 2.07 2.06 2.07 - 2.12 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 0.30 0.30 0.30 0.30 - 0.31 

หมายเหตุ * TWZ INTERNATIONAL LIMITED (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2554 ดังนั้นบริษัทจึงนำเสนองบแสดงฐานะการเงิน

รวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555 
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ขอมูลทั่วไป 

 

ชื่อบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผูจำหนายและใหบริการตางๆ เกี่ยวกับอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบดวย 

 โทรศัพทเคลื่อนที่ ซิมการด บัตรเติมเงิน และอุปกรณเสริม 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ 3/1 อาคาร 1 ชั้น 2 โครงการบานประชานิเวศน 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ 

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท 0107574800285 

เว็บไซต www.twz.co.th 

โทรศัพท (66) 2954-3333 

โทรสาร (66) 2954-3398 

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 240,000,000.50 บาท 

 

นายทะเบียนผูถือหุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท (66) 2229-2800 

 โทรสาร (66) 2359-1262 

 

ผูสอบบัญชี นางสาวจินตนา มหาวนิช 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687 

 สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ 

 เลขที่ 2210/51 ถนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี 

 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท (66) 2678-0750 

 โทรสาร (66) 2678-0661 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด ทรานสปอรต 

จํากัด กอตั้งจากประสบการณการเปนผูจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่และอุปกรณสื่อสาร ของนายพุทธชาติ รังคสิริ ซึ่งเปนผูที่ริเริ่ม

เปดรานจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ในศูนยการคามาบุญครองเปนรายแรก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิม

แรกจำนวน 1.00 ลานบาท 
 

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ ซิมการด บัตรเติมเงิน ในระบบ Digital GSM Advance และ

ระบบ Digital GSM 1800 และอุปกรณเสริมตางๆ โดยบริษัทไดรับสิทธิในลักษณะแฟรนไชสจาก AIS ในการจำหนายสินคาและ

ใหบริการดานตางๆ ภายใตเครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาวา “เทเลวิซ (Telewiz)” จำนวน 20 สาขา และ “เทเลวิซ เอ็กซ

เพรส (Telewiz Express)” จำนวน 3 สาขา ปจจุบันบริษัทเปนผูจัดจำหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีภายใตชื่อ “TWZ” ซึ่งเปนตรา

ผลิตภัณฑของบริษัท โดยบริษัทนำสินคาเขาจากประเทศจีน ซึ่งปจจุบันผูบริโภคใหการยอมรับในสินคาจากประเทศจีนมากข้ึน 

เนื่องจากสินคาดังกลาวมีราคาถูกและมีฟงกชั่นการใชงานท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี นอกจากนี ้

บริษัทยังเปนตัวแทนจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับผูจำหนาย (Distributor) รายใหญ จำนวน 2 บริษัท ประกอบดวย บริษัท 

ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอ็มลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งมีการซื้อเพิ่มเติมจากตัวแทน

จำหนายรายอ่ืนในประเทศไทย เนื่องจากผูจัดจำหนายแตละรายจะไดรับสิทธิในการจำหนายโทรศัพทเคลื่อนท่ีเฉพาะรุน และ 

บางยี่หอ จากการเปนผูจัดจำหนายและตัวแทนจำหนายสินคาหลายราย สงผลทำใหบริษัทมีสินคาที่หลากหลาย สามารถตอบ

สนองความตองการของผูบริโภคไดทุกกลุม 
 

 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 บริษัทจึงไดเขาทำสัญญา

สิทธิการเชาที่ดินจากการรถไฟแหงประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนื้อที่ประมาณ 6,126 ตารางเมตร มูลคา 88.30 ลานบาท 

โดยสัญญามีอายุ 24 ป เพื่อกอสรางโฮมออฟฟศเพ่ือการพาณิชย ซึ่งทำเลดังกลาวเปนทำเลที่ดีติดสถานีรถไฟฟาใตตินรัชดาภิเษก 

ซึ่งจะสามารถชวยเพ่ิมรายไดและกำไรใหกับบริษัทไดในอนาคต ปจจุบันบริษัทไดดำเนินกอสรางสวนแรกเสร็จแลว และกำลัง

ดำเนินการกอสรางสวนที่สองซึ่งคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป 2556 
 

 จากการท่ีการดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเน่ือง บริษัทจึงไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือสนับสนุนการ

ขยายธุรกิจดังกลาวมาโดยตลอด โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1.00 ลานบาท เปนจำนวน 30.00 ลานบาท 120.00  

ลานบาท และ 180.00 ลานบาท ในป 2545-2547 ตามลำดับ นอกจากน้ี ในป 2548 บริษัทไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

180.00 ลานบาท เปน 240.00 ลานบาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนจำนวน 60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ใหแกบุคคล

ทั่วไป 59 ลานหุน และใหแกกรรมการและพนักงานบริษัทจำนวน 1 ลานหุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุน

สามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในกลุมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชชื่อยอในการ 

ซื้อขายหลักทรัพยวา “TWZ” และเร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป ซึ่งการเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดังกลาว ถือเปนความสำเร็จอยางหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำใหบริษัทมีความนาเชื่อถือ

และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงย่ิงขึ้น ซึ่งมีสวนสำคัญที่จะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของบริษัท และเพ่ือเพ่ิมสภาพ

คลองใหกับหุนสามัญของบริษัท ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ไดมีมติอนุมัติการ

เปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว จากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท โดยจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 

240.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 240 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เปล่ียนแปลงใหมเปนทุนจดทะเบียน

จำนวน 240.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 2,400 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยบริษัทไดจดทะเบียน 

การเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวที่กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 
 

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2553 ไดอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

สามัญของบริษัทจำนวน 600 ลานหนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท และการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 600  
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ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาว ทำใหทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เพิ่มขึ้นจาก 240 ลานบาท เปน 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 3,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท 

และเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 บริษัทไดออกและจำหนายใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญ (TWZ-W1) จำนวน 

599,999,987 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท 

โดย TWZ-W1 เปนใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทระบุชื่อผูถือและสามารถเปล่ียนมือได มีอายุ 1 ป สามารถใชสิทธิได 2 ครั้ง  

คือ ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 และวนัที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเปนวันสุดทายของการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิคือใบสำคัญ

แสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ราคาใชสิทธิ 0.90 บาทตอหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท บริษัทมีการ

จัดสรรหุนสามัญใหมใหแกผูใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจำนวนทั้งส้ิน 5 หุนในราคา 0.90 บาทตอหุน ทำให

ทุนท่ีออกและเรียกชำระแลวเพ่ิมขึ้นเปน 240,000,000.50 ลานบาท (หุนสามัญ 2,400,000,005 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท)  

ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเปนวันใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดทายคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใช

สิทธิ จำนวน 599,999,982 หนวย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือดังกลาวจึงสิ้นสภาพลงทันที 
 

 นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 มีมติอนุมัติในการลงทุนใน 

ตางประเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดยอนุมัติการจัดตั้งบริษัท “TWZ INTERNATIONAL LIMITED” ในเขตบริหารพิเศษ

ฮองกง ประเทศจีน ทุนจดทะเบียน HKD1,000,000 (หนึ่งลานเหรียญดอลลารฮองกง) โดยบริษัทจะถือหุน 100% ซึ่งใชเงิน

ทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจรับจัดหาและจัดจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดทั่วโลก ซึ่งจัดตั้ง

เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 และอนุมัติการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพ่ือชวยบริษัทใน

การบริหารตนทุนสินคาและควบคุมคุณภาพของสินคาซ่ึงไดดำเนินการจดทะเบียน จัดตั้งสำนักงานตัวแทนเสร็จแลวเมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ 2555 
 

 ปจจุบัน บริษัทมีสาขาจำนวน 30 แหง โดยแบงเปนสาขาภายใตชื่อ Telewiz จำนวน 20 สาขา Telewiz Express จำนวน 

3 สาขา และภายใตชื่อรานคา TWZ Shop จำนวน 7 สาขา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 สถานที่ตั้ง 
 

TELEWIZ 1. หอง 333/1 ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลซิตี้ปนเกลา 11. หอง 336/3 ชั้น 3 ออลซีซันสคอมเพล็กซ 

 2. หอง 305 ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 3 12. หอง 2121B ชั้น G ไทยพาณิชย ปารค พลาซา 

 3. ชั้น 1 เทสโก โลตัส สาขาแจงวัฒนะ 13. หอง 3033 ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด 

 4. ชั้น 2 เทสโก โลตัส สาขาสุขุมวิท 50 14. หอง 509A ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลซิตี้บางนา 

 5. ชั้น 2 เทสโก โลตัส สาขาหลักสี่ 15. ชั้นใตดิน ศูนยการคา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาบางนา 

 6. ชั้น 1 เทสโก โลตัส สาขารัตนาธิเบศร 16. หอง A1 ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลซิตี้บางนา 

 7. ชั้น 2 เทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 

 8. ชั้น 2 เทสโก โลตัส สาขาบางนาตราด 18. หอง 225 ชั้น 2 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

 9. ชั้น 1 เทสโก โลตัส สาขาศรีนครินทร 19. หอง L007/1 ชั้น 3 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 

 10. หอง 309/1 ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลรามอินทรา 20. หอง GCRB109 ศูนยการคาบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร บางพลี  

TELEWIZ EXPRESS 1. หอง A115,122,126 ตลาดบองมารเช 3. ชั้น 1 ศูนยการคาโฮมโปร สาขาบางนา 

 2. หอง F1/10 ศูนยการคาบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร พระราม 2  

TWZ SHOP 1. หอง 244 ชั้น 2 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว 5. หอง 320 ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลเชียงใหม 

 2. หอง A-16 ชั้น 1 อาคารหลักสี่พลาซา 6. หอง 341/2 ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลปนเกลา 

 3. ชั้น 2 ตึกคอมโฆษะ ขอนแกน 7. หอง B18 ชั้น B1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 9 

 4. ชั้น 4 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 
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โครงสรางรายไดของบริษัท 
 

โครงสรางรายไดของบริษัทระหวาง ป 2553 - 2555 สามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
 

 ประเภทรายได ป 2555 ป 2554 ป 2553 

 จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน %  

รายไดจากการขาย 

- โทรศัพทเคลื่อนที่ 3,447.77 92.56 3,257.84 83.33 2,946.84 75.23 

- อุปกรณเสริม 43.26 1.16 16.28 0.42 40.01 1.02 

- ซิมการดและบัตรเติมเงิน 149.42 4.01 421.16 10.77 862.97 22.03 

รวมรายไดจากการขาย 3,640.45 97.73 3,695.28 94.52 3,849.82 98.28 

รายไดจากการบริการ 

- จากศูนยบริการ 0.25 0.01 0.58 0.01 1.25 0.03 

- คาธรรมเนียมการใหบริการ /1 28.65 0.77 25.42 0.65 22.00 0.56 

รวมรายไดคาบริการ 28.90 0.78 26.00 0.67 23.25 0.59 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 3,669.35 98.51 3,721.28 95.19 3,873.07 98.87 

รายไดจากการขายโครงการสังหาริมทรัพย 

 เพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 17.38 0.47 141.56 3.62 0.00 0.00 

รายไดคาสนับสนุนการขาย /2 19.68 0.53 36.36 0.93 38.59 0.99 

รายไดอื่น /3 18.38 0.49 10.27 0.26 5.48 0. 14 

รายไดรวม 3,724.79 100.00 3,909.47 100.00 3,917.14 100.00  
หมายเหตุ /1 คาธรรมเนียมการใหบริการ ประกอบดวย คาธรรมเนียมในการใหบริการของ AIS (Commission Online) รายไดคาบริการ

เคานเตอร เซอรวิส เปนตน 

 /2 รายไดคาสนับสนุนการขาย ประกอบดวย คาสงเสริมการขายท่ีไดรับจากผูผลิต ผูจัดจำหนาย และผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจาก

การที่บริษัทสามารถขายไดตามเปาหมายที่กำหนด และสวนที่ไดรับเพ่ือสนับสนุนการจัดจำหนาย 

 /3 รายไดอื่น ประกอบดวย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ เปนตน 

 

เปาหมายในการดำเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเปาหมายที่จะเติบโตอยางตอเนื่องทั้งในดานรายไดจากการขายสินคาและรายไดจากการใหบริการ โดยให 

ความสำคัญในการเพ่ิมความสามารถในการทำกำไร โดยการเพ่ิมชองทางการจำหนายสินคาเฉพาะทำเลท่ีอยูใน Prime Area 

เปนแหลงชุมชนที่มีกำลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใชบริการ ไมวาจะเปนจำนวนสาขาในรูปแบบตางๆ ทั้ง TWZ 

Shop, Telewiz Express และ Telewiz Shop เพิ่มจำนวนตัวแทนจำหนายและการจัดจำหนายสินคาในหางสรรพสินคา Modern 

Trade เพื่อใหสามารถเขาถึงลูกคาไดมากข้ึน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของลูกคา

และสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพ่ิมการเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ

บริษัทผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนำและผูจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ตางๆ มากขึ้น รวมทั้งนำสินคาจากประเทศจีนมาจำหนาย

ภายใตตราผลิตภัณฑของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถคัดสรรสินคาที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายใหสามารถ

ตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกันของลูกคาไดอยางครบถวน 

 จากการที่ธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง บริษัทจึงใหความสำคัญในการสรางแบรนด TWZ เพื่อใหบริษัทมี

ความแข็งแกรงทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน บริษัทจึงไดจัดตั้งสำนักงานตัวแทนท่ีเมืองเซินเจ้ิน ประเทศจีน เพ่ือใชเปนศูนย

ประสานงานในการบริหารตนทุน และควบคุมคุณภาพของสินคา รวมถึงการจัดหาสินคาที่คุณภาพดี เพื่อใหไดตนทุนที่เหมาะสม 

นอกจากน้ีบริษัทยังขยายธุรกิจไปยังตางประเทศโดยจัดต้ังบริษัทยอย TWZ INTERNATIONAL LIMITED เพ่ือจัดจำหนายสินคา

โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดทั่วโลก ซึ่งจะทำใหรายไดของกลุมบริษัทเติบโตอยางตอเนื่องตอไป 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 

 ตลอดชวงป 2555 ที่ผานมา ความลาชาและความไมชัดเจนของการใหกำเนิดระบบ 3G ในประเทศไทย ทำใหกลุมธุรกิจ

เทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมชะลอตัวเปนอยางมาก ซึ่งทำใหเสียโอกาสในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีนี้ไปอยางมาก 

ทั้งๆ ที่ทั่วโลกไดมีการพัฒนาสินคากับเทคโนโลยีมากมายเพื่อใหสามารถรองรับไดกับระบบ 3G แตทั้งปวงก็ยังไมสามารถนำ 

ใชงานภายในประเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

 สำหรับภาพรวมของสภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนท่ี เริ่มเห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น 

ฟงกชั่นตางๆ ที่เกิดข้ึนอยางมากมายภายในเวลาอันรวดเร็ว ปจจัยเหลานี้ชวยเสริมใหโทรศัพทสมารทโฟน เริ่มเขามามีบทบาท

สำคัญและเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในธุรกิจ ผูผลิตและจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ทั้งที่เปนอินเตอรแบรนด (Inter Brand) และ

เฮาสแบรนด (House Brand) ตางผลิตหรือสรรหาโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่มีความสามารถเปนสมารทโฟนเขามาจำหนายอยาง 

ตอเน่ือง สงผลใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงในดานราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพ่ือใหสามารถแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจาก 

คูแขง ในขณะท่ีกลุมโทรศัพทเคล่ือนท่ีเบสิคโฟนหรือฟเจอรโฟน ผูผลิตและผูจำหนายแตละรายก็ยังคงตอสูกันอยางเขมขน 

รุนแรงในเร่ืองราคาขาย และโปรโมช่ัน เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดเดิมที่มีอยู เหลาน้ีลวนสงผลใหอัตรากำไรตอหนวยของ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีลดนอยถอยลง 
 

 อยางไรก็ตาม คาดวาในป 2556 ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมจะเปนหนึ่งในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง  

โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ เนื่องจากความชัดเจนของผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาต 3G ตางหันมาเรงพัฒนาระบบ

เครือขายและเรงขยายโครงขายในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ พรอมทั้งออกโปรโมชั่นการตลาดเพื่อกระตุน 

เรงทำความเขาใจใหกับผูบริโภค เตรียมการรองรับจำนวนผูใชที่จะตัดสินใจเขามาใชงาน จากระบบ 2G - 2.5G เดิมไปสูระบบ

ใหม 3G กอใหเกิดกระแสการเปล่ียนเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนที่ของผูบริโภคท่ีมีอยูเดิมในระบบเกา ใหมาใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

เครื่องใหมท่ีสามารถรองรับระบบ 3G มากย่ิงขึ้น ซึ่งจากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทย ในกรณีหากผูไดรับใบอนุญาต 3G 

สามารถใหบริการไดภายในคร่ึงแรกของป 2556 แลว คาดวาในป 2556 โทรศัพทเคล่ือนท่ี รุนที่รองรับระบบ 3G จะจำหนาย 

ไดกวา 8.1 ลานเครื่อง ขยายตัวราวรอยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 ที่คาดวาจำหนายไดกวา 4.5 ลานเครื่อง และ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีรุนที่ไมรองรับ 3G จะจำหนายไดกวา 9.7 ลานเครื่อง ขยายตัวรอยละ 6 จากเดิมป 2555 ที่คาดวาจำหนาย 

ไดกวา 9.2 ลานเครื่อง ซึ่งจะผลักดันใหภาพรวมตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในป 2556 เติบโตรอยละ 30 คาดวาจำหนายไดราว  

17.8 ลานเครื่อง จากป 2555 ที่คาดวาจะมีจำนวนเคร่ืองถูกจำหนายราว 13.7 ลานเครื่อง ขยายตัวเพียงรอยละ 14.2 

 

 ผูที่มีบทบาทในธุรกิจการจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ปจจุบันสามารถแบงออกเปน 4 กลุมไดดังตอไปนี้ 

1. ตัวแทนจำหนายในเครือของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

  ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญ 3 ในประเทศไทย จำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ ซิมการด บัตรเติมเงิน และ

อุปกรณเสริมผานรานคาซ่ึงเปนตัวแทนจำหนายในเครือของตนเอง ทั้งในรูปแบบสาขาที่ดำเนินการเองและรูปแบบแฟรน

ไชส โดยมีระบบการจัดการ บริการหลังการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดท่ีชัดเจนและเปนระบบ ซึ่งกำหนด

โดยผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ตัวแทนจำหนายในกลุมนี้จะมีความสัมพันธอันดีกับผูใหบริการ ทําใหไดรับขอมูลขาว

สารที่เปนประโยชนในการขายและการใหบริการลูกคาตลอดเวลา อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจและ

การตลาดจากผูใหบริการอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสงผลทําใหตัวแทนจําหนายที่อยูในเครือของผูใหบริการไดรับความนาเชื่อถือ

และเปนที่ไวใจของลูกคา ทั้งน้ีสามารถแบงชองทางการจำหนายตามผูใหบริการไดดังนี้ 

 



17

 ผูใหบริการ ชื่อราน จำนวนรานท่ีผูใหบริการ จำนวนรานท่ีดำเนินการ รวม 

   ดำเนินการเอง ภายใตแฟรนไชส 

AIS /1 Telewiz - มากกวา 450 มากกวา 450 

DTAC /2 DTAC Shop 27 253 280 

True Move /3 True Move Shop 318 - 318  

หมายเหตุ / 1 ขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบมจ. แอดวานซอินโฟร เซอรวิส 

 / 2 ขอมูลจากแบบ 56-1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

 / 3 ขอมูลจาก www.turemove.com ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 

 

2. ผูจัดจําหนาย (Distributor / Dealer) 

  ผูประกอบการที่อยูในกลุมผูจัดจำหนายจะไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนท่ีจากตางประเทศโดยตรง 

โดยเนนการขายสงโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเปนนโยบายรวมกันระหวางผูผลิตโทรศัพท

เคลื่อนที่และบริษัทที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดจำหนาย โดยผูประกอบการกลุมนี้ไดแก 

• บริษัท เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน) 
 

  โดยผูจัดจำหนายจะซ้ือผลิตภัณฑจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยตรง เพื่อนำมาจำหนายตอใหแกตัวแทนจำหนาย 

หรือรานคาปลีกท่ัวไป อยางไรก็ตาม จากการที่อุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่มีการแขงขันรุนแรงขึ้น ผูจัดจำหนายบาง

รายจึงมีการเปดรานคาปลีกในเครือของตนเพื่อเพิ่มชองทางการจำหนายและเพื่อที่จะสามารถรักษาสวนแบงทางการ

ตลาดไวได ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนรูปแบบการใหแฟรนไชส ไดแก 
 

 ผูจัดจำหนาย ชื่อราน จำนวนราน  

บมจ. เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรช่ัน / 1 M Shop 16 

บมจ. สามารถ ไอ - โมบาย / 2 i - Mobile Shop 42  

หมายเหตุ / 1 ขอมูลจาก www.m-shop.co.th ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 

 / 2 ขอมูลจาก www.i-mobilephone.com ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 

 

3. ตัวแทนจำหนายรายใหญที่มีรานคาปลีกและเครือขายเปนของตนเอง 

  ผูประกอบการกลุมน้ีจะไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนาย (Dealer) จากผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีจากตาง

ประเทศโดยตรงเชนกัน แตจะเนนการขายปลีกตามสาขาและจุดจำหนายของแตละบริษัทเปนหลัก โดยมีการสั่งซื้อสินคา

จากผูจัดจําหนายรายอื่นสำหรับสินคาบางยี่หอหรือบางรุน เพ่ือใหรานคาของตนมีสินคาที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดทุกกลุม ในขณะเดียวกันก็มีการจำหนายสินคาบางสวนใหแกตัวแทนจำหนาย ผูประกอบการ

กลุมนี้จะมีความเขาใจในพฤติกรรมการใชและความตองการของลูกคาเน่ืองจากตองติดตอกับทั้งผูผลิตและผูบริโภค

โดยตรง เปนผลทำใหสามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของธุรกิจการจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ไดเปน

อยางดี 
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4. รานคาปลีกรายยอย 

  การดําเนินธุรกิจสวนใหญของรานคาผูประกอบการรายยอยจะใชเงินลงทุนนอย และมักจะไมมีระบบการจัดการ 

และบริการหลังการขาย เจาของรานเปนเจาของกิจการ ลูกคาสามารถตอรองราคาได โดยเนนการแขงขันดานราคาเปนหลัก 

สงผลทำใหไดรับความนาเช่ือถือจากลูกคานอยกวาผูจัดจําหนายประเภทอื่นๆ 

  ภาวะการแขงขันของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่จะยังมีแนวโนมที่รุนแรงอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของการแขงขัน

ระหวางผู ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งจะตองใชกลยุทธทางตลาดตางๆ ทั้งในดานการปรับลดอัตราคาบริการ  

(Airtime) การใหบริการที่หลากหลายมากขึ้น ในการที่จะรักษารวมทั้งเพ่ิมสวนแบงการตลาด สำหรับการแขงขัน 

ระหวางผูจัดจำหนายโทรศัพทเคลื่อนท่ี มีการแขงขันรุนแรงมากข้ึน ผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีชั้นนำตางๆ มีนโยบายท่ีจะ

แตงตั้งผูจัดจำหนายรวมท้ังตัวแทนจำหนายเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนชองทางในการเพ่ิมสวนแบงการตลาดของตน นอกจากน้ี 

ผูจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่หลายรายยังไดนำเขาโทรศัพทเคลื่อนที่จากประเทศจีนมาจำหนาย โดยสรางตราผลิตภัณฑ

ของตัวเอง (House Brand) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไรมากขึ้น โดยจะเนนเครื่องที่มีราคาถูกสําหรับกลุมผูใช

โทรศัพทที่มีกําลังซ้ือนอยและนิยมเคร่ืองที่มีราคาไมแพงนัก 

  สำหรับมูลคาการตลาดรวมของโทรศัพทเคลื่อนที่ในป 2555 ที่ผานมา มีจำนวนประมาณ 13.7 ลานเครื่อง  

เติมโตประมาณรอยละ 14.2 (ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทย ฉบับ 2292 วันที่ 15 ตุลาคม 2555) สวนใหญจะเปนกลุม

ลูกคาท่ีซื้อเพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมมากกวาลูกคาที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องแรก เนื่องจากลูกคากลุมนี้จะมีพฤติกรรมท่ี

จะเปลี่ยนเครื่องโทรศัพทในระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน ซึ่งเปนผลจากการที่โทรศัพทเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีอยูตลอดเวลา และมีสินคารุนใหมๆ ที่มีคุณสมบัติเพิ่มมากขึ้นออกสูตลาดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ผูให

บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Operator) รายตางๆ ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การนำเสนอบริการเสริม

พิเศษตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคา จึงทำใหลูกคาบางสวนมีความตองการเปลี่ยนโทรศัพทเครื่องใหมเพื่อใหไดรับบริการตางๆ 

ที่ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่นำเสนอได สงผลทำใหปจจุบันผูจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่มีการปรับเปล่ียนกลยุทธจาก

เดิมที่ใชราคาเปนปจจัยหลักในการกระตุนยอดขาย หันมาเนนการขายสำหรับกลุมลูกคาที่ซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิมเพิ่ม

มากข้ึน โดยพยายามเปล่ียนทัศนคติของลูกคาท่ีมีตอโทรศัพทเคลื่อนท่ีจากเดิมท่ีใชเปนอุปกรณเพ่ือการการติดตอ 

สื่อสารเพียงอยางเดียว หันมาใชเปนอุปกรณที่มีศักยภาพมากข้ึน ทําใหลูกคามีการเปล่ียนโทรศัพทเคล่ือนท่ีเคร่ืองใหม

เร็วขึ้น ซึ่งปจจุบันอัตราการเติบโตของยอดการจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ในตลาดสินคาทดแทน (Replacement 

Market) มีอัตราเติบโตสูงกวาการเติบโตของกลุมผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รายใหม 

  ความสำเร็จของผูประกอบการจำหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดหาสินคาที่โดดเดน 

แตกตางจากคูแขง ทั้งในแงคุณภาพรวมท้ังราคาท่ีต่ำกวามาตอบสนองความตองการของผูบริโภค การมีการบริการท่ีมี

คุณภาพ และครบวงจร การมีชองทางการจำหนายที่เขาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว และการบริหารการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ขอไดเปรียบในการดำเนินธุรกิจ 
 

บริษัทมีความไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากบริษัทเปนผูมีบทบาทอยูทั้ง 3 กลุม กลาวคือ 

1. บริษัทเปนตัวแทนจําหนายของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รายใหญคือ AIS โดยไดรับสิทธิในลักษณะแฟรนไชสในการ

เปดสาขาจำนวน 20 สาขา รวมทั้งไดรับสิทธิเปด Telewiz Express จำนวน 3 สาขา โดยบริษัทเปนผูประกอบการที่มีราน

เทเลวิซมากที่สุดในประเทศไทย ที่ผานมาบริษัทไดรับรางวัลดีเดนทั้งดานการขายและงานบริการจาก AIS มากวา 10 ป 

ทำใหบริษัทมีความสัมพันธที่ดีและไดรับการสนับสนุนจาก AIS มาโดยตลอด 
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2. บริษัทเปนผูจัดจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ภายใตชื่อ “TWZ” ซึ่งเปนตราผลิตภัณฑของบริษัท โดยบริษัทนำสินคาเขาจาก

ประเทศจีน ซึ่งสินคาดังกลาวมีราคาถูกและมีฟงกชั่นการใชงานท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของ 

ผูบริโภคไดเปนอยางดี นอกจากน้ี บริษัทยังเปนตัวแทนจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ใหกับ บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย 

จำกัด และบริษัท เอ็มลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งมีการซื้อสินคาเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหนายราย

อื่นในประเทศไทยทำใหบริษัทมีสินคาใหเลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารตนทุนสินคาไดมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นดวย 
 

3. บริษัทมีรานคาปลีกและเครือขายเปนของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จำนวน 7 สาขา ซึ่งตั้งอยูใน Prime Area 

 

 นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวแทนจำหนายกวา 300 รายท่ัวประเทศรวมท้ังมีศูนยบริการที่มีคุณภาพและครบวงจร สามารถ

สนับสนุนสินคาตางๆ ของบริษัทไดเปนอยางดี ยิ่งทำใหสินคาของบริษัทเปนที่ยอมรับและไดรับความไววางใจจากลูกคาเพิ่มมาก

ขึ้นดวย ดวยศักยภาพของบริษัททั้งในดานชองทางการจำหนาย ภาพลักษณ การตลาด การใหบริการและการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพตามที่กลาวมาแลวขางตน สงผลทำใหบริษัทมีศกัยภาพในการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น ไดเปนอยางดี 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

1. ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชสกับทางบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด 
(มหาชน) 

  บริษัทไดรับสิทธิในการจำหนายสินคาและใหบริการตางๆ ภายใตเคร่ืองหมายการคาและช่ือทางการคาวา  

เทเลวิซ จาก บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาใหสิทธิระบุวาคูสัญญา

ทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณตามที่กำหนดไวในสัญญาใหสิทธิ หรือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง

สามารถบอกเลิกสัญญาโดยทำเปนหนังสือสงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน ปจจุบัน 

บริษัทไดรับสิทธิในการเปดรานเทเลวิซจำนวน 23 สาขา (Telewiz 20 สาขา และ Telewiz Express 3 สาขา) ซึ่งสัดสวน

รายไดจากรานเทเลวิซคิดเปนรอยละ 6.58 ของรายไดรวมในป 2555 ดังนั้น หากบริษัทถูกบอกเลิกสัญญาใหสิทธิจาก 

AIS ในการดำเนินธุรกิจรานเทเลวิซ อาจทำใหรายไดของบริษัทลดลง อยางไรก็ตาม จากการท่ีสถานท่ีตั้งสาขาเทเลวิซ

ของบริษัทสวนใหญอยูใน Prime Area ดังน้ัน ถึงแมจะถูกยกเลิกสัญญาใหสิทธิดังกลาว บริษัทก็สามารถเปดดำเนินการ

รานคาดังกลาวในช่ือราน TWZ Shop เพื่อจำหนายสินคาและใหบริการไดโดยทันที นอกจากนี้ โครงสรางรายไดสวนใหญ

ของบริษัทคิดเปนรอยละ 89.50 ของรายไดรวมเปนรายไดจากการขายสงสินคา ทำใหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถูก

บอกเลิกสัญญาใหสิทธิสงผลตอผลประกอบการของบริษัทไมมากนัก 
 

  การท่ีธุรกิจของบริษัทมีสวนในการเก้ือหนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษัทจำหนายซิมการดและบัตรเติม

เงินเฉพาะในเครือขายของ AIS รวมทั้งบริษัทมีการซื้อ/ขายโทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณเสริมจากผูผลิตโทรศัพท

เคล่ือนท่ี ผูจัดจำหนาย และ/หรือผูจำหนายรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทในเครือของ AIS และเปดรานจำหนายโทรศัพท

เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณเสริม ในราน TWZ Shop ตามที่บริษัทไดแจงให AIS ทราบ โดยธุรกิจดังกลาวของบริษัท

เปนการเพิ่มยอดจำหนายซิมการดและบัตรเติมเงินในเครือขาย AIS ใหเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สาขารานเทเลวิซของ

บริษัทยังไดรับรางวัลตางๆ จาก AIS มากกวา 10 ปติดตอกัน โดยบริษัทเปนผูประกอบการที่มีรานเทเลวิซมากที่สุด 

ในประเทศไทย ทำใหมีโอกาสนอยมากท่ีบริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาจาก AIS และผูบริหารเชื่อมั่นวาการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทจะไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก AIS อยางตอเนื่องตอไป 

 

2. ความเส่ียงจากการดำเนินธุรกิจในการจำหนายซิมการดและบัตรเติมเงินของผูใหบริการโทรศัพท
เคล่ือนที่เพียงรายเดียว 

  ปจจุบัน บริษัทจำหนายเฉพาะซิมการดของระบบ Digital GSM Advance และระบบ Digital GSM 1800 และ 

ผลิตภัณฑ  1-2-Call! ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) โดยบริษัทมี

สัดสวนรายไดจากการขายซิมการดและบัตรเติมเงินคิดเปนรอยละ 4.01 ของรายไดรวมในป 2555 ดังนั้น บริษัทจึงอาจ 

มีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รายดังกลาว นอกจากน้ีบริษัทอาจมีความเส่ียงในเรื่องของการ

แขงขันจากผูใหบริการรายอ่ืน เชน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน 

จำกัด (มหาชน) หรือผูประกอบการรายใหมท่ีเขาสูตลาด ซึ่งอาจสงผลใหสวนแบงทางการตลาดของผูใหบริการราย 

ดังกลาวลดลง และสงผลกระทบตอยอดการขายของบริษัทในที่สุด 
 

  เนื่องจาก AIS เปนผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Operator) รายใหญท่ีสุดในประเทศไทย มีสวนแบงการ

ตลาดเชิงจำนวนผูใชบริการ ประมาณรอยละ 44.37 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จากรายงานสภาพตลาด

โทรคมนาคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) นอกจากนี้ AIS ยังมีแผนการลงทุนในการขยาย 

เครือขายการใหบริการท่ีครอบคลุมในหลายพ้ืนที่อยางตอเน่ือง รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและ 

การประชาสัมพันธอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะสงผลทำให AIS สามารถรักษารวมท้ังเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดไดอยาง 
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ตอเนื่องอันจะชวยใหยอดจำหนายซิมการด และผลิตภัณฑ 1-2-Call! ของบริษัทเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ทำใหบริษัทมี 

ความมั่นใจในการรวมธุรกิจกับผูใหบริการรายดังกลาวตอไป 

 

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจำหนายสินคารายใหญ 
  เนื่องจากผูจัดจำหนายแตละรายจะไดรับสิทธิในการจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่เฉพาะบางยี่หอและบางรุนเทานั้น 

ดังนั้นเพื่อ ใหบริษัทมีสินคาจำหนายไดครบทุกรน ทุกยี่หอ จึงตองสั่งซื้อจากผูจัดจำหนายหลายราย โดยการสั่งซื้อสินคา

ของบริษัทจากผูจัดจำหนายแตละรายและในแตละชวงเวลาจะขึ้นอยูกับยี่หอและรุนของโทรศัพทเคล่ือนที่ที่เปนที่นิยม 

สวนลดจากการซ้ือสินคาปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทั้งขอเสนอตางๆ จากผูจัดจำหนาย เชน จำนวนเครื่องที่

จะไดรับการจัดสรร เปนตน 
 

  อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจำหนายสินคารายใหญหรือนอยราย บริษัทยังคง

รักษาความสัมพันธอันดีกับผูจัดจำหนายรายอ่ืนอยางตอเนื่อง โดยมีการกระจายการส่ังซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีไปยังผูจัดจํา

หนายรายอื่น นอกจากนี้บริษัทยังเปนผูจัดจำหนายสินคาภายใตแบรนด “TWZ” ซึ่งเปนสินคาของบริษัทอีกดวย สงผล

ทำใหบริษัทมีสินคาที่ทันสมัยตรงกับความตองการของลูกคาเพ่ิมมากขึ้น และลดการพ่ึงพิงผูจัดจำหนายสินคารายใหญ

หรือนอยราย 

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
  บริษัทมีการนำเขาเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริมบางสวนจากตางประเทศ โดยชำระเปนเงินตราตาง

ประเทศ ทำใหบริษัทอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจากการที่บริษัทตองชำระคาสินคา บริษัทจึงไดมีการติดตาม

ดูแลความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยางใกลชิด อีกท้ังมีนโยบายปองกันความเส่ียงดังกลาวโดยจะทำสัญญาซื้อขาย

เงินตราตางประเทศลวงหนาตามสถานการณและความเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น 

 

5. ความเสี่ยงจากการลาสมัยของสินคา 
  โทรศัพทเคลื่อนที่เปนผลิตภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ผูผลิตจึงตองทำการพัฒนาและออก

สินคารุนใหมๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา บริษัทจึงอาจประสบปญหาในเรื่องสินคาที่มีอยูอาจเสื่อม

ความนิยมและลาสมัย ทำใหบริษัทไมสามารถจำหนายสินคาดังกลาวได บริษัทจึงอาจมีความจำเปนที่จะตองปรับลดราคา

ขายของสินคารุนดังกลาวเพ่ือใหทันกับตลาดและสามารถแขงขันได 
 

  จากการท่ีผูบริหารของบริษัทประกอบธุรกิจจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่มาเปนระยะเวลาเกือบ 20 ป ทำใหมีความ

เขาใจถึงภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนอยางดี ผูบริหารของบริษัทจึงใหความสำคัญในการคัดเลือกยี่หอและรุน

ของสินคาที่จะนำมาจำหนายอยางระมัดระวัง โดยบริษัทจะทำการสำรวจความคิดเห็นและความตองการของลูกคาทั้ง

ตัวแทนจำหนายและผูบริโภคอยางสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทยังไดรับขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับสินคาใหมๆ 

แนวโนม หรือเทคโนโลยีตางๆ ของโทรศัพทเคล่ือนที่จากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนำที่บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนผูจัด

จำหนายอีกดวย สงผลทำใหบริษัทสามารถคัดสรรสินคาไดตรงกับความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด ในขณะเดียวกัน 

บริษัทก็มีการบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ ดวยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงขอมูลสินคาคงคลังของ

ทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินคาคงคลังไดในทันที ประกอบกับการที่บริษัทมีชองทางการขายผานตัวแทนจำหนาย สงผล

ทำใหบริษัทสามารถระบายสินคาไดรวดเร็วกอนที่สินคาที่มีอยูจะเสื่อมความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผูผลิตโทรศัพท

เคล่ือนท่ี รวมท้ังผูจัดจำหนายรายใหญที่บริษัทเปนตัวแทนจำหนายให ทำการปรับลดราคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพื่อที่จะ

สามารถแขงขันในตลาดได บริษัทจะไดรับคาชดเชยการปรับราคาตามรุน เงื่อนไขและตามเวลาที่ตกลงจากผูผลิต และ/

หรือผูจัดจำหนายรายดังกลาวอีกดวย 
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6. ความเส่ียงจากการที่มีจำนวนคูแขงเพิ่มมากขึ้น 
  การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่และอุปกรณเสริมตางๆ โดยเฉพาะการเติบโต

ของสมารทโฟน ทำใหธุรกิจจำหนายโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีการแขงขันรุนแรงข้ึนโดยเฉพาะการแขงขันดานราคาสินคา 

อยางไรก็ตาม การท่ีบริษัทเปนรานตัวแทนจำหนายพันธมิตรของ AIS ซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายใหญ 

ประกอบกับการที่บริษัทมีสินคาที่ใหบริการแกลูกคาที่หลากหลาย การมีชองทางการจำหนายที่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งใน

สวนของการขายปลีกโดยมีสาขาซ่ึงสวนใหญตั้งอยูใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหานคร และมีตัวแทนจำหนายกวา 300 

รายท่ัวประเทศ นอกจากน้ี บริษัทยังมีศูนยบริการท่ีมีคุณภาพและครบวงจร สามารถสนับสนุนสินคาตางๆของบริษัทได

อยางมีประสิทธิภาพ สงผลทำใหบริษัทมีรายไดจากการบริการที่สม่ำเสมอ รวมทั้งการที่ผูบริหารมีความเขาใจกลไกตลาด

และความตองการของลูกคาเปนอยางดี และสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ทำใหบริษัทเชื่อมั่นวาบริษัทมี

ความพรอมและสามารถที่จะแขงขันกับผูประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมไดเปนอยางเต็มที่ 

 

7. ความเส่ียงเกี่ยวกับสัญญาเชาพื้นที่ 
  เน่ืองจากบริษัทมีการจำหนายสินคาใหแกลูกคารายยอยทั่วไป (Retail) โดยผานสาขาของบริษัททั้งสิ้นจำนวน  

30 สาขา ซึ่งตั้งอยูในศูนยการคาชั้นนำและซูเปอรเซ็นเตอร ดังนั้นบริษัทจะตองทำการเชาพ้ืนที่จากผูใหเชาพ้ืนที่ทั้งใน 

รูปแบบของสัญญาเชาระยะสั้นและระยะยาว บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถตอสัญญาเชาพ้ืนที่ หรืออาจ 

มีความเสี่ยงจากการท่ีผูใหเชาขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการตอสัญญาที่ทำใหบริษัทตองเสียคาใชจายสูงกวาเดิม 
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสาขาท่ีเปนสัญญาเชาพ้ืนที่ระยะยาวจำนวน 5 สาขา ซึ่งมีอายุการเชา 

ระหวาง 5 ป ถึง 25 ปทำใหความเสี่ยงในเรื่องของการตอสัญญาสำหรับสาขาดังกลาวลดนอยลง สำหรับสาขาที่เหลือ

จำนวน 25 สาขา เปนสัญญาเชาพ้ืนที่ระยะส้ัน ซึ่งมีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป จึงอาจมีความเส่ียงจากการท่ีไมสามารถ 

ตอสัญญาเชาพื้นที่ได แตจากการที่บริษัทเปนคูคาที่ดีของผูใหเชาพ้ืนที่มาโดยตลอด ประกอบกับบริษัทมีการทำธุรกิจกับ

ผูใหเชาพื้นที่มาเปนระยะ เวลานานกวา 10 ป จึงทำใหมีความเสี่ยงเก่ียวกับตอสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวคอนขางนอย 

8. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลัก ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
  บริษัทกอตั้งโดย นายพุทธชาติ รังคสิริ ซึ่งเปนผูมีประสบการณในธุรกิจจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่และอุปกรณ

เสริม และมีความสัมพันธอันดีกับผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ และผูจัดจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ มาเปนเวลาเกือบ 20 ป 

สงผลทำใหนายพุทธชาติเปนผูมีบทบาทสำคัญในการบริหารบริษัท บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหาร อยางไร

ก็ตาม เน่ืองจากนายพุทธชาติยังคงสัดสวนการถือหุนรอยละ 18.75 ของทุนจดทะเบียนและชำระแลวของบริษัท ซึ่งนับวา

เปนสัดสวนที่สูงและเปนแรงจูงใจใหผูบริหารในการบริหารงานใหบริษัทเจริญกาวหนาตอไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบาย

ผลักดันใหมีการบริหารงานเปนทีมงานเพ่ิมมากข้ึน มีการวาจางบุคลากรมืออาชีพจากภายนอกเขามาชวยบริหาร โดย

คำนึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังไดกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีไวอยาง

ชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Authority Table) อีกดวย 
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โครงสรางผูถือหุนและการจัดการ 
 

 โครงสรางผูถือหุนของบริษัท 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 สรุปได

ดังนี้ 

 

 รายชื่อผูถือหุน  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

  จํานวนหุน  รอยละ  

1. นายพุทธชาติ รังคสิริ 450,000,000 18.75 

2. นางวารุณี นาประเสริฐกูล 84,830,100 3.53 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 65,911,900 2.75 

4. นายปติพงศ ทองสุขา 65,135,900 2.71 

5. นางสาวดุจเดือน วรินทร 50,727,100 2.11 

6. นายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน 44,500,000 1.85 

7. นางสาวกัญญวรา โศภาวชิราอิทธิ 25,774,800 1.07 

8. นายอุดม คณาศรีนุวัติ 25,000,000 1.04 

9. นายวิทยา นราธัศจรรย 22,000,000 0.92 

10. นายภาณุพงศ ศักดาทร 19,320,000 0.80 

 
นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้

คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเวนไมดำเนินการตามนโยบายดังกลาว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวได

เปนคร้ังคราว โดยอยูภายใตเง่ือนไขท่ีการดำเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน ใชเปนทุนสำรอง

สำหรับการชำระคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระ

ทบตอกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 
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โครงสรางการจัดการ 
 โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งส้ินจำนวน 8 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1. นายอดุล อุดล ประธานกรรมการ 

2. นายพุทธชาติ รังคสิริ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

3. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ 

4. ดร. ทิพภากร รังคสิริ กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

5. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

6. พลเอก ดร.สุรพันธ พุมแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8. นางสาวสันทนา สิงหเสนห กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

 โดยมี นายกองสกล บวรภิญโญพงศ เปนเลขานุการบริษัท 

 

 กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

  กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพุทธชาติ รังคสิริ ลงลายมือช่ือ รวมกับ นางสาวไขแข  

เชิดวิศวพันธุ หรือ ดร. ทิพภากร รังคสิริ รวมเปนสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน 

ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. มีอำนาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจำนวนหน่ึงใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพ่ือดำเนินการอยางหน่ึงอยางใด

หรือหลายอยางเพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจแตงตั้งประธาน

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะ

กรรมการกำหนดคาตอบแทน ตามความเหมาะสม 

3. กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการไดใหไว 

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณสำหรับประกอบ

ธุรกิจประจำป งบประมาณรายจายประจำป โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการ

บริหาร 

5. ติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ที่สำคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการน้ันๆ เพื่อใหเกิด

ประโยชนแกบริษัท 
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  เวนแตอำนาจในการดำเนินการดังตอไปนี้ จะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

ทั้งนี้ กำหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผล

ประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรื่องนั้น 

(ก) เร่ืองที่กฎหมายกำหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

(ข) การทำรายการทีก่รรมการมสีวนไดเสยี และอยูในขายทีก่ฎหมายกำหนด หรือขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัย 

ระบุตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
 

  และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สำคัญ 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ  

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค

จะแบงกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

 

(2) คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 3 ทาน ไดแก 
 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1. นายพุทธชาติ  รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร 

2. ดร. ทิพภากร  รังคสิริ กรรมการบริหาร 

3. นางสาวไขแข  เชิดวิศวพันธุ กรรมการบริหาร 

 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหารบริษัทซึ่งเปนผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทใน

กิจการดังตอไปนี้ 

1. มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม 

ผูถือหุน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผล

ประโยชนของบริษัท 

2. กําหนดโครงสรางองคกร อำนาจการบริหารงานในสายงานตางๆ ของบริษัท โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียด

ของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การโยกยาย การเลิกจาง พนักงานของบริษัท 

3. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำป เพื่อเสนอ 

ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำป การแกไข 

เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม งบประมาณรายจายประจำป ในกรณีมีความจำเปนเรงดวน และใหนำเสนอที่ประชุมคณะ

กรรมการเพ่ือทราบตอไป 

4. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กำหนดไวใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอสภาพการดำเนินธุรกิจ 
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5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไวใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติ 

6. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้ 

(1) ในกรณีท่ีกำหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว คณะ

กรรมการบริหารสามารถดำเนินการไดโดยไมจำกัดวงเงิน 

(2) ในกรณีที่ไมไดกำหนดไวตามขอ (1) ใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนิน

การทางการเงินในวงเงินไมเกิน 40 ลานบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกลาวจะรวมถึงการอนุมัติ

คาใชจายตางๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพยฝายทุน หรือสินทรัพยถาวร  

การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการใหหลักประกัน เปนตน และใหเสนอตอที่ประชุม 

คณะกรรมการเพ่ือทราบตอไป 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
 

  โดยการมอบอำนาจดังกลาว จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจท่ีทำใหประธานกรรมการบริหาร หรือคณะ

กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท 

 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจํานวนทั้งส้ิน 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1. พลเอก ดร.สุรพันธ พุมแกว ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวสันทนา สิงหเสนห กรรมการตรวจสอบ (เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณ 

   ในการสอบทานงบการเงิน) 

 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ 

ผูสอบบัญชี ภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำป โดย

พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี การดำรงอยูของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝาย

จัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพรแกผูถือหุนและผูลงทุน

ทั่วไป ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวา

จำเปนและเปนเร่ืองสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. วางแนวทางและสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูตรวจสอบ

ภายใน (ถามี) พิจารณาวางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำป (Audit Plan) ของบริษัท 

และการประเมินผลการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) ถึงปญหาหรือขอจำกัดที่เกิด

ขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลขอมูลทางอิเล็คโทรนิกส และการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล เพ่ือปองกันการทุจริตหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางท่ีผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคล

ภายนอก 

3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย

คำนึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี

นั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือ การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย 

รวมท้ังพิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนำเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือ

ประกาศของตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามท่ี

กฎหมายกำหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงาน 

ดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ 

ถกูตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

- รายงานอ่ืนใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีได

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 

8. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามหรือที่กำหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และ/หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

 

(4) ผูบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผูบริหารจํานวนทั้งส้ิน 5 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1. นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการผูจัดการ 

   รักษาการผูอำนวยการฝายการเงิน 

   รักษาการผูอำนวยการฝายบัญชี 

2. นายสกล ปวิตรานนท ผูอำนวยการฝายขาย 

3. นายกิตติพงศ กิตติภัสสร ผูอำนวยการฝายบริหารผลิตภัณฑและการตลาด 

4. นางสาวนลินี ประทับศร ผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

5. นายกองสกล บวรภิญโญพงศ ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน 
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 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

1. เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

2. ดำเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งจะตองอยูภายใตกฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท 

3. มีอำนาจแตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กำหนดอัตราคาจาง ใหบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน  

คาตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหนงต่ำกวาระดับผูบริหาร 

4. มีอำนาจอนุมัติการจัดซ้ือ และการใชจายเงินสำหรับการปฏิบัติงานทั่วไป ภายในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท ตามท่ี

กำหนดในอำนาจการอนุมัติ (Authority Table) ของบริษัท 

5. มีอำนาจออกคำส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ

บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานในองคกร 

6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของและเปน

ประโยชน ตอกิจการ 

7. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆที่จำเปนตอการดำเนินกิจการของบริษัท 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเปนคราวๆ ไป 
 

  ทั้งนี้กรรมการผูจัดการไมสามารถรับมอบอํานาจใหอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวน

ไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

 

 การสรรหากรรมการ 

  การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทจะกระทําผานประชุมผูถือหุน โดยที่ประชุมผูถือหุนจะทํา

การเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวน

กรรมการท้ังหมดน้ัน ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกำหนด 

2. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธกีารดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

(2) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผู ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจำนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานในที่

ประชุมเปนผูมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกให

ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีตองออกในปแรกและปท่ีสอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน

ตำแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหม

ก็ได 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง

บริษัท 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 

กึ่งหน่ึงของจำนวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 การสรรหากรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาทำหนาที่เปนกรรมการอิสระ โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ

จากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณในการทำงาน และความเหมาะสมดานอ่ืนๆประกอบและจะนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทตอไป 

  ทั้งนี้ นิยามความเปนอิสระของกรรมการบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย ทั้งนี้ใหนับรวมการ 

ถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำใน

บริษัท บริษัทยอย หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว

ไมนอยกวาสองป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา มารดา 

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่

จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และ 

ไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต 

บริษัทใหญ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอสิระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทยอย 

 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระของ

บริษัทที่มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบ
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ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กำหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน โดยแตละทานจะมีวาระการดำรง

ตำแหนงคราวละ 2 ป 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนคณะกรรมการ 

 ในป 2555 บริษัทมีกรรมการ จำนวน 9 ทาน โดยบริษัท มีคาตอบแทนของกรรมการดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง คาตอบแทน* จำนวนคร้ังที่เขาประชุม 

   (บาท) ปกติ เพิ่มเติม  

1. นายอดุล อุดล ประธานกรรมการ 570,000 4/4 2/2 

2. นายพุทธชาติ รังคสิริ รองประธานกรรมการ 475,000 4/4 2/2 

3. นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการ 320,000 3/4 2/2 

4. นางทิพากร รังคสิริ กรรมการ 380,000 4/4 2/2 

5. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ กรรมการ 380,000 4/4 2/2 

6. นางวิวรรณ บุณยประทีปรัตน*** กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 230,000 1/4 1/2 

7. พลเอก ดร.สุรพันธ พุมแกว** กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 640,000 3/4 2/2 

8. พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 400,000 2/4 2/2 

9. นางสาวสันทนา สิงหเสนห กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 500,000 4/4 2/2 

  รวม  3,895,000  

หมายเหตุ: * คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบ้ียประชุมและคาบำเหน็จ 

 ** ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 

 *** หมดวาระวันที่ 19 เมษายน 2555 
 

  โดยตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติคาตอบแทนของ

กรรมการเปนจำนวนเงินไมเกิน 5 ลานบาทตอป 
 

 คาตอบแทนผูบริหาร 

 ในป 2554 และป 2555 คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 ประเภทของคาตอบแทน ป 2554 ป 2555 

  จำนวนราย จำนวนเงิน (บาท) จำนวนราย จำนวนเงิน (บาท)  

เงินเดือน  4 7,623,810 6 8,376,375 

โบนัส  4 715,500 4 831,875 

อื่นๆ  - 90,000 - 105,000 

 รวม  8,429,310  9,313,250  

หมายเหตุ * นายนิธิชัย ชื่นมั่น ผูอำนวยการฝายบัญชี ลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 

 

(2) คาตอบแทนอื่น 

 - ไมมี - 
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การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยาง

จริงจังและเปนรูปธรรม โดยกำหนดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีดี เพ่ือใหการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัทฯ มีความชดัเจนมากย่ิงข้ึน และสอดคลองกับหลักปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ 

 ในป 2555 บริษัท ไดดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและแนวทางการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย 5 หมวด ดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัท ใหความสำคัญถึงสิทธิที่ผูถือหุนพึงไดรับการคุมครองขั้นพ้ืนฐาน โดยดำเนินการตางๆ ดังนี้ 

1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอครบถวน โดย

หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตางๆ พรอมความเห็น

คณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกำหนด รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจงรายละเอียดของเอกสารท่ีผูถือหุนจะตองนำมาแสดงในวันประชุมดวย เพ่ือรักษา

สิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนนนอกจากนี้ 

ผูถือหุนยังสามารถดูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซตของบริษัท 

เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุมดวย และบริษัทไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการ

ประชุมอยางนอยสองชั่วโมง 

2) กอนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอยางชัดเจน และแสดงผล

สรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยางชัดเจนในหองประชุมดวย 

3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดำเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส โดย

ในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะใหลงคะแนน

และสรุปมติที่ประชุมของแตละระเบียบวาระ 

4) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังเว็บไซตของ

บริษัท 

5) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสผานหนวยงาน

นักลงทุนสัมพันธของบริษัท 

6) ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนแกองคกร เพ่ือใหผูถือหุนไดรับผล

ตอบแทนที่เหมาะสม 
 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

  บริษัท ใหความสำคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดำเนิน

การตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม

เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล

ประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ 

2. เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอื่นมา

ประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยจะมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระ เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูหุน

และใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนไดในแตละวาระ และในการลง

คะแนนเสียงนั้นคณะกรรมการสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสำคัญ เชน การทำรายการ 

เกี่ยวโยง การทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพ่ือความโปรงใส และตรวจสอบไดในกรณี 

ที่มีขอโตแยงในภายหลัง 
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3. บันทึกรายงานการประชุมอยางครบถวน ถูกตอง และจัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ หลังการประชุมเสร็จ

สิ้นภายในวันที่ 14 วัน พรอมทั้งไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย 

4. กำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรักษาขอมูล และการปองกันการใชขอมูลภายใน ไวในนโยบายการกำกับดแูล

กิจการท่ีดีของบริษัท เพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุน โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะ

ตองไมทำการซ้ือขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในบริษัท 

และ/หรือ เขาทำนิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท อันอาจกอใหเกิดความเสีย

หายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยมีขอหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ

บริษัทในหนวยงานท่ีรูขอมูลภายในทำการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 1 เดือนกอนท่ีงบการเงิน

ของบริษัทจะถูกเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งขอกำหนดน้ีรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทดวย 

 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

  บริษัทใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกบริษัท อันประกอบดวย ผูถือหุน 

พนักงาน คูคา คูแขง ลูกคา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไว

อยางชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหพนักงานทุกระดับ ยึดถือเปนแนวปฏิบัติและถือเปนภาระหนาท่ีที่

สำคัญของทุกคน ดังน้ี 
 

ผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นที่จะรับผิดชอบ และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคำนึงถึงความเจริญ

เติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่องรวมทั้งจะดำเนินการ

อยางโปรงใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได 

ลูกคา :  บริษัทมีความมุงม่ันในการสรางความพึงพอใจ และความม่ันใจใหกับลูกคา ที่จะไดรับผลิตภัณฑ

และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน 

คูคา :  บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชนรวมกันกับ 

คูคา โดยคูคาของบริษัท พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาอยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณที่ดี

ในการดำเนินธุรกิจ 

คูแขง :  บริษัทจะยึดถือกติกาและแนวทางของการแขงขันที่ดี 

พนักงาน :  บริษัทถือวาพนักงานเปนปจจัยหนึ่งสูความสำเร็จ จึงมุงมั่นในการพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรม 

และบรรยากาศการทำงานที่ดี สงเสริมการทำงานเปนทีมเพื่อสรางความมั่นใจใหพนักงาน 

ชุมชนและสังคม :  บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยคำนึงถึงการพัฒนาการเติบโตของ

บริษัทควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน 

 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

  คณะกรรมการดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใช

ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส โดยการเผยแพรขอมูลผานชองทางของตลาดหลักทรัพย  

และเว็บไซตของบริษัท (www.twz.co.th) โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหนักลงทุนและ 

ผูที่เก่ียวของไดมีขอมูลตัดสินใจอยางเพียงพอและเทาเทียมกัน 

  การเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินที่สำคัญ มีดังน้ี 

1. แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป 

2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 



34

3. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีใน

รายงานประจำป 

4. การเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จำนวนคร้ังของการประชุมและ

จำนวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา 

5. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 

  นอกจากน้ี บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือทำหนาที่สื่อสารประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชนให

ผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ผานชองทางตางๆ การประชุมนักวิเคราะห การประชุมทาง

โทรศัพท การตอบคำถามทางโทรศัพท และ ผานเว็บไซตของบริษัท เปนตน 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัท ถือเปนหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยตองประกอบดวยผูมีความ

รูเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอื้อประโยชนแกบริษัท ไดเปนอยางดี มีความมุงมั่นทุมเทและใหเวลาอยางเต็มที่

ในการปฏิบัติหนาที่ 
 

 โครงสรางคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

5 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งตามขอบังคับบริษัทกำหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม

นอยกวา 5 ทาน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการกำหนดใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระอยาง

นอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 

2. บริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญ

ประจำปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน 

ไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

3. บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจน โดยคุณสมบัติดังกลาวเขมงวดกวาขอกำหนดขั้นต่ำ

ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. บริษัทเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการแตละทานในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

(แบบ 56-1) ใหผูถือหุนทราบ ซึ่งสามารถดูไดจากเว็ปไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) 

5. ประธานกรรมการของบริษัทไมใชบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ และมีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน โดย

คณะกรรมการไดมีการกำหนดอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน 
 

 คณะกรรมการชุดยอย 

  เพ่ือใหมีการพิจารณากล่ันกรองการดำเนินงานท่ีสำคัญอยางรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท

จึงใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยขึ้นดังตอไปนี้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 คนและเปนกรรมการอิสระของบริษัท 

และอยางนอย 1 คนเปนผูมีความรูดานบัญชีหรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับ

ความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ือง

คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบและกำกับดูแลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี การพิจารณา

ขอขัดแยงทางผลประโยชนรวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
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- คณะกรรมการบริหารแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยมีอำนาจหนาท่ีในการพิจารณากล่ัน

กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปเพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท กำหนดทิศทางนโยบายการลงทุน

ใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท รวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

  อยางไรก็ตามบริษัทยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนแตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทน

เบื้องตนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน 

นอกจากน้ีจะพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบดวย 

 

 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหนาท่ีในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทโดยคณะ

กรรมการมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่ตองคำนึงถึงหลักการตามกฎหมายขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุม 

ผูถือหุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยดำเนินการอยางซ่ือสัตย สุจริตมีจริยธรรม รับผิดชอบ และเปดเผยขอมูล

อยางโปรงใส รวมท้ังกำกับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายจัดการเปนไปตามเปาหมายและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอผูถือหุนรวมท้ังประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเพ่ือใหบริษัทสามารถเสริมสรางความแข็งแกรงในดานการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทหนาที่ที่สำคัญในเชิงรุกดังตอไปนี้ 

1. ทุมเทเวลาและใหความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธของบริษัทโดยรวมกันแสดงความคิด

เห็นอยางเต็มที่ มีการแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการกำหนดทิศทางดังกลาวรวมถึงมีการพิจารณาถึง

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อใหมั่นใจไดวาผูบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธที่

กำหนดข้ึนไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธและนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน และแผน

งานตางๆของบริษัทพรอมทั้งติดตามผูบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไวตามทิศทางและกลยุทธ

องคกรอยางสม่ำเสมอ 

3. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการใน

การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จัดใหมีการพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดข้ึน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาว

อยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวม

ถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาว 

5. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเกี่ยวโยง  

ใหความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และ 

ผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวม 

6. จัดใหมีระบบ หรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัท ที่มีความเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดแรง

จูงใจทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว 

7. ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการอยางสม่ำเสมอ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหสอดคลองกับ

ผลการดำเนินงาน 

8. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสมและมีการประเมินผลในดานการเปดเผยขอมูล

เพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง 

9. เปนผูนำและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดีสอดคลองกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
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 การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษัทจัดใหมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละทานทราบกำหนด 

การดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได อยางไรก็ตาม ในกรณีจำเปนเรงดวน 

บริษัทอาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได 

2. ในป 2555 บริษัทไดมีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปที่ผานมา 

3. ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไดมีการรวมกันพิจารณาการเลือกเร่ือง เพ่ือบรรจุเขาเปนวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ นอกจากน้ี กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม 

4. บริษัทจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการเปนการลวงหนา โดยเอกสารมีลักษณะโดยยอ แตให

สารสนเทศครบถวน สำหรับเร่ืองที่ไมประสงคจะเปดเผยเปนลายลักษณอักษรนั้น จะใหนำเรื่องมาอภิปรายกันใน

ที่ประชุม 

5. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอท่ีฝายจัดการจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย

ปญหาสำคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน 

6. คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จำเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบ

หมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกำหนดไว 

7. คณะกรรมการมีนโยบายใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจำเปน เพ่ือ

อภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และมีการแจงให

กรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนรายป เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา 

ผลงานและปญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป โดยไดกำหนดหัวขอในการประเมินอยางชัดเจน เพ่ือเปน

บรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ 

2. คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีการประเมินกรรมการเปน 

รายบุคคล โดยการประเมินผลรายบุคคลจะกระทำดวยความระมัดระวังและรอบคอบ 

 

 คาตอบแทน 

1. คาตอบแทนของคณะกรรมการจัดไดวาอยูในระดับที่เปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม และ

เหมาะสมกับประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะ 

ไดรับจากกรรมการแตละทาน 

2. คาตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงเปน

ไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับ 

คาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัท และผลปฏิบัติ

งานของผูบริหารแตละทาน 

 

 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

1. คณะกรรมการมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรม และใหความรูแกผูเก่ียวของในระบบการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ หนวยงานตรวจสอบภายใน  

ผูประสานงานตลาดหลักทรัพย เปนตน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง และการทำงานท่ีมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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2. บริษัทไดกำหนดใหกรรมการใหมรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทรวมท้ังขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาที่ของกรรมการใหม และจัดใหมีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

3. คณะกรรมการจัดใหมีโครงการสำหรับพัฒนาผูบริหาร โดยใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารรายงานผลการ

ปฏิบัติงานถึงสิ่งที่ไดทำไปทุกไตรมาส เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของบริษัท 

 

 บุคลากร 

 จำนวนพนักงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พนักงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ฝาย จำนวนพนักงาน  

ฝายบริหารและฝายการเงิน 51 

ฝายบัญชี 15 

ฝายตรวจสอบภายใน 4 

ฝายขายและบริการหลังการขาย 226 

ฝายบริหารผลิตภัณฑ 11 

 รวม 307 

 

 คาตอบแทนพนักงาน 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนของพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในป 2554 และป 2555 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 ประเภทของคาตอบแทน ป 2554 ป 2555 

  (บาท) (บาท)  

เงินเดือน  42,897,351 43,486,300 

โบนัส  2,010,690 1,491,000 

อื่นๆ (เชน คาลวงเวลา คาเบ้ียเลี้ยง คานายหนาพนักงาน เปนตน) 21,685,510 22,306,329 

 รวม 66,593,551 67,283,629 

 

(2) คาตอบแทนอื่น 

 - ไมมี - 

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทสนับสนุนและเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนทุกระดับตำแหนงไดมีความรูความสามารถเพ่ิมเติมเพ่ือใหเหมาะสมกับ

ตำแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และเพ่ือความกาวหนาของตนเองและบริษัทในอนาคต โดยมีการจัดการ

อบรมใหกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ โดยแบงออกเปน 

1. การอบรมภายใน ซึ่งจัดอบรมโดยหัวหนางาน หรือเชิญวิทยากรที่เกี่ยวของกับธุรกิจมาถายทอดความรู ประสบการณและ

ใหคำแนะนำตางๆ เพื่อใหพนักงานสามารถนำมาพัฒนาใชกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ โดยจะจัดประมาณ 1-3 

เดือน/ครั้ง 

2. การอบรมภายนอก ซึ่งจัดโดยเจาของผลิตภัณฑหรือสินคาน้ันๆ เชน AIS เพื่อใหพนักงานของบริษัทมีความเขาใจใน

ผลิตภัณฑและบริการเปนอยางดีรวมทั้งการอบรมอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานตามความเหมาะสมและโอกาส 
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การควบคุมภายใน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดเขารวมประชุมเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งประกอบดวยสวนสำคัญ 5 ประการคือ 

1. องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environmental Measure) 

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Informational and Communication Measure) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 

 จากการประเมินดังกลาว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

ทั้ง 5 สวน ซึ่งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการทำธุรกรรมกับผูถือหุนใหญ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล

ดังกลาว เพียงพอแลว นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหฝายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของ

ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีการกำกบัดแูลกิจการที่ดี (Good Governance) 
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รายการระหวางกัน 
 

มาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงวา ผูบริหารและ

ผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยบริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให

ความเห็นเก่ียวกับความจำเปนของการเขาทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยจะมี

การกําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการทางการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคา

ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน 

บริษัทจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนำไปใช

ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 

 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอกําหนดเก่ียวกับการ

เปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอยตามมาตรฐาน

บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 

แนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 
 บริษัทอาจมีการกูยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหากมีความจำเปนเฉพาะกรณีเรงดวน ซึ่งหากมีรายการ

ระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดใหมีการดำเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ

รายการระหวางกันตามที่ระบุในมาตรการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน 
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การวิเคราะหผลการดำเนินงาน 
 

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผานมา 
 บริษัทเปนผูจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่รายแรกๆ ที่เปดรานจำหนายในศูนยการคา ตอมาในป 2537 บริษัทไดรับสิทธิ 

ในลักษณะแฟรนไชสจาก AIS ในการจำหนายสินคาและใหบริการดานตางๆ ภายใตเคร่ืองหมายการคาและช่ือทางการคาวา  

“เทเลวิซ (Telewiz)” จำนวน 20 สาขา และ “เทเลวซิ เอ็กซเพรส (Telewiz Express)” จำนวน 3 สาขา จากการเติบโตของ

อุตสาหกรรมประกอบกับกลยุทธและความสามารถทางการตลาดของบริษัท ทำใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคา และชอง

ทางการจำหนายไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง โดยปจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 28 สาขา 

จังหวัดเชียงใหม 1 สาขา และจังหวัดขอนแกน 1 สาขา รวมทั้งยังมีตัวแทนจำหนายมากกวา 300 รายทั่วประเทศไทย และบริษัท

มีศูนยบริการหลังการขายภายใตชื่อ TWZ Service Center จำนวน 2 แหง สงผลทำใหบริษัทเปนศูนยโทรศัพทเคล่ือนที่ครบวงจร 

ซึ่งเปนขอไดเปรียบเหนือผูประกอบการรายอื่นๆ โดยในป 2551 บริษัทไดจัดจำหนายสินคาภายใตชื่อ “TWZ” ซึ่งเปนตรา

ผลิตภัณฑของบริษัท ซึ่งนำเขามาจากประเทศจีน ปจจุบันผูบริโภคใหการยอมรับในสินคาจากประเทศจีนมากขึ้น เนื่องจากสินคา

ดังกลาวมีราคาถูกและมีฟงกชั่นการใชงานท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี นอกจากน้ีบริษัทยังเปน

ตัวแทนจำหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหกับผูจัดจำหนาย (Distributor) จำนวน 2 บริษัท ประกอบดวย บริษัท ไวรเลส ดีไวซ 

ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอ็มลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งมีการซื้อเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหนายรายอื่น

ในประเทศทำใหบริษัทมีสินคาที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดครบทุกกลุม 
 

(ก) รายได 
  รายไดรวมของบริษัทลดลงจาก 3,917.14 ลานบาท ในป 2553 เปน 3,909.47 ลานบาท ในป 2554 หรือคิด 

เปนอัตราการลดลงรอยละ 0.20 และลดลงเปน 3,724.79 ลานบาท ในป 2555 หรือลดลงในอัตรารอยละ 4.72 โดย 

รายไดป 2555 ประกอบดวย รายไดจากการขายและบริการ รายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา 

ภายใตสัญญาเชาการเงิน รายไดคาสนับสนุนการขาย และรายไดอื่นๆ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 98.51 รอยละ 0.47 

รอยละ 0.53 และรอยละ 0.49 ของรายไดทั้งหมดตามลำดับ 

  รายไดจากการขายและบริการ ซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัท ประกอบดวย รายไดจากการขายโทรศัพทเคล่ือนที่ 

ซิมการดและบัตรเติมเงิน และอุปกรณเสริม รายไดจากศูนยบริการ คาธรรมเนียมการใหบริการของ AIS (Commission 

Online) และรายไดคาบริการเคานเตอรเซอรวิส โดยลดลงจาก 3,873.07 ลานบาท ในป 2553 เปน 3,721.28 ลานบาท 

ในป 2554 หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 3.92 และลดลงเปน 3,669.35 ลานบาท ในป 2555 หรือลดลงในอัตรา

รอยละ 1.40 รายไดในป 2554 เนื่องจากการเกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด  

สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดรับผลกระทบ ประกอบกับภาวการณแขงขันที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงในธุรกิจผลิต

และจำหนายโทรศัพท เคลื่อนที่ทั้งในดานราคาและเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางตอเนื่อง สำหรับป 2555 รายไดจากการขาย

ของบริษัทลดลงมีผลมาจาก0การเปลี่ยนรูปแบบการรับรูรายไดของการขายสินคาประเภทบัตรเติมเงินในระหวางป 2555 

ซึ่งเดิมบริษัทรับรูรายไดจากการขายเทากับมูลคาที่จำหนายได แตผูจำหนายไดมีการเปลี่ยนแปลงสินคาประเภทบัตร 

เติมเงินเปนบัตรเงินสดซ่ึงไมถือเปนสินคา หรือบริการ โดยใหบริษัทรับรูรายไดจากการขายบัตรเงินสดเฉพาะสวนของ

รายไดคาบริการจากการขายบัตรเงินสดที่บริษัทไดรับจากผูจำหนายเทานั้น 

  รายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน บนท่ีดินสิทธิการเชาของ 

การรถไฟแหงประเทศไทย ริมถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายใตช่ือโครงการ The WIZ Ratchada ลดลงจาก 

141.56 ลานบาท ในป 2554 เปน 17.38 ลานบาท ในป 2555 หรือลดลงในอัตรารอยละ 87.72 เนื่องจากป 2554 

บริษัทไดกอสรางอสังหาริมทรัพยในเฟสที่ 1 แลวเสร็จ จึงไดรับรูรายไดสวนใหญเกือบทั้งหมดเรียบรอยแลว ในขณะที่ 

ป 2555 บริษัทรับรูเฉพาะรายไดจากการใหเชาชวงที่ดิน และสิงปลูกสรางเฟสที่ 1 บางสวน ที่ยังไมไดรับรูเปนรายได 

ในป 2554 เทาน้ัน และยังไมมีการรับรูรายไดจากโครงการอสังหาริมทรัพยเฟสท่ี 2 ซึ่งอยูระหวางการกอสราง 
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  รายไดคาสนับสนุนการขาย เปนรายไดที่บริษัทไดรับจากผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนที่ ผูจัดจำหนาย และผูใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยรายไดคาสนับสนุนการขายมีจำนวนลดลงจาก 38.59 ลานบาทในป 2553 เปน 36.36 ลานบาท  

ในป 2554 คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 5.79 และลดลงเปนจำนวน 19.68 ลานบาทในป 2555 หรือลดลงในอัตรา 

รอยละ 45.88 เนื่องจากในป 2553 และ ป 2554 บริษัทจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อชวยเรงในการจัดจำหนายโทรศัพท

เคลื่อนที่ และอุปกรณเสริม จึงไดรับเงินคาสนับสนุนการขายจากผูจำหนายเพื่อชดเชยกำไรของบริษัท 

  สำหรับรายไดอื่นๆ ของบริษัทในป 2553-2555 เปน 5.48 ลานบาท ในป 2553 เปน 10.27 ลานบาทในป 2554 

คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 87.20 และเพิ่มขึ้นเปน 18.38 ลานบาทในป 2555 เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 79.08 เนื่องจาก

ในป 2554 บริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นตามเงินฝากท่ีนำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และในป 

2555 บริษัทรับรูรายไดดอกเบ้ียรับของสัญญาเชาการเงินจากโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาของเฟสท่ี 1 จึงสงผล

ใหรายไดอื่นๆ ของบริษัทเพิ่มขึ้น 
 

(ข) ตนทุนขายและบริการ 
  ในป 2553-2555 บริษัทมีตนทุนขายและบริการ จำนวน 3,513.79 ลานบาท จำนวน 3,522.78 ลานบาท และ

เปนจำนวน 3,446.79 ลานบาท ตามลำดับ โดยสัดสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดจากการขายและบริการของ 

บริษัท คิดเปนรอยละ 90.72 ในป 2553 รอยละ 93.76 ในป 2554 และรอยละ 93.82 ในป 2555 ซึ่งสัดสวนตนทุนขาย

และบริการตอรายไดจากการขายและบริการของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจากการแขงขันในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ และ

อุปกรณสื่อสารมีมากข้ึน ทำใหบริษัทตองจดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อชวยในการจัดจำหนาย 
 

(ค) ตนทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 
  บริษัทมีตนทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงินจำนวน 99.19 ลานบาท ในป 

2554 จำนวน 12.09 ลานบาท ในป 2555 หรือลดลงในอัตรารอยละ 87.81 ซึ่งเกิดจากสาเหตุตามที่ไดกลาวไปแลว 

ขางตน โดยสัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายของโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 

คิดเปนรอยละ 70.07 ในป 2554 และคิดเปนรอยละ 69.53 ในป 2555 
 

(ง) คาใชจายในการขายและบริหาร 
  ในป 2553-2555 บริษัทมีคาใชจายในการขาย จำนวน 66.68 ลานบาท จำนวน 56.06 ลานบาท และเปนจำนวน 

53.99 ลานบาท ตามลำดับ และมีคาใชจายในการบริหาร (รวมคาตอบแทนกรรมการ) จำนวน 118.90 ลานบาท จำนวน 

113.97 ลานบาท และเปนจำนวน 109.34 ลานบาท ตามลำดับ 

  คาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบริษัทคิดเปนสดัสวนรอยละ 4.74 ในป 2553 รอยละ 4.35 ใน

ป 2554 และรอยละ 4.39 ในป 2555 อัตราคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบริษัทมีสัดสวนลดลงจาก 

ป 2553 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารคาใชจายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

(จ) กำไรสุทธิ 
  บริษัทมีอัตรากำไรข้ันตนในป 2553-2555 เทากับรอยละ 9.28 รอยละ 6.24 และรอยละ 6.13 ตามลำดับ อัตรา

กำไรขั้นตนในป 2554 และป 2555 ลดลง เนื่องจากการแขงขันในตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่ และอุปกรณสื่อสารมีมากข้ึน 

ทำใหบริษัทตองจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือชวยในการจัดจำหนาย 

  ในป 2553-2555 บริษัทมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 5.48 รอยละ 2.77 และรอยละ 2.28 ตาม

ลำดับ สงผลทำใหบริษัทมีกำไรสุทธิในป 2553-2555 เปนจำนวน 101.39 ลานบาท จำนวน 22.56 ลานบาท และจำนวน 

5.42 ลานบาทตามลำดับ คิดเปนอัตรากำไรสุทธิเทากับ รอยละ 2.59 รอยละ 0.58 และรอยละ 0.15 ตามลำดับ กำไร

สุทธิในป 2555 ลดลงเน่ืองจากผลการดำเนินงานของบริษัทลดลงตามที่กลาวขางตน 
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(ฉ) อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน / อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยรวม 
  บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในป 2553-2555 เทากับรอยละ 13.86 และรอยละ 3.04 และรอยละ 0.77 

ตามลำดับ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยรวมของบริษัทในป 2553-2555 เปนรอยละ 4.39 รอยละ 0.98 และ

รอยละ 0.24 ตามลำดับ 

 

ฐานะการเงิน 
(ก) สินทรัพยรวม 
  บริษัทมีสินทรัพยรวมในป 2553-2555 จำนวน 2,397.23 ลานบาท จำนวน 2,241.51 ลานบาท และจำนวน 

2,344.87 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 4.41 และอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.95 ตามลำดับ 

สินทรัพยของบริษัท ณ สิ้นป 2555 ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนรอยละ 78.17 และสินทรัพยไม

หมุนเวียนรอยละ 21.83 โดยรายละเอียดของสินทรัพยที่สำคัญของบริษัท สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 ลูกหนี้การคา-สุทธิ 

  ในป 2553-2555 บริษัทมีลูกหน้ีการคาเปนจำนวน 594.36 ลานบาท จำนวน 531.84 ลานบาท และจำนวน 

617.83 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 10.52 ในป 2554 และอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.17 ในป 

2555 ลูกหน้ีการคาของบริษัทเกิดจากการท่ีบริษัทมีการขายสงผานตัวแทนจำหนาย โดยบริษัทมีนโยบายการใหเครดิต

การคากับตัวแทนจำหนายของบริษัทที่มียอดขายและประวัติการชำระเงินที่สม่ำเสมอเปนระยะเวลา 30-60 วัน สงผล

ทำใหบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 57 วัน ในป 2553 เปน 56 วัน ในป 2554 และ 58 วัน ในป 2555 
 

 สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือของบริษัทประกอบดวยโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซิมการดและบัตรเติมเงิน และอุปกรณเสริม โดยสินคา

คงเหลือของบริษัทมีจำนวน 920.30 ลานบาท ในป 2553 ลดลงเปนจำนวน 863.80 ลานบาท ในป 2554 และเพิ่มขึ้น 

เปนจำนวน 933.25 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 โดยอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ ในป 2553-2555 เทากับ 94 วัน 

93 วัน และ 96 วัน ตามลำดับ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงคลังและคาเผื่อสินคาลาสมัย จำนวน 26.88 

ลานบาท ตามนโยบายการต้ังสำรองสินคาคงคลังของบริษัท และมีประมาณการตนทุนสินคารับคืนโดยคำนวณมาจาก

ตนทุนขายท่ีจำหนายใหกับลูกหน้ีการคาคงเหลือ ณ สิ้นงวดที่สามารถคืนสินคาได จำนวน 1.94 ลานบาท 
 

 เงินจายลวงหนาคาสินคา 

  เงินจายลวงหนาคาสินคาของบริษัทเปนการจายเงินลวงหนาคาสินคาตามเง่ือนไขทางการคาปกติที่ตกลงกับผูผลิต

และผูจัดจำหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณเสริม ซึ่งในป 2553-2555 บริษัทมีเงินจายลวงหนาคาสินคาเปนจำนวน 

219.22 ลานบาท จำนวน 186.07 ลานบาท และจำนวน 246.99 ลานบาท ตามลำดับ เนื่องจาก บริษัทมีการซื้อสินคา

จากผูจัดจำหนาย และผูผลิตจากประเทศจีนเพื่อมาจัดจำหนายมากขึ้น จึงทำใหมีการจายเงินลวงหนาคาสินคาเพิ่มขึ้น 

ตามเงื่อนไขทางการคาปกติที่ตกลงกันประมาณรอยละ 80-100 ของมูลคาการซื้อสินคามาจัดจำหนาย 
 

 สินทรัพยไมหมุนเวียน 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากจำนวน 487.78 ลานบาทในป 2553 เปน 541.73 ลานบาท ในป 

2554 และเปนจำนวน 523.37 ลานบาท ในป 2555 หรือคิดเปนรอยละ 20.80 รอยละ 24.17 และรอยละ 21.83 ของ

สินทรัพยรวมในแตละป จะเห็นวาสินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทมีสัดสวนคอนขางนอย เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจ

ซื้อมาขายไป ซึ่งสินทรัพยหลักสวนใหญจะเปนลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือ สำหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนหลัก ณ  

สิ้นป 2555 ประกอบดวย ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินจำนวน 29.92 ลานบาท ที่ดิน อาคาร
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และอุปกรณ เฉพาะในสวนที่เปนสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องมืออุปกรณ เคร่ืองใชสำนักงาน เครื่องตกแตงสำนักงาน 

ยานพาหนะ จำนวน 10.74 ลานบาท โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงินจำนวน 53.40 

ลานบาท สิทธิการเชาของบริษัทจำนวน 40.45 ลานบาท เงินฝากประจำเพื่อค้ำประกันจำนวน 372.73 ลานบาท และ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นรวม 16.13 ลานบาท ซึ่งสิทธิการเชาของบริษัทบางสวน และเงินฝากประจำทั้งจำนวนนำไป 

เปนหลักทรัพยค้ำประกันเพื่อขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย 

 

(ข) สภาพคลอง 
 กระแสเงินสด 

  ในป 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 110.78 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลด

ลงของลูกหน้ีการคา และสินคาคงเหลือ สำหรับป 2555 บริษัทมีการแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน (180.82) 

ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และเงินจายลวงหนาคาสินคา 

  ในป 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 9.02 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการไดรับเงิน

จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย สำหรับป 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 13.13 ซึ่งสาเหตุ

หลักมาจากการลดลงของเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน และเงินสดจายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาภายใต

สัญญาเชาการเงิน 

  ในป 2554 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง มีการชำระเงินกูยืมระยะยาว 

และมีการจายเงินปนผล สงผลใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ (130.35) ลานบาท จากสาเหตุดังกลาว

ทำใหบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 10.32 ลานบาท สำหรับป 2555 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชี 

และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น สงผลใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 120.35 ลานบาท 

จากสาเหตุดังกลาวทำใหบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 47.56 ลานบาท 
 

 อัตราสวนสภาพคลอง 

  อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทในป 2553-2555 เทากับ 1.17 เทา 1.16 เทา และ 1.15 เทา ตามลำดับ โดย

บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นในสวนของลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ และเงินจายลวงหนาคาสินคา ในขณะท่ีเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมในรูปเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อซื้อสินคาเพิ่มขึ้นเชนกัน 

  เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทจะเห็นไดวา บริษัทมี Cash Cycle เทากับ 60 วัน 62 วัน และ 57 วัน  

ในป 2553-2555 ตามลำดับ ในป 2554 บริษัทมรีะยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 93 วัน ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 

56 วัน และมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 86 วัน ในขณะที่ป 2555 บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 96 วัน และระยะ

เวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 58 วัน และระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเปน 96 วัน สงผลทำให Cash Cycle สั้นขึ้น 

 
(ค) แหลงที่มาของเงินทุน 
 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

  ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,673.51 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 10.82 จากป 2554 

การเพิ่มข้ึนของหนี้สินดังกลาว เปนผลมาจาการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมในรูปเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อ

ซื้อสินคา และเจาหน้ีการคา ในขณะท่ีสวนของผูถือหุนของบริษัทเทากับ 723.72 ลานบาท สงผลทำใหอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 2.31 เทา ลดลงจาก 2.06 เทาในป 2554 

 



44

คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
 สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ ซึ่งเปนสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในป 2555  

มีคาตอบแทนท่ีเกี่ยวของดังน้ี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

  บริษัทจายคาสอบบัญชี ใหแกสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบป 2555 เปนจำนวนเงิน  

945,000 บาท 

2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

  บริษัทไมมีการรับบริการอ่ืนจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบ

บัญชีและสำนักงานบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา 

 

 ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ใหรวมถึง 

1. คูสมรสและบุตรที่ยังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของผูสอบบัญชี 

2. กิจการท่ีมีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยูภายใต

การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 

3. กิจการท่ีอยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี 

4. หุนสวนหรือเทียบเทาของสำนักงานสอบบัญชี 

5. คูสมรสและบุตรที่ยังตองพึ่งพิงหรืออยูในอุปการะของบุคคลตามขอ(4) 

6. กิจการท่ีผูสอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญไมวาจะ

เปนโดยทางตรงหรือทางออม 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ทานผูถือหุน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ปจจุบันประกอบดวย กรรมการที่เปนอิสระและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด 

จำนวน 3 ทาน ดังน้ี 
 

1. พลเอก ดร. สรุพันธ พุมแกว ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวสันทนา สิงหเสนห กรรมการตรวจสอบ 
 

 ในรอบป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และฝายตรวจสอบภายในตาม

วาระการประชุมท่ีเก่ียวของ จำนวนท้ังสิ้น 6 ครั้ง เพ่ือดูแลการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท และไดนำเสนอรายงานการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง โดยไดพิจารณาเรื่อง

ตางๆ ตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

1. พิจารณาสอบทานความถูกตองของงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำป รวมถึงการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของบริษัท 

2. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจ สอบ

ภายในประจำปของฝายตรวจสอบภายในของบริษัท 

3. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทเก่ียวกับรายการท่ีกฎหมายกำหนด รวมท้ังรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตลอดจนรายการ

ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

5. ใหขอสังเกตเก่ียวกับการบริหารงานดานตางๆ แกฝายจัดการโดยผานคณะกรรมการบริษัท เพื่อสรางประสิทธิภาพการ

บริหารงานแกบริษัท 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา ในรอบป 2555 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับ

สภาพธุรกิจ และไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ การปฏิบัติงานตางๆ เปนไปตามกฎหมายหรือขอกำหนดท่ีเกี่ยวของ และงบ

การเงินของบริษัทไดจัดทำขึ้นอยางถูกตอง ครบถวน มีความเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป 

 

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 พลเอก ดร.  

  สุรพันธ พุมแกว 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  28 กุมภาพันธ 2556 
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รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชี 
รับอนุญาต 
 

เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และของเฉพาะกิจการของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสำคัญหรือไม 

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำนวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียง

ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของ

กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและ 

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 

 ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

ความเห็น 

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม 

และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
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เรื่องอื่น 

 งบการเงินของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบ

โดยผูสอบบัญชีอื่นซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 

 

 สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ 

 

 

  

 (นางสาวจินตนา มหาวนิช) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687 

 

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554 

 

     สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 44,866,912.88 92,427,303.67 40,330,111.78 86,536,928.17 

 ลูกหนี้การคา-สุทธิ 9 617,829,299.27 531,842,834.30 617,829,299.27 531,842,834.30 

 ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพยภายใต 

  สัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระ 

  ภายในหน่ึงป 10 6,294,037.58 5,721,088.55 6,294,037.58 5,721,088.55 

 สินคาคงเหลือ-สุทธิ 11 933,248,080.52 863,796,075.13 933,248,080.52 863,796,075.13 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

  เงินจายลวงหนาคาสินคา-สุทธิ 12 246,994,549.29 186,072,603.52 245,418,100.29 183,050,262.21 

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น-สุทธิ 13 24,627,545.17 19,925,057.69 24,596,960.80 27,126,984.14 

   รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,873,860,424.71 1,699,784,962.86 1,867,716,590.24 1,698,074,172.50 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน 14 372,728,780.08 395,907,972.19 372,728,780.08 395,907,972.19 

 ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพยภายใต 

  สัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 10 29,923,010.56 33,089,884.49 29,923,010.56 33,089,884.49 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย 15 - - 3,958,069.00 3,958,069.00 

 สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ-สุทธิ 16 10,742,867.79 14,185,961.85 10,742,867.79 14,185,961.85 

 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา 

  ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 17 53,395,479.38 33,914,869.59 53,395,479.38 33,914,869.59 

 สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ 18 31,801,580.14 37,884,065.41 31,801,580.14 37,884,065.41 

 สิทธิการเชาพื้นที่-สุทธิ 19 8,654,506.34 11,110,124.54 8,654,506.34 11,110,124.54 

 สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 20 145,352.59 210,709.16 145,352.59 210,709.16 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

  เงินประกันสิทธิการเชาและบริการ  15,707,846.32 15,042,220.97 15,707,846.32 15,042,220.97 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  265,431.11 380,713.74 265,431.11 380,713.74 

   รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  523,364,854.31 541,726,521.94 527,322,923.31 545,684,590.94 

    รวมสินทรัพย  2,397,225,279.02 2,241,511,484.80 2,395,039,513.55 2,243,758,763.44 

 

งบแสดงฐานะการเงิน  
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554 

 

    หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 

  จากสถาบันการเงิน 22 1,554,994,865.91 1,413,031,670.05 1,554,994,865.91 1,413,031,670.05 

 เจาหน้ีการคา  43,455,094.90 14,317,695.58 43,455,094.90 14,317,695.58 

 สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด 

  ชำระภายในหน่ึงป 24 - 8,699,496.17 - 8,699,496.17 

 สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

  ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 25 535,745.34 1,027,108.84 535,745.34 1,027,108.84 

 สวนของคาเชาอสังหาริมทรัพยรับรูดวยวิธี 

  สัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 26 4,012,217.25 3,244,462.68 4,012,217.25 3,244,462.68 

 เงินรับลวงหนาโครงการอสังหาริมทรัพย  4,146,250.00 3,525,000.00 4,146,250.00 3,525,000.00 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 23 22,313,450.30 20,928,548.39 21,097,990.31 23,601,153.41 

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,629,457,623.70 1,464,773,981.71 1,628,242,163.71 1,467,446,586.73 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

 เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 24 - - - - 

 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 25 29,245.41 564,990.71 29,245.41 564,990.71 

 คาเชาอสังหาริมทรัพยรับรูดวยวิธี 

  สัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 26 40,597,215.88 43,077,191.21 40,597,215.88 43,077,191.21 

 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 27 3,420,539.00 1,691,345.00 3,420,539.00 1,691,345.00 

   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  44,047,000.29 45,333,526.92 44,047,000.29 45,333,526.92 

    รวมหนี้สิน  1,673,504,623.99 1,510,107,508.63 1,672,289,164.00 1,512,780,113.65 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554 

 

สวนของผูถือหุน 

 ทุนเรือนหุน  28 

  ทุนจดทะเบียน 

   หุนสามัญ 3,000,000,000 หุน 

    มูลคาหุนละ 0.10 บาท  300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว 

   หุนสามัญ 2,400,000,005 หุน 

    มูลคาหุนละ 0.10 บาท  240,000,000.50 240,000,000.50 240,000,000.50 240,000,000.50 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  160,253,276.55 160,253,276.55 160,253,276.55 160,253,276.55 

 กำไรสะสม 

  จัดสรรแลว 

   สำรองตามกฎหมาย 29 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 

  ยังไมไดจัดสรร 27 293,454,503.98 300,921,297.96 292,497,072.50 300,725,372.74 

 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  12,874.00 229,401.16 - - 

  รวมสวนของผูถือหุน  723,720,655.03 731,403,976.17 722,750,349.55 730,978,649.79 

   รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  2,397,225,279.02 2,241,511,484.80 2,395,039,513.55 2,243,758,763.44 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554 

 

 รายไดจากการขายและบริการ  3,669,345,988.91 3,721,283,965.64 3,649,729,999.71 3,692,868,332.93 

 รายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย 

  เพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน  17,385,894.44 141,563,684.18 17,385,894.44 141,563,684.18 

 รวมรายได   3,686,731,883.35 3,862,847,649.82 3,667,115,894.15 3,834,432,017.11 

 ตนทุนขายและบริการ  (3,446,790,604.26) (3,522,784,121.95) (3,428,926,362.08) (3,496,208,468.25) 

 ตนทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย 

  เพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน  (12,087,981.47) (99,190,612.31) (12,087,981.47) (99,190,612.31) 

 รวมตนทุน   (3,458,878,585.73) (3,621,974,734.26) (3,441,014,343.55) (3,595,399,080.56) 

 กำไรขั้นตน   227,853,297.62 240,872,915.56 226,101,550.60 239,032,936.55 

 รายไดสนับสนุนการขาย  19,676,951.08 36,357,433.36 19,676,951.08 36,357,433.36 

 รายไดอื่น  31 18,384,985.38 10,266,290.55 18,363,744.80 10,017,734.13 

 กำไรกอนคาใชจาย  265,915,234.08 287,496,639.47 264,142,246.48 285,408,104.04 

 คาใชจายในการขาย  (53,993,063.68) (56,061,538.70) (53,849,969.53) (55,471,854.82) 

 คาใชจายในการบริหาร  (109,341,209.46) (113,966,545.37) (108,623,735.36) (112,705,359.11) 

 ตนทุนทางการเงิน 32 (97,006,589.63) (94,865,149.46) (97,006,589.63) (94,865,149.46) 

 รวมคาใชจาย  (260,340,862.77) (264,893,233.53) (259,480,294.52) (263,042,363.39) 

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  5,574,371.31 22,603,405.94 4,661,951.96 22,365,740.65 

 คาใชจายภาษีเงินได 33 (150,913.09) (41,740.07) - - 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปจากการดำเนินงานตอเนื่อง  5,423,458.22 22,561,665.87 4,661,951.96 22,365,740.65 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับป  5,423,458.22 22,561,665.87 4,661,951.96 22,365,740.65 

 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 

 ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม 

  หลักคณิตศาสตรประกันภัย 27 (892,824.00) - (892,824.00) - 

 ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา 

  งบการเงิน  (216,527.16) 229,401.16 - - 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป  (1,109,351.16) 229,401.16 (892,824.00) - 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็รวมสำหรับป  4,314,107.06 22,791,067.03 3,769,127.96 22,365,740.65 

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554 

 

การแบงปนกำไร(ขาดทุน) 

 สวนที่เปนของบริษัทใหญ  5,423,458.22 22,561,665.87 

 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  - - 

  รวม    5,423,458.22 22,561,665.87 

 

สวนแบงปนกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 

 สวนที่เปนของบริษัทใหญ  4,314,107.06 22,791,067.03 

 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  - - 

  รวม    4,314,107.06 22,791,067.03 

กำไร(ขาดทุน)ตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 

 กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 34 0.002 0.009 0.002 0.009 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2555 2554 2555 2554 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

 กำไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเงินได  5,574,371.31 22,603,405.94 4,661,951.96 22,365,740.65 

 รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดไดมา(ใชไป) 

  จากกิจกรรมดำเนินงาน 

   คาเสื่อมราคา  6,722,449.67 8,819,013.80 6,722,449.67 8,819,013.80 

   สิทธิการเชาที่ดินตัดจาย  1,739,763.24 2,961,796.87 1,739,763.24 2,961,796.87 

   สิทธิการเชาพื้นที่ตัดจาย  2,455,618.20 2,448,908.86 2,455,618.20 2,448,908.86 

   สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย  140,956.57 372,915.52 140,956.57 372,915.52 

   (กำไร)ขาดทุนจากการจำหนายทรัพยสิน  (308,410.21) 69,421.25 (308,410.21) 69,421.25 

   คาใชจายตัดจาย  2,747,353.31 2,276,355.05 2,747,353.31 2,276,355.05 

   รายไดจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย 

    เพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน  (17,385,894.44) (141,563,684.18) (17,385,894.44) (141,563,684.18) 

   ตนทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย 

    เพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน  11,638,216.15 97,035,636.71 11,638,216.15 97,035,636.71 

   หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา(โอนกลับ)  (34,575.55) (137,280.64) (34,575.55) (137,280.64) 

   (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียัง 

    ไมเกิดขึ้นจริง  (28,473.59) 477,246.77 (44,969.69) 477,246.77 

   ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง 

    (โอนกลับ)  2,762,164.45 (126,078.07) 2,762,164.45 (126,078.07) 

   ขาดทุนจากสินคาลาสมัย(โอนกลับ)  (4,908,134.41) 3,675,738.76 (4,908,134.41) 3,675,738.76 

   ประมาณการสินคารับคืน(โอนกลับ)  1,244,158.07 (19,535,963.68) 1,244,158.07 (19,535,963.68) 

   ประมาณการตนทุนสินคารับคืน(โอนกลับ)  (864,032.11) 12,070,820.46 (864,032.11) 12,070,820.46 

   คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน  744,394.00 172,489.00 744,394.00 172,489.00 

   ดอกเบี้ยรับ  (8,369,611.94) (6,701,853.78) (8,369,611.94) (6,701,853.78) 

   ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาทางการเงิน  (3,798,129.93) (274,033.19) (3,798,129.93) (274,033.19) 

   ตนทุนทางการเงิน  93,635,764.13 91,326,552.78 93,635,764.13 91,326,552.78 

   ตนทุนทางการเงินโครงการพัฒนา 

    อสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาภายใต 

    สัญญาเชาการเงิน  3,305,112.30 3,398,786.40 3,305,112.30 3,398,786.40 

   ตนทุนทางการเงินภายใตสัญญาเชา 

    การเงินตัดจาย  65,713.20 139,810.28 65,713.20 139,810.28 

 

งบกระแสเงินสด 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 



56

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2555 2554 2555 2554 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตอ) 

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 

 ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน 

  (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคา  (87,230,174.19) 82,186,355.73 (87,230,174.19) 82,186,355.73 

  (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ  (66,442,003.32) 40,879,798.20 (66,442,003.32) 40,879,798.20 

  (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจายลวงหนาคาสินคา  (60,921,945.77) 33,150,962.85 (62,367,838.08) 36,173,304.16 

  (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (2,191,025.09) 3,588,260.86 5,028,285.95 (3,613,665.59) 

  (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  115,282.63 (29,254.56) 115,282.63 (29,254.56) 

  เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา  29,139,080.32 (24,955,426.13) 29,139,080.32 (24,955,426.13) 

  เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาเชาอสังหาริมทรัพย 

   รับรูดวยวิธีสัญญาเชาการเงิน  (1,712,220.76) - (1,712,220.76) - 

  เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น  (2,689,242.65) 490,832.96 (6,397,691.25) 3,205,178.05 

เงินสดรับ(จาย)จากการดำเนินงาน 

 เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ  7,917,431.69 4,837,454.27 7,917,431.69 4,837,454.27 

 เงินสดรับในดอกเบี้ยตามสัญญาเชา 

  ทางการเงิน  289,597.31 - 289,597.31 - 

 เงินสดจายภาษีเงินได  (2,134,132.45) (17,445,961.60) (2,133,139.89) (17,445,961.60) 

 เงินสดจายตนทุนทางการเงิน  (92,042,031.93) (91,430,402.82) (92,042,031.93) (91,430,402.82) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน  (180,822,611.79) 110,782,624.67 (179,685,564.55) 109,079,719.33 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินสดจายเงนิลงทุนในบริษัทยอย  - - - (3,958,069.00) 

 เงินสดจายในสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ  (3,177,356.61) (1,864,184.15) (3,177,356.61) (1,864,184.15) 

 เงินสดจายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

  เพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน  (26,776,103.91) (7,438,560.72) (26,776,103.91) (7,438,560.72) 

 เงินสดรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

  เพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน  16,193,540.10 91,710,144.33 16,193,540.10 91,710,144.33 

 เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาโครงการ 

  อสังหาริมทรัพย  4,146,250.00 3,525,000.00 4,146,250.00 3,525,000.00 

 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2555 2554 2555 2554 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ) 

 (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน  23,179,192.11 (77,677,549.04) 23,179,192.11 (77,677,549.04) 

 (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสิทธิการเชาและบริการ  (665,625.35) 805,092.74 (665,625.35) 805,092.74 

 เงินสดจายในสินทรัพยไมมีตัวตน  (75,600.00) (38,000.00) (75,600.00) (38,000.00) 

 เงินสดรับในการขายสินทรัพยถาวร  308,411.21 - 308,411.21 - 

เงินสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน  13,132,707.55 9,021,943.16 13,132,707.55 5,063,874.16 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและ 

  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  141,989,982.33 (62,201,578.62) 141,989,982.33 (62,201,578.62) 

 เงินสดจายในเงินกูยืมระยะยาว  (8,699,496.17) (24,539,558.99) (8,699,496.17) (24,539,558.99) 

 เงินสดจายในหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน  (1,027,108.80) (1,613,412.00) (1,027,108.80) (1,613,412.00) 

 เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน  - 4.50 - 4.50 

 เงินสดจายในเงินปนผล  (11,917,342.87) (41,996,325.18) (11,917,342.87) (41,996,325.18) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน  120,346,034.49 (130,350,870.29) 120,346,034.49 (130,350,870.29) 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน 

 จากการแปลงคางบการเงิน  (216,527.16) 229,401.16 - - 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ 

 รายการเทียบเทาเงินสด  6.12 - 6.12 - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (47,560,390.79) (10,316,901.30) (46,206,816.39) (16,207,276.80) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  92,427,303.67 102,744,204.97 86,536,928.17 102,744,204.97 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป  44,866,912.88 92,427,303.67 40,330,111.78 86,536,928.17 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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1. ขอมูลท่ัวไป 
  บริษัทจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ทะเบียน

นิติบุคคลเลขที่ (1) 2785/2536 ในชื่อ บริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด ทรานสปอรต จำกัด ตอมาเมื่อวันที่ 8 

กรกฎาคม 2547 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทเปน บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด และเมื่อวันที่ 12 

เมษายน 2548 ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107548000285 (เดิมเลขที่ 

0107574800285) โดยมีสำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 3/1 อาคาร 1 ชั้น 2 โครงการบานประชานิเวศน 1 ถนนเทศบาล

นิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

  บริษัทประกอบธุรกิจเปนนายหนาตัวแทน ตัวแทนตางๆ เกี่ยวกับการจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ รวมทั้งอะไหล

และอุปกรณเปนศูนยบริการอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม และเปนศูนยรับชำระคาบริการ คาโทรศัพทในระบบ GSM  

เซลลูลาร 900 และ GSM 1800 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 มีมติอนุมัติการจัดต้ังสำนักงาน

ตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ประกอบธุรกิจบริหารตนทุนสินคาและควบคุมคุณภาพของสินคา ในระหวางป 2555 

ไดดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานตัวแทนเสร็จแลวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 

  เพื่อการรายงานในงบการเงินน้ี บริษัทรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวาเปน “กลุมบริษัท” 

 

2.  เกณฑในการจัดทำงบการเงิน 
2.1  เกณฑการถือปฏิบัติ 

  งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่กำหนด ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547 

และขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทำและนำเสนอรายงาน

ทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  งบการเงินไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน

รายการบางประเภทซ่ึงใชมูลคายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายบัญชี 

  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำข้ึนตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทยในกรณีท่ีมีความหมายขัดแยงกันหรือ

มีความแตกตางกันในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 

2.2  สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน 

  งบการเงินจัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนสกุลเงินบาท 
 

2.3  การประมาณการและการใชดุลยพินิจ 

  การจัดทำงบการเงินนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการ

ประมาณ และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน

จำนวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 

  ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับ

ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรับ 

ผลกระทบ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
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  ขอมูลเก่ียวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานท่ีสำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี 

มีผลกระทบตอการรับรูจำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังนี้ 

2.3.1  สัญญาเชา 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน 

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทไดโอน

หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

2.3.2  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

  ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินใน

อดีต อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

2.3.3 คาเผื่อลดมูลคาสำหรับสินคาเกา ลาสมัย และเสื่อมคุณภาพ 

  บริษัทไดประมาณการคาเผื่อลดมูลคาสำหรับสินคาเกา ลาสมัย และเสื่อมคุณภาพเพื่อใหสะทอน

ถึงการดอยคาลงของสินคาคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและเส่ือม

สภาพของสินคาคงเหลือประเภทตางๆ 

2.3.4 สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

  ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการ

ประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และ

ตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝาย

บริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึก

ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น  

ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคต 

ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยนั้น 

2.3.5  ผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

  บริษัทมีขอผูกมัดในการใหประโยชนแกพนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหน้ีที่มีตอพนักงานเปนไป

ตามกฎหมายแรงงานไทย ประมาณการหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินเปนมูลคาปจจุบันของ

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานท่ีคำนวณดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัยจากหลายสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจำงวดไดรวมถึงอัตราคิดลด 

อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปล่ียนแปลงในจำนวนพนักงานและอ่ืนๆ การ

เปล่ียนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิ 

ในทุกปบริษัทจะมีการทบทวนสมมติฐานดังกลาว เชน อัตราคิดลดท่ีเหมาะสม ซึ่งควรสะทอนถึงอัตรา

ดอกเบ้ียที่ควรนำมาใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตท่ีคาดวาจะ 

ตองจายใหกับพนักงานในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตรา

ดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 
 

2.4 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม 

2.4.1 ในการจัดทำงบการเงินรวมถือเกณฑรวมบริษัทซึ่ง บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

มีอำนาจในการควบคุม 

2.4.2 สินทรัพย หน้ีสิน และผลการดำเนินงานของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่เขาซื้อ

กิจการจนถึงวันที่ขายหรือเลิกกิจการ 



60

   

2.4.3 ยอดคงคางระหวางบริษัทกับบริษัทยอย รายการระหวางกันที่มีสาระสำคัญ เงินลงทุนของบริษัทในบริษัท

ยอย และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตดัออกจากงบการเงินรวมแลว 

2.4.4 งบการเงินรวมนี้ประกอบดวยงบการเงินของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งตอ

ไปจะเรียกวา “บริษัท”) และงบการเงินของบริษัทยอย ซึ่งบริษัทถือหุนโดยตรงตามอัตราสวน ดังนี้ 
 

 อัตรารอยละของการถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

   2555 2554 จดทะเบียน 

 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ รอยละ รอยละ ในประเทศ  

TWZ INTERNATIONAL จัดหาและจัดจำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ 100 100 ฮองกง 

 LIMITED และอุปกรณสื่อสาร 

 

2.4.5 งบการเงินของบริษัทยอย เปนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายตางประเทศ ซึ่งถือเปนหนวยงานตางประเทศ

ในการจัดทำงบการเงินรวมไดแปลงคาเงินสกุลเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน 

ดังน้ี 

- สินทรัพยและหนี้สินทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินทุกรายการ แปลงคาดวยอัตราปด ณ วันสิ้นงวด 

- ทุนเรือนหุน แปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยนเดิม ณ วันที่เกิดรายการ 

- รายไดและคาใชจาย แปลงคาดวยอัตราถัวเฉลี่ยของแตละเดือน 

2.4.6 ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินดังกลาว แสดงรวมอยูภายใตรายการผลตางของ

อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินในสวนของผูถือหุน 

 

3. มาตรฐานการบัญชี 
3.1  มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมและมาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งแนวปฏิบัติทาง

บัญชีใหม โดยมีผลบังคับใชดังน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช 

 ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556 

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล 

   เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 1 มกราคม 2556 

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

   ตางประเทศ 1 มกราคม 2556 

 มาตรฐานรายงานทางการเงิน  วันที่มีผลบังคับใช 

 ฉบับที่ 8 สวนงานดำเนินงาน 1 มกราคม 2556 

 แนวปฏิบัติทางบัญชี การโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 1 มกราคม 2556 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี 

  ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง 1 มกราคม 2556 

    เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 
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 มาตรฐานการบัญช ี วันที่มีผลบังคับใช 

  ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด 1 มกราคม 2556 

    คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

  ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 1 มกราคม 2556 

    หรือของผูถือหุน 

  ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 

  ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

  ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
 

  ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะนำมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวของขางตนมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของ

บริษัทเมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช 

  ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม ดังกลาวไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระ

สำคัญตองบการเงินที่นำเสนอยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินไดที่ผูบริหารของกิจการอยู

ระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตาม 
 

 สาระสำคัญเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีขางตนมีดังนี้ 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เก่ียวของกับภาษีเงินได ซึ่งรวมถึงภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงิน

ไดรอการตัดบัญชี คาใชจายภาษีเงินไดของงวดคำนวณจากจำนวนที่ตองเสียภาษีและจำนวนที่สามารถหักภาษีได

ซึ่งแสดงอยูในแบบการคำนวณภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน สินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคำนวณ

จากจำนวนที่คาดวาจะตองจายแก หรือไดรับคืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษี โดยใชอัตราภาษีและกฎหมายภาษี

อากรท่ีบังคับใชอยูหรือที่คาดวาจะมีผลบังคับใชภายในวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน การบัญชีสำหรับภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกตางชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย หรือหนี้สิน และมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยหรือหน้ีสินในงบการเงิน 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรบัปรุง 2552) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูป

แบบอื่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะตองรับรูเมื่อกิจการมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุผลวากิจการจะสามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กำหนดไวและกิจการจะไดรับเงินอุดหนุนนั้น เงินอุดหนุนที่เก่ียวของกับรายไดจะรับ

รูเปนรายไดในกำไรหรือขาดทุนอยางเปนระบบตลอดระยะเวลาซึ่งกิจการรับรูคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับตนทุนที่ได

รับการชดเชย เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยอาจเลือกแสดงรายการโดยหักจากราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยที่เก่ียวของหรือแสดงเปนรายไดรอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กำหนดใหกิจการตองกำหนดสกุลเงินที่ใชในการดำเนิน

งาน ซึ่งคือสกุลเงินที่ใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดำเนินงานอยู สกุลเงินอื่นที่ไมใชสกุลเงินที่

ใชในการดำเนินงานถือเปนสกุลเงินตางประเทศรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศตองแปลงคาใหเปนสกุลเงินที่

ใชในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจากการ

ชำระเงินของรายการท่ีเปนตัวเงินหรือจากการแปลงคารายการท่ีเปนตัวเงินในสกุลเงินตางประเทศใหรับรูเปน

กำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กำหนดใหเปดเผยขอมูลสวนงานตามเกณฑการเสนอรายงาน

ภายในท่ีนำเสนอโดยผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมน้ีมี 

ผลกระทบตอการเปดเผยขอมูล 
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  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กำหนดใหมีการพิจารณาวาขอตกลงเปนหรือ

ประกอบดวยสัญญาเชาหรือไมโดยอางอิงจากเนื้อหาของขอตกลง การตีความนี้กำหนดใหประเมินวาขอตกลงเขา

เงื่อนไขตอไปนี้หรือไม (1) การปฏิบัติตามขอตกลงขึ้นอยูกับการใชสินทรัพยที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอตกลง

ดังกลาวเปนการใหสิทธิในการใชสินทรัพยนั้น 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เกี่ยวของกับขอตกลงสัมปทานบริการระหวาง

ภาครัฐกับเอกชนในการใหบริการสาธารณะโดยที่เอกชนไดเขารวมในการสราง การลงทุน การดำเนินงาน และ

การบำรุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานสำหรับบริการสาธารณะ 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ใหคำอธิบายเกี่ยวกับกรณีท่ีขายสินคาหรือให

บริการพรอมกับใหสิทธิพิเศษแกลูกคา (เชน คะแนนหรือไดรับสินคาโดยไมตองจายคาตอบแทน) วาเปนรายการ

ที่มีหลายองคประกอบ และส่ิงตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับจากลูกคาตองปนสวนใหแตละองคประกอบของ

รายการโดยใชมูลคายุติธรรม 
 

3.2  ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการการบัญชีมาใชเปนครั้งแรก 

  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผล

ประโยชนของพนักงาน ซึ่งมผีลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผล

สะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการบันทึกผลประโยชนพนักงาน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน

ของผูถือหุน 

  จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 

2554 มีดังน้ี 

 (หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 1,447,573.00 

กำไรสะสม-ยังไมไดจัดสรรตนงวดกอนปรับปรุง 327,803,530.27 

บวก ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของพนักงาน (1,447,573.00) 

กำไรสะสม-ยังไมไดจัดสรรตนงวดหลังปรับปรุง 326,355,957.27 

 

4.  นโยบายการบัญชี 
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

  รายไดจากการขายสินคาและบริการท่ีใหกับลูกคาเปนจำนวนเงินสุทธิจากการรับคืน สวนลดและภาษีขาย 

(ถามี) 

  รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อมีการสงมอบและผูซื้อยอมรับสินคาโดยผูซื้อไดรับโอนความเส่ียงและผล

ตอบแทนที่เปนสาระสำคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว 

  รายไดจากการขายสินคาฝากขายรับรูรายไดภายหลังจากหักประมาณการคาเผื่อการลดหนี้จากการรับคืน

สินคา 

  รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อใหบริการแลว 

  รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน รับรูเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

ที่เปนสาระสำคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว 

  รายไดคาสนับสนุนการขาย รับรูตามเกณฑคงคาง และไดรับอนุมัติจากผูขายแลว 

  รายไดดอกเบ้ียรับรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่พึงรับ โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
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 รายไดดอกเบี้ยรับจากสัญญาเชาการเงิน รับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (Effective interest rate 

method) ตามระยะเวลาสัญญาเชาทางการเงิน 

  ตนทุนขายและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 
 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบ

เทาเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มี

สภาพคลองสูงในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมนำไปเปนหลักทรัพยค้ำประ

กันใดๆ 
 

4.3 ลูกหนี้การคาและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

  ลูกหน้ีการคาวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุน และจะวัดมูลคาตอมาดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ 

  บริษัทตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเทากับจำนวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได ทั้งนี้โดยการ

ประมาณการจากอายุของลูกหน้ีการคาตามสัดสวนการรับชำระภายหลังวันสิ้นงวดระยะเวลาบัญชี ดังนี้ 

 จำนวนวันที่ลูกหนี้การคาคางชำระ อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 1 - 90 วัน รอยละ 0.50 

 มากกวา 90 วัน รอยละ 100 
 

  หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางปจะรับรูในงบกำไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใช

จายในการบริหาร 
 

4.4 ประมาณการสินคารับคืน 

  ประมาณการสินคารับคืน คำนวณจากยอดขายสินคาที่ลูกคาสามารถคืนสินคาได 
 

4.5 ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 

  ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ดอกผล

เชาการเงินและดอกเบ้ียที่ยังไมถือเปนรายไดแสดงเปนรายการหักจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน 
 

4.6 สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนดวยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือมูลคาสุทธิที่คาด

วาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา 

  มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับประมาณจากราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวยคาใชจายอื่น

ที่จำเปนตองจายเพ่ือใหสินคาน้ันขายได 

  ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เก่ียวกับการซื้อสินคานั้น เชน คาขนสงหัก

ดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา (ถามี) 

  บริษัทพิจารณาตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงในสินคาลาสมัยตามเกณฑการลดมูลคาสินคาคงเหลือ

ตามราคาตลาดและตามเกณฑประมาณการจากอายุของสินคาแลวแตวิธีการใดจะสูงกวา คาเผื่อสินคาลาสมัย

พิจารณาตามเกณฑประมาณการจากอายุสินคา คำนวณไดดังนี้ 

 อายุของสินคาคงเหลือ อัตราการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย 

 181 - 270 วัน รอยละ 25 

 271 - 365 วัน รอยละ 50 

 มากกวา 365 วัน รอยละ 100 
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4.7 ประมาณการตนทุนสินคารับคืน 

  ประมาณการตนทุนสินคารับคืน คำนวณจากอัตราตนทุนขายสินคาโดยเฉลี่ยคูณกับยอดขายสินคาที่ลูกคา

สามารถคืนสินคาได 
 

4.8 เงินลงทุน 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงดวยราคาทุนและปรับดวยคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพยตามวิธีราคาทุน (ถามี) รายไดจากเงินลงทุนในบริษัทยอยจะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล 

  การซ้ือและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซ่ึงเปนวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน 

ตนทุนของเงินลงทุนใหรวมไปถึงตนทุนการจัดการทำรายการ 

  บริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาไวใน

กำไรขาดทุน 

  การจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจำหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกำไรขาดทุน กรณีท่ีจำหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหนายจะใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวย

ราคาตามบัญชีจากจำนวนท้ังหมดที่ถือไว 

  บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณ ตนทุนของเงินลงทุน 
 

4.9 สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ 

  สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาเผื่อการดอยคา

ของสินทรัพย (ถามี) 

  ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตาม

ความเหมาะสม เมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดัง

กลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับคา

ซอมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

  คาเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเสนตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีใหเทากับมูลคาคงเหลือของสินทรัพยแตละ

ชนิดตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังน้ี 

  อายุการใชงานโดยประมาณ 

 - สวนปรับปรุงอาคาร 5 ป 

 - เคร่ืองมือและอุปกรณ 5 ป 

 - เคร่ืองใชสำนักงาน 5 ป 

 - เคร่ืองตกแตงสำนักงาน 5 ป 

 - ยานพาหนะ 5 ป 
 

  มูลคาคงเหลือ และอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยไดทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม ณ 

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่

คาดวาจะไดรับคืนทันที 

  ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหนายสินทรัพยคำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับ

จากการจำหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชี และรับรูผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขาดทุน 
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4.10 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 

  โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงินแสดงตามราคาทุน ซึ่งประกอบดวย 

คาพัฒนาที่ดิน คากอสรางอาคาร และคาเชาตามสัญญาเชาการเงิน 
 

4.11 สิทธิการเชา 

  บริษัทบันทึกตามราคาทุน หักดวยสิทธิการเชาตัดจายสะสมและสิทธิการเชาตัดจายตามระยะเวลาของ

สัญญาเชาแตละสัญญา 
 

4.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

  สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยท่ีซื้อมาบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตนดวยตนทุนในการไดมาและ

การดำเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนำมาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจำหนายโดยวิธีเสน

ตรงตลอดอายุการใหประโยชนโดยประมาณเปนระยะเวลา 5 ป 

  สินทรัพยไมมีตัวตน บันทึกดวยราคาทุนและจะไมมีการตีราคาเพ่ิม แตจะทบทวนราคาตามบัญชีใหมใน

แตละปและปรับปรุงหากมีการดอยคาเกิดขึ้น 
 

4.13 การดอยคาของสินทรัพย 

  ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัทจะไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

วามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไมในกรณีที่มีขอบงชี้จะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

  การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวย

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกำไรขาดทุน 

 การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

  มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลว

แตมูลคาใดจะสูงกวาในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยเกิดจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับ

ในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคำนวณภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมิน

ไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย สำหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแส

เงินสดรับซึ่งสวนใหญเปนหนวยแยกอิสระจากสินทรัพยอ่ืนใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 

 การกลับรายการดอยคา 

  กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการ

คำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

  กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน

กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจำหนาย เชนเดียวกับในกรณีที่ไมเคยมีการบันทึกขาดทุน

จากการดอยคามากอน 
 

4.14 สัญญาเชาระยะยาว 

 กรณีบริษัทเปนผูใหเชา 

  สัญญาเชาสินทรัพยที่บริษัทไดมีการโอนความเสี่ยงและผลประโยชนของความเปนเจาของสวนใหญไปให

กับผูเชาจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน และสินทรัพยที่ถือไวภายใตสัญญาเชาการเงินจะบันทึกในงบแสดง

ฐานะการเงินเปนลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน รายไดโครงการอสังหาริมทรัพย 

ภายใตสญัญาเชาการเงินที่บันทึก ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาการเงินของผูใหเชาใชราคายุติธรรมของทรัพยสิน
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หรือราคาที่ต่ำกวาของมูลคาปจจุบันของผลรวมของจำนวนขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชาแกผูใหเชา ซึ่งการ

คำนวณมูลคาปจจุบันนี้ใชอัตราดอกเบี้ยทางการคาท่ีเหมาะสม ตนทุนโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชา

การเงิน บันทึกเปนตนทุน ณ วันที่เริ่มสัญญาเชา โดยใชราคาทุนของสินทรัพยที่ใหเชาหรือมูลคาราคาตามบัญชี 

(หากมูลคาตามบัญชีแตกตางจากตนทุนของสินทรัพยที่ ใหเชา) ผลตางระหวางรายไดและตนทุนโครงการ

อสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนกำไรจากโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน

ซ่ึงจะรับรูตามนโยบายการบัญชีที่บริษัทใชรับรูการขายตามปกติ 
 

 กรณีบริษัทเปนผูเชา 

  สัญญาเชาระยะยาวท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือ

เปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา 

หรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา 

  ภาระผูกพันตามสัญญาเชา หักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาวสวนดอกเบี้ยจายจะ 

บันทึกในงบกำไรขาดทุน 

  สินทรัพยที่ ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา  

แตหากมีความไมแนนอนในสิทธิการเปนเจาของเมื่อสัญญาสิ้นสุดจะคำนวณคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของ

สินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ำกวา 

  สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ สวนใหญตกอยู

กับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดำเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจ

ที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกำไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชานั้น 

  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดำเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับท่ีตองจายให

กับผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 

4.15 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้น 

  เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ  

รับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

  บริษัทใหญและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม

และเงินที่บริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ

บริษัท เงินที่บริษัทจายสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพบนัทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 
 

 โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว 

  กลุมบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  

ซึ่งกลุมบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 

  กลุมบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละ

หนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมินภาระผูกพัน

ดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลายรวมถึง

ขอสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตรา

การมรณะ และอัตราเงินเฟอ 
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  ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 

losses) สำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะรับรูในกำไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนพนักงานที่กำหนดไวในกำไรขาดทุน 

  ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรกในป 2554 

กลุมบริษัทเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชี

เดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันตนงวดของป 2554 
 

4.16 ประมาณการหน้ีสิน 

  กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน เม่ือเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจาก

ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจายชำระตาม

ภาระผูกพันและสามารถประมาณการจำนวนท่ีตองจายไดอยางนาเช่ือถือ เมื่อไดจายชำระประมาณการหน้ีสินไป

แลวหากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
 

4.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ลูกหน้ีการคา เงินจายลวงหนา หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินกูยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา เงินกูยืมระยะยาว นโยบายบัญชีเฉพาะสำหรับแตละรายการไดแสดง 

เปดเผยไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 
 

4.18 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

  รายการท่ีรวมอยูในงบการเงินของกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท 

  กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นใหเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วันที่เกิดรายการและแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดง

ฐานะการเงินใหเปนเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจายชำระที่เปน

เงินตราตางประเทศ และที่เกิดการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกทันทีในกำไร

ขาดทุน 
 

4.19 กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

  กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวดบัญชีดวยจำนวน 

ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญตามระยะเวลาที่ออกและเรียกชำระแลว 
 

4.20 สำรองตามกฎหมาย 

 บริษัทใหญ 

  ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตอง

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำป  

หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเปนเงินปนผลได 
 

4.21 การจายเงินปนผล 

  เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการจาย

เงินปนผล 
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4.22 ภาษีเงินได 

  บริษัทบันทึกภาษีเงินไดตามจำนวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจาก

กำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฏหมายภาษีอากร 
 

4.23 คาตอบแทนผูบริหาร 

  คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารและกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคา

ตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน ผลประโยชนที่เก่ียวของและคาตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผล

ประโยชนตอบแทนในรูปอื่น 

 

5.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัทโดยการ

มีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน 

  ความสัมพันธที่กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท 

หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัทท่ีมีสาระ

สำคัญ มีดังนี้ 

 ชื่อบริษัทและบุคคลที่เก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 

 TWZ INTERNATIONAL LIMITED บรษิัทยอย โดยการถือหุน 

 นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัทและผูถือหุน 

 

5.1 สินทรัพยและหนี้ส ินระหวางกัน มีดังนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย 

 (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 

 เงินทดรองจาย  - - 218,911.79 7,211,732.22 

 เงินทดรองรับ  - - 711,652.71 6,003,796.79 

 

5.2 คาตอบแทนผูบริหาร 

(หนวย : บาท)  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
    2555 2554  

 ผลประโยชนระยะสั้น    13,307,619.30 12,429,310.00 

 ผลประโยชนหลังออกจากงาน    525,866.00 159,284.36 

  รวม      13,833,485.30 12,588,594.36 
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6.  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 
 รายการคาใชจายตามลักษณะงานสวนที่เปนสาระสำคัญ มีดังนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2555 2554 2555 2554  

6.1 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูป  (65,878,226.62) 40,879,798.20 (65,878,226.62) 40,879,798.20 

6.2 ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลคาสินคา  (2,145,969.96) 3,549,660.69 (2,145,969.96) 3,549,660.69 

6.3 ซื้อสินคาสุทธิ  3,514,814,800.84 3,478,354,663.06 3,496,950,558.66 3,451,779,009.36 

6.4 ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา 

   ภายใตสัญญาเชาการเงิน  12,087,981.47 99,190,612.31 12,087,981.47 99,190,612.31 

6.5 คาใชจายพนักงาน  80,878,562.33 79,657,148.28 80,491,879.12 79,022,861.02 

6.6 คาเสื่อมราคา  6,722,449.67 8,819,013.80 6,722,449.67 8,819,013.80 

6.7 สิทธิการเชาตัดจาย  4,195,381.44 42,258,515.95 4,195,381.44 42,258,515.95 

6.8 สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย  140,956.57 372,915.52 140,956.57 372,915.52 

6.9 คาใชจายตัดจาย  2,747,353.31 2,276,355.05 2,747,353.31 2,276,355.05 

6.1 คาเชาพ้ืนที่และบริการ  38,059,575.59 37,809,670.13 37,972,879.01 37,646,407.29 

6.11 คาสงเสริมการขาย  4,471,359.89 6,898,161.13 4,471,359.89 6,898,161.13 

 

7.  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด 
  สำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทใหญมีรายการท่ีไมเกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดท่ีมีสาระ

สำคัญไดแก 

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินที่ยังไมไดชำระจำนวน 36.22 ลานบาท 

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินลดลงจากเงินรับลวงหนาจำนวน 3.53 ลานบาท 

- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ยังไมไดจายชำระมีจำนวน 44.61  

ลานบาท 

- ซื้อสินทรัพยเปนเงินเช่ือ จำนวน 0.70 ลานบาท 

- ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 0.89 ลานบาท 

  สำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทใหญมีรายการท่ีไมเกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดท่ีมีสาระ

สำคัญไดแก 

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินที่ยังไมไดชำระจำนวน 38.81 ลานบาท 

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินลดลงจากเงินรับลวงหนาจำนวน 11.32 ลานบาท 

- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ยังไมไดจายชำระมีจำนวน 46.32  

ลานบาท 

- ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีในการบันทึกผลประโยชนพนักงานบัญชีกำไรสะสมตนงวดจำนวน 

1.45 ลานบาท 

- ซื้อสินทรัพยเปนเงินเช่ือ จำนวน 1.59 ลานบาท 
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8.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

เงินสด     2,641,080.45 1,220,823.06 2,368,160.82 915,070.00 

เช็คในมือ    - 910,545.00 - 910,545.00 

เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย  30,329,713.64 61,226,645.53 26,081,927.36 55,660,284.75 

เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน  11,896,118.79 29,069,290.08 11,880,023.60 29,051,028.42 

 รวม     44,866,912.88 92,427,303.67 40,330,111.78 86,536,928.17 

 

 เงินฝากธนาคาร มีอัตราดอกเบ้ียตามที่ธนาคารกำหนด 

 

9.  ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 กลุมบริษัทมีการวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา ดงันี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

ลูกหนี้การคาขายไมขาด  3,910,927.61 2,573,696.44 3,910,927.61 2,573,696.44 

ลูกหนี้การคา 

 ยังไมครบกำหนดชำระ  532,149,172.88 498,428,751.29 532,149,172.88 498,428,751.29 

 เกินกำหนดชำระ 

  1 - 30 วัน  85,421,721.31 33,192,079.88 85,421,721.31 33,192,079.88 

  31 - 60 วัน  2,550.00 - 2,550.00 - 

  61 - 90 วัน  - 43,890.00 - 43,890.00 

  91 วันขึ้นไป  17,590.00 33,370.00 17,590.00 33,370.00 

  รวม    621,501,961.80 534,271,787.61 621,501,961.80 534,271,787.61 

 หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (17,590.00) (18,038.85) (17,590.00) (18,038.85) 

   คาเผื่อสินคารับคืน  (3,655,072.53) (2,410,914.46) (3,655,072.53) (2,410,914.46) 

 ลูกหนี้การคา-สุทธิ  617,829,299.27 531,842,834.30 617,829,299.27 531,842,834.30 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดโอนสิทธิเรียกรองในอันที่จะไดรับชำระหนี้จากลูกหนี้การคา 34.61 ลานบาท 

ใหแก ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงเพื่อเปนหลักประกันในการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ตามท่ีไดเปด

เผยไวในหมายเหตุ ขอ 21 
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10.  ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 
 บริษัทใหญ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภายใต 

 สัญญาเชาการเงิน  72,466,882.92 71,287,150.35 72,466,882.92 71,287,150.35 

หัก รายไดดอกเบี้ยที่ยังไมไดรับจากสัญญาเชาการเงิน  (36,249,834.78) (32,476,177.31) (36,249,834.78) (32,476,177.31) 

  ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพย 

   ภายใตสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึง 

   กำหนดชำระภายในหน่ึงป  (6,294,037.58) (5,721,088.55) (6,294,037.58) (5,721,088.55) 

  สุทธิ    29,923,010.56 33,089,884.49 29,923,010.56 33,089,884.49 

 

 จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะไดรับภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว ดังนี้ 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

ไมเกิน 1 ป    5,900,942.47 6,027,691.76 5,900,942.47 6,027,691.76 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป  12,542,957.15 14,895,854.65 12,542,957.15 14,895,854.65 

เกินกวา 5 ป ขึ้นไป  54,022,983.30 50,363,603.94 54,022,983.30 50,363,603.94 

  รวม    72,466,882.92 71,287,150.35 72,466,882.92 71,287,150.35 

 

11.  สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม  954,537,674.86 887,952,029.09 954,537,674.86 887,952,029.09 

อะไหลเพื่อซอม  3,649,572.97 3,526,676.61 3,649,572.97 3,526,676.61 

คอมพิวเตอร   - 266,538.81 - 266,538.81 

  รวม    958,187,247.83 891,745,244.51 958,187,247.83 891,745,244.51 

บวก คาเผื่อตนทุนสินคารับคืน  1,937,054.08 1,073,021.97 1,937,054.08 1,073,021.97 

  รวม    960,124,301.91 892,818,266.48 960,124,301.91 892,818,266.48 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง  (6,653,711.13) (3,891,546.68) (6,653,711.13) (3,891,546.68) 

  คาเผื่อสินคาลาสมัย  (20,222,510.26) (25,130,644.67) (20,222,510.26) (25,130,644.67) 

  สุทธิ    933,248,080.52 863,796,075.13 933,248,080.52 863,796,075.13 

 

  สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทรูผลขาดทุนและโอนกลับคาเผ่ือมูลคาสินคาในงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ จำนวน 2,145,969.96 บาท และ 2,145,969.96 บาท 

ตามลำดับ (ป 2554 : 3,549,660.69 บาท และ 3,549,660.69 บาท ตามลำดับ) 
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12.  เงินจายลวงหนาคาสินคา - สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

เงินจายลวงหนาคาสินคา  247,723,597.29 186,801,651.52 246,147,148.29 183,779,310.21 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (729,048.00) (729,048.00) (729,048.00) (729,048.00) 

  สุทธิ    246,994,549.29 186,072,603.52 245,418,100.29 183,050,262.21 

 

  เงินจายลวงหนาคาสินคาเปนการจายเงินลวงหนาคาสินคาตามเง่ือนไขทางการคาปกติที่บริษัทตกลงกับผูผลิตและ

ผูจัดจำหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม 

 

13.  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

ภาษีซื้อรอใบกำกับ  98,596.15 4,431,616.79 98,596.15 4,431,616.79 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร  3,814,017.17 284,077.52 3,814,017.17 284,077.52 

คาใชจายจายลวงหนา  3,801,751.69 5,637,138.10 3,801,751.69 5,627,332.33 

รายไดคาสนับสนุนการขายคางรับ  3,417,524.83 4,271,635.39 3,417,524.83 4,271,635.39 

ดอกเบี้ยคางรับ  7,866,026.62 3,644,034.51 7,866,026.62 3,644,034.51 

อื่นๆ      6,159,603.16 2,220,656.53 6,129,018.79 9,432,388.75 

  รวม    25,157,519.62 20,489,158.84 25,126,935.25 27,691,085.29 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-รายไดคางรับ  (190,896.93) (190,896.93) (190,896.93) (190,896.93) 

  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-อื่นๆ  (339,077.52) (373,204.22) (339,077.52) (373,204.22) 

  สุทธิ    24,627,545.17 19,925,057.69 24,596,960.80 27,126,984.14 

 

14. เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน 
 บริษัทใหญ 

  ในระหวางป 2555 บริษัทไดไถถอนเงินฝากประจำ จำนวน 60.00 ลานบาท เนื่องจากบริษัทขอยกเลิกวงสินเชื่อ

จำนวน 381.25 ลานบาท สวนท่ีเหลือเปนเงินฝากประจำท่ีบริษัทนำไปเปนหลักทรัพยค้ำประกันสินเช่ือที่ไดรับจาก

ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตามที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 21 

 

15.  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

 (หนวย : HKD) (หนวย : บาท) 

   ทุนที่เรียก สัดสวนการลงทุน มูลคาเงินลงทุน 

 ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน ชำระแลว รอยละ (%) ตามวิธีราคาทุน  

TWZ INTERNATIONAL LIMITED 1,000,000.00 1,000,000.00 100 3,958,069.00 
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16.  สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ-สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สวนปรับปรุง เครื่องมือและ เครื่องใช เครื่องตกแตง  งานระหวาง 

 อาคาร อุปกรณ สำนักงาน สำนักงาน ยานพาหนะ กอสราง รวม  

ราคาทุน : 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 9,065,382.89 2,020,921.75 17,510,462.89 38,347,059.35 15,436,802.25 373,831.78 82,754,460.91 

ซื้อเพิ่ม 798,259.82 26,662.50 302,353.64 26,524.76 - 2,125,555.89 3,279,356.61 

ขายและตัดจำหนายบัญชี - - - - (575,000.00) - (575,000.00) 

โอนเขา/(โอนออก) 1,519,423.50 - - 979,964.17 - (2,499,387.67) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 11,383,066.21 2,047,584.25 17,812,816.53 39,353,548.28 14,861,802.25 - 85,458,817.52 

คาเสื่อมราคาสะสม : 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 7,096,194.95 1,488,636.85 15,752,417.61 32,221,405.96 12,009,843.69 - 68,568,499.06 

โอนออก/ตัดจำหนาย - - - - (574,999.00) - (574,999.00) 

คาเสื่อมราคาสำหรับป 897,489.17 227,134.75 855,782.09 3,144,073.66 1,597,970.00 - 6,722,449.67 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 7,993,684.12 1,715,771.60 16,608,199.70 35,365,479.62 13,032,814.69 - 74,715,949.73 

มูลคาสุทธิตามบัญชี : 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,389,382.09 331,812.65 1,204,616.83 3,988,068.66 1,828,987.56 - 10,742,867.79 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,969,187.94 532,284.90 1,758,045.28 6,125,653.39 3,426,958.56 373,831.78 14,185,961.85 

 

คาเสื่อมราคาท่ีอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555       6,722,449.67 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554       8,819,013.80 

 

 บริษัทใหญ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสินทรัพยที่คำนวณคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชดำเนินงานอยู

ในราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจำนวน 53.69 ลานบาท และ 42.95 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีมูลคาสุทธิ

ตามบัญชีจำนวนเงิน 1,292.00 บาท และจำนวน 1,029.00 บาท ตามลำดับ 

 

17. โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

  ณ วันที่   ณ วันที่ 

  31 ธันวาคม 2554 ซื้อ/รับโอน จำหนาย/โอนออก 31 ธันวาคม 2555  

อาคาร     4,557,082.73 - (4,557,082.73) - 

อาคารระหวางกอสราง  5,628,026.89 26,776,103.91 - 32,404,130.80 

คาเชาตามสัญญาเชาการเงิน  23,729,759.97 - (2,738,411.39) 20,991,348.58 

  รวม    33,914,869.59 26,776,103.91 (7,295,494.12) 53,395,479.38 
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 คาเชาตามสัญญาเชาการเงิน 

  ประโยชนจากการใชที่ดินที่ไดมาโดยสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน รับรูดวย

มูลคาปจจุบันของคาเชาข้ันต่ำที่ตองจาย คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.2511 ตอป โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา

เชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางนับต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 ตามท่ีไดเปดเผยไวใน

หมายเหตุขอ 18 

 

18.  สิทธิการเชาที่ดิน - สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

  ณ วันที่   ณ วันท่ี 

  31 ธันวาคม 2554 ซื้อ/รับโอน จำหนาย/โอนออก 31 ธันวาคม 2555  

สิทธิการเชา    45,234,520.55 - (5,220,058.11) 40,014,462.44 

หัก  คาตัดจำหนายสะสม  (7,350,455.14) (1,739,763.24) 877,336.08 (8,212,882.30) 

  สุทธิ    37,884,065.41 (1,739,763.24) (4,342,722.03) 31,801,580.14 

 

 คาตัดจำหนายที่อยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หนวย : บาท)  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
    2555 2554  

รับรูเปนคาใชจายในการบริหาร    1,739,763.24 2,961,796.87 

รับรูเปนตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน   4,342,722.03 36,847,810.23 

 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณาอนุมัติแผนลงทุนใน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยขอซื้อสิทธิการเชาจากบริษัทแหงหน่ึง เพื่อทำสัญญากับการรถไฟแหงประเทศไทย มีเนื้อที่

ประมาณ 6,126 ตารางเมตร และตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551  

มีมติใหสัตยาบันการอนุมัติซื้อสิทธิการเชาดังกลาว 

  ทั้งนี้ บริษัทไดเขาทำสัญญาสิทธิการเชาจากการเชาที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยโดยตรง และบริษัทไดรับ

การโอนสิทธิเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยมูลคาสิทธิการเชาท่ีบริษัทจายซ้ือไมสูงไปกวาราคา

ประเมินสิทธิการเชาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดรวมกับวิธีคิดจากรายได ตามรายงานการประเมินมูลคาสิทธิการเชา

ของผูประเมินอิสระรายหนึ่งที่บริษัทผูโอนสิทธิไดจดัใหมีการประเมินไวในป 2548 

  สิทธิการเชาประกอบดวยสัญญาเชา 2 ฉบับ ไดแก 

  ฉบับที่ 1 สัญญาเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคาร มีระยะเวลาเริ่มตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 

2553 โดยมีอายุ 2 ป 7 เดือน 21 วัน ตอมาการรถไฟแหงประเทศไทยไดขยายเวลาปลูกสรางอาคาร ดังนี้ 

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแหงประเทศไทยไดขยายระยะเวลาการปลูกสรางอาคารตอไปอีกจำนวน 

1 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 

  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแหงประเทศไทยไดขยายเวลาการปลูกสรางอาคารตอไปมีจำนวน 8 

เดือน นับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

  บริษัทรับรูคาเชาตามสัญญาเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชา 
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  ฉบับที่ 2 สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 โดยมีอายุ 20 ป 9 เดือน 14 วัน ตอมาการรถไฟแหงประเทศไทยไดขยายเวลาปลูกสราง

อาคาร ดังน้ี 

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแหงประเทศไทยไดขยายระยะเวลากอสรางในสัญญาเชาที่ดินเพื่อปลูก

สรางอาคารออกไปอีก 1 ป 6 เดือนน้ัน ทำใหสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพ่ือดำเนินการจัดหาประโยชนจะเร่ิมต้ัง

แตวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเชา 19 ป 3 เดือน 14 วัน 

  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแหงประเทศไทยไดขยายเวลาการปลูกสรางอาคารตอไปมีจำนวน  

8 เดือน ทำใหสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพ่ือดำเนินการจัดหาประโยชนจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 

วันที่ 14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเชา 18 ป 7 เดือน 14 วัน 

  บริษัทรับรูสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพ่ือดำเนินการจัดหาประโยชน ในบัญชีโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชาภายใตสัญญาเชาการเงินดวยวิธีสัญญาเชาทางการเงิน 

 

19. สิทธิการเชาพื้นที่ - สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

  ณ วันที่   ณ วันที่ 

  31 ธันวาคม 2554 ซื้อ/รับโอน จำหนาย/โอนออก 31 ธันวาคม 2555  

สิทธิการเชาพ้ืนที่  31,645,200.00 - - 31,645,200.00 

หัก คาตัดจำหนายสะสม  (20,535,075.46) (2,455,618.20) - (22,990,693.66) 

  สุทธิ    11,110,124.54 (2,455,618.20) - 8,654,506.34 

คาตัดจำหนายที่อยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555     2,455,618.20 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554     2,448,908.86 
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สิทธิการเชาสวนหนึ่งราคาทุนจำนวน 13.51 ลานบาท ราคาตามบัญชี 

5.04 ลานบาท และราคาทุนจำนวน 13.51 ลานบาท ราคาตามบัญชี 5.76 ลานบาท ตามลำดับ บริษัทนำไปเปนหลัก

ทรัพยค้ำประกันสินเช่ือที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตามที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 21 

 

20.  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

  ณ วันที่   ณ วันที่ 

  31 ธันวาคม 2554 ซื้อ/รับโอน จำหนาย/โอนออก 31 ธันวาคม 2555  

โปรแกรมสำเร็จรูป  4,525,486.94 75,600.00 - 4,601,086.94 

คาวางระบบบัญชี  360,000.00 - - 360,000.00 

  รวมราคาทุน  4,885,486.94 75,600.00 - 4,961,086.94 

หัก คาตัดจำหนายสะสม  (4,674,777.78) (140,956.57) - (4,815,734.35) 

  สุทธิ    210,709.16   145,352.59 

คาตัดจำหนายที่อยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555     140,956.57 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554     372,915.52 
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21.  สินเช่ือที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน 
  ในระหวางป 2555 บริษัทใหญ ไดขอยกเลิกวงเงินสินเช่ือจำนวน 381.25 ลานบาท และไถถอนเงินฝากประจำ

จำนวน 60.00 ลานบาท จากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยจำนวน 8 แหง ประกอบดวย วงเงิน 

สินเชื่อระยะสั้นในรูปแบบเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท 1,400.00 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงิน 600.00 ลานบาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 530.00 ลานบาท หนังสือค้ำประกันธนาคาร 60.00 ลานบาท เงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคาร 50.00 ลานบาท เงินกูยืมประเภทแฟคตอริ่ง 100.00 ลานบาท และบัตรเครดิตสำหรับผูบริหาร 3.00 ลานบาท 

โดยมีหลักทรัพยค้ำประกันตามหมายเหตุขอ 14 และ 19 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยจำนวน 9 แหง ประกอบดวย วงเงิน 

สินเชื่อระยะสั้นในรูปแบบเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท 1,400.00 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงิน 600.00 ลานบาท 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ 480.00 ลานบาท หนังสือค้ำประกันธนาคาร 50.00 ลานบาท เงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคาร 47.00 ลานบาท เงินกูยืม 29.25 ลานบาท และเงินกูยืมประเภทแฟคตอริ่ง 100.00 ลานบาท โดยมีหลักทรัพย

ค้ำประกันตามหมายเหตุขอ 9, 14 และ 19 

 

22.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อายุโดยประมาณ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  (เดือน) อัตราดอกเบี้ย 2555 2554  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  - 3.25 - 8.50 13,578,799.36 26,876,581.54 

เงินกูทรัสตรีซีท  3 - 5 2.6208 - 8.125 959,816,066.55 792,332,527.01 

เงินกูยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใชเงิน  3 - 4 5.40 - 6.00 581,600,000.00 533,800,000.00 

เงินกูยืมระยะสั้นจากตั๋วแลกเงิน  - - - 60,022,561.50 

  รวม      1,554,994,865.91 1,413,031,670.05 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูทรัสตรีซีท เงินกูระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใชเงิน 

และต๋ัวแลกเงินดังกลาวขางตนมีหลักทรัพยค้ำประกันตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 21 

 

23.  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  191,660.60 279,043.07 - 237,573.00 

คาใชจายคางจาย  10,660,441.34 11,767,754.92 10,622,906.84 11,643,393.87 

อื่นๆ      11,461,348.36 8,881,750.40 10,475,083.47 11,720,186.54 

  รวม    22,313,450.30 20,928,548.39 21,097,990.31 23,601,153.41 
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24.  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

เงินกูยืมระยะยาว  - 8,699,496.17 - 8,699,496.17 

หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป  - (8,699,496.17) - (8,699,496.17) 

  รวม    - - - - 

 

 การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาว สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

(หนวย : บาท)  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2555 2554  

ยอดคงเหลือตนงวด    8,699,496.17 33,239,055.16 

บวก รับเงินกูยืมระหวางงวด    - - 

หัก จายคืนเงินกูยืมระหวางงวด    (8,699,496.17) (24,539,558.99) 

ยอดคงเหลือปลายงวด    - 8,699,496.17 

 

 สัญญาที่ 1 

  วงเงิน 40.00 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลาคืนเงินตนใหครบภายในระยะเวลา 18 งวด โดยงวดที่ 1-17 ชำระ

งวดละ 2.25 ลานบาท และงวดที่ 18 ชำระ 1.75 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1 ตอป เริ่มจายชำระงวดแรกวันที่ 5 

กันยายน 2552 ในป 2554 ไดมีการจายชำระครบถวนตามสัญญา 

 สัญญาที่ 2 

  วงเงิน 29.25 ลานบาท มีกำหนดระยะเวลาคืนเงินตนใหครบภายในระยะเวลา 18 งวด โดยงวดที่ 1-4 ชำระงวด

ละ 0.16 ลานบาท งวดท่ี 5-17 ชำระ 2.17 ลานบาท และงวดที่ 18 ชำระสวนที่เหลอื อัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ตอป เริ่ม

จายชำระงวดแรกวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 โดยมีหลักทรัพยค้ำประกันตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 21 

 

25.  หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
    2555 2554  

ไมเกิน 1 ป      553,368.00 1,092,822.00 

ครบกำหนดภายใน 1 ป แตไมเกิน 5 ป    29,504.00 582,872.00 

  รวม      582,872.00 1,675,694.00 

หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตมูลคาปจจุบันของหนี้สินที่ถูกรับรูตามสัญญาเชาทางการเงิน   (17,881.25) (83,594.45) 

หัก หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป    (535,745.34) (1,027,108.84) 

  สุทธิ      29,245.41 564,990.71 
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26.  คาเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูดวยวิธีสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 
(หนวย : บาท)  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
    2555 2554  

คาเชาอสังหาริมทรัพยรับรูดวยวิธีสัญญาเชาการเงิน    103,738,201.00 105,594,931.00 

หัก ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี    (59,128,767.87) (59,273,277.11) 

  คาเชาอสังหาริมทรัพยรับรูดวยวิธีสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งป   (4,012,217.25) (3,244,462.68) 

   สุทธิ     40,597,215.88 43,077,191.21 
 

 จำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว ดังนี้ 

(หนวย : บาท)  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
    2555 2554  
ไมเกิน 1 ป      4,742,752.00 3,619,237.00 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป    13,487,490.00 12,845,229.00 

เกิน 5 ป ขึ้นไป    85,507,959.00 89,130,465.00 

  รวม      103,738,201.00 105,594,931.00 

 

27.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน มีดังน้ี 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 1,447,573.00 

บวก ตนทุนบริการในระหวางงวด 172,489.00 

  ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจาย) ในระหวางงวด 71,283.00 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 1,691,345.00 

บวก ตนทุนบริการในระหวางงวด 744,394.00 

  ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจาย) ในระหวางงวด 91,976.00 

บวก(หัก) ผล(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 892,824.00 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,420,539.00 

 

  คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนพนักงานจาการเกษียณอายุรับรูในกำไรขาดทุนสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 และ 2554 จำนวน 0.84 ลานบาท และจำนวน 0.24 ลานบาท ตามลำดับ 

  กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรของบริษัทที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน  

0.89 ลานบาท 

  สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ในป 2555 และ 2554 มีดังนี้ 
 

    2555 2554  

อัตราคิดลด      รอยละ 3.56 รอยละ 4.40 

อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต    รอยละ 5.00 รอยละ 3.51 

เกษียณอายุ      55 ป 55 ป 
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28.  ทุนเรือนหุน 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

  จำนวนหุน (หุน) มูลคา (บาท) จำนวนหุน (หุน) มูลคา (บาท) 

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญตนป   3,000,000,000 300,000,000.00 3,000,000,000 300,000,000.00 

บวก หุนสามัญเพิ่มขึ้น  - - - - 

หุนสามัญส้ินป   3,000,000,000 300,000,000.00 3,000,000,000 300,000,000.00 

ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญตนป   2,400,000,005 240,000,000.50 2,400,000,000 240,000,000.00 

บวก หุนสามัญเพิ่มขึ้น  - - 5 0.50 

หุนสามัญส้ินป   2,400,000,005 240,000,000.50 2,400,000,005 240,000,000.50 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีการจัดสรรหุนสามัญใหมใหแกผูใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญจำนวนทั้งสิ้น 5 หุน ในราคาหุนละ 0.90 บาท โดยบริษัทไดรับชำระคาหุนจำนวนเงิน 4.50 บาท เปนมูลคาหุน 

จำนวนเงิน 0.50 บาท และสวนเกินมูลคาหุนจำนวนเงิน 4.00 บาท และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย

เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ทำใหทุนที่ออกและเรียกชำระแลวเพิ่มขึ้นเปน 240.00 ลานบาท (หุนสามัญ 

2,400,000,005 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท) 

 

29.  การจายเงินปนผลและสำรองตามกฎหมาย 
29.1 ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ประชุมมี 

มติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2554 ในอัตราหุนละ 0.0050 บาท จำนวน 2,400 

ลานหุน เปนจำนวนเงินประมาณ 12.00 ลานบาท 

29.2 ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่ประชุมมี 

มติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2553 ในอัตราหุนละ 0.0175 บาท จำนวน 2,400 

ลานหุน เปนจำนวนเงิน 42.00 ลานบาท โดยมีการจายชำระแลวท้ังจำนวน และใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 

2553 จำนวน 6.00 ลานบาท ไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 

 

30.  ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
  บริษัทไดออกและจำหนายใบสำคัญแสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุนสามัญ (TWZ-W1) จำนวน 599,999,987 หนวย ใหแก 

ผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) โดย 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (TWZ-W1) มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

- เปนแบบระบุชื่อผูถือและสามารถเปล่ียนมือได 

- เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ป 

- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 

- สามารถใชสิทธิได 2 ครั้ง คือในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเปนวันสุดทายของ

การใชสิทธิ 

- อัตราการใชสิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 

- ราคาใชสิทธิ 0.90 บาท (เกาสิบสตางค) ตอหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) 

 

  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเปนวันใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดทาย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่

ยังไมมีการใชสิทธิ จำนวน 599,999,982 หนวย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือดังกลาวจึงส้ินสภาพลงทันที 
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31.  รายไดอื่น 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเชาทางการเงิน  3,798,129.93 274,033.19 3,798,129.93 274,033.19 

ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน  8,369,853.89 6,701,943.80 8,369,611.94 6,701,853.78 

กำไร(ขาดทุน)จากการจำหนายสินทรัพย  308,410.21 - 308,410.21 - 

รายไดอื่น    5,908,591.35 3,290,313.56 5,887,592.72 3,041,847.16 

  รวม    18,384,985.38 10,266,290.55 18,363,744.80 10,017,734.13 

 

32.  ตนทุนทางการเงิน 
(หนวย : บาท)  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
    2555 2554  

คาธรรมเนียมธนาคาร    3,458,083.88 2,251,145.99 

ดอกเบี้ยจาย     93,548,505.75 92,614,003.47 

  รวม      97,006,589.63 94,865,149.46 

 

33.  ภาษีเงินได 
 บริษัทใหญ 

  สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทใหญคำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 23 

และรอยละ 30 ตามลำดับ ของกำไรสุทธิทางบัญชีภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร ไดแก 

ประมาณการสินคารับคืน ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง ขาดทุนจากสินคาลาสมัย คาใชจายตองหาม และ 

หน้ีสงสัยจะสูญ เปนตน 

 

 บริษัทยอย 

  สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทยอยคำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 

16.50 ของกำไรสุทธิทางบัญชีภายหลังบวกกลับรายการท่ีไมใหถือเปนรายไดและรายจายตามกฎหมายภาษีของประเทศ

ฮองกง 

 

34.  กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2555 2554 2555 2554  

กำไรสุทธิตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กำไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (หนวย : บาท)  5,423,458.22 22,561,665.87 4,661,951.96 22,365,740.65 

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หนวย : จำนวนหุน)  2,400,000,005 2,400,000,003 2,400,000,005 2,400,000,003 

กำไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาทตอหุน)  0.002 0.009 0.002 0.009 
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  สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทคำนวณกำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน โดยการหารกำไรสำหรับปดวย

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ดังนี้ 
 

  จำนวนหุนที่ออก  จำนวนหุน 

 วันที่ และเรียกชำระแลว จำนวนวัน ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

 1 ม.ค. 54 - 12 พ.ค. 54 2,400,000,000 132.00 867,945,205 

 13 พ.ค. 54 - 26 พ.ค. 54 2,400,000,002 14.00 92,054,795 

 27 พ.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 2,400,000,005 219.00 1,440,000,003 

   365.00 2,400,000,003 

 

35.  การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 
  กลุมบริษัทดำเนินงานในสวนงานธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเปนนายหนาตัวแทน ตัวแทนตางๆ เกี่ยวกับการจำหนาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ รวมทั้งอะไหลและอุปกรณ เปนศูนยซอมอุปกรณสื่อสาร โทรคมนาคม และเปนศูนยรับชำระคาบริการ 

คาโทรศัพทในระบบ GSM เซลลูลาร 900 และ GSM 1800 สวนบริษัทยอยเปนนายหนาตัวแทนเกี่ยวกับการจัดหาและ

จำหนายโทรศัพทเคล่ือนที่และอุปกรณสื่อสาร ซึ่งบริษัทยอยดำเนินธุรกิจในตางประเทศ ดังนั้น รายได กำไรท่ีแสดงใน 

งบการเงิน จึงเก่ียวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม 

 สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

    สวนงานโครงการ 

  สวนงานซื้อ - ขายอุปกรณสื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

  สวนงาน  สวนงาน 

  ในประเทศ ตางประเทศ ในประเทศ รวม  

รายไดจากการขายและบริการ  3,649,729,999.71 19,615,989.20 17,385,894.44 3,686,731,883.35 

ตนทุนขายและบริการ  (3,428,926,362.08) (17,864,242.18) (12,087,981.47) (3,458,878,585.73) 

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานตามสวนงาน  220,803,637.63 1,751,747.02 5,297,912.97 227,853,297.62 

รายไดสนับสนุนการขาย     19,676,951.08 

รายไดอื่น       18,384,985.38 

คาใชจายในการขาย     (53,993,063.68) 

คาใชจายในการบริหาร     (109,341,209.46) 

ตนทุนทางการเงิน     (97,006,589.63) 

คาใชจายภาษีเงินได     (150,913.09) 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปจากการดำเนินงานตอเนื่อง     5,423,458.22 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับป     5,423,458.22 

สินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 สวนงานซ้ือ - ขายอุปกรณสื่อสาร     2,275,811,171.36 

 สวนงานโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย     121,414,107.66 

 สินทรัพยรวม     2,397,225,279.02 
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(หนวย : บาท)  

 งบการเงินรวม 

 สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

    สวนงานโครงการ 

  สวนงานซื้อ - ขายอุปกรณสื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

  สวนงาน  สวนงาน 

  ในประเทศ ตางประเทศ ในประเทศ รวม  

รายไดจากการขายและบริการ  3,692,868,332.93 28,415,632.71 141,563,684.18 3,862,847,649.82 

ตนทุนขายและบริการ  (3,496,208,468.25) (26,575,653.70) (99,190,612.31) (3,621,974,734.26) 

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานตามสวนงาน  196,659,864.68 1,839,979.01 42,373,071.87 240,872,915.56 

รายไดสนับสนุนการขาย     36,357,433.36 

รายไดอื่น       10,266,290.55 

คาใชจายในการขาย     (56,061,538.70) 

คาใชจายในการบริหาร     (113,966,545.37) 

ตนทุนทางการเงิน     (94,865,149.46) 

คาใชจายภาษีเงินได     (41,740.07) 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปจากการดำเนินงานตอเนื่อง     22,561,665.87 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับป     22,561,665.87 

สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 สวนงานซ้ือ - ขายอุปกรณสื่อสาร     2,130,901,576.76 

 สวนงานโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย     110,609,908.04 

 สินทรัพยรวม     2,241,511,484.80 

 

36.  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทำใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหน่ึงและหนี้สินทางการเงิน

หรือตราสารทุนของกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการ

เงินเพ่ือเก็งกำไรหรือเพื่อการคาและบริษัทมีความเส่ียงเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน (Financial instruments) ที่มีสาระ

สำคัญ ดังนี้ 

36.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Credit risk) 

  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันที่ระบุไวกับเคร่ืองมือทางการเงินจนทำใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงิน 

  บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้การคา ซึ่งบริษัทมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมี

จำนวนมากราย อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังและมีการค้ำประกันสำหรับ

การใหสินเช่ือรายใหญ ดังน้ัน บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสำคัญจากการเก็บหน้ีจาก

ลูกหน้ีเหลาน้ัน นอกจากน้ีบริษัทไดประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินผลของฝายบริหารเก่ียว

กับความสามารถในการจายชำระหน้ีในอดีตของลูกหนี้ ซึ่งฝายบริหารเช่ือวาเพียงพอแลว 
 

36.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

  บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปน

สกุลเงินตราตางประเทศซ่ึงมิไดทำสัญญาปองกันความเส่ียงไว อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทเช่ือวาจะไมมี

ผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท 



83

     

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไมไดมี

การทำสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 สกุลเงิน 2555 2554 2555 2554  

สินทรัพยทางการเงิน 

 เงินสดและรายการ 

 เทียบเทาเงินสด หยวน 85.32 - 85.32 - 

 เงินทดรองจาย ดอลลารฮองกง - - 55,834.87 1,841,801.01 

หนี้สินทางการเงิน 

 เงินทดรองรับ ดอลลารฮองกง - - 178,747.20 1,553,807.14 

 เงินกูทรัสตรีซีท ดอลลารสหรัฐ 472,313.25 612,091.00 472,313.25 612,091.00 

ภาระผูกพัน 

 Letter of credit ดอลลารสหรัฐ 767,040.00 135,000.00 767,040.00 135,000.00 

 

36.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะ

สงผลกระทบตอการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอัน

เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยว

กับความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบ้ียในสวนที่เปนสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม (หนวย : ลานบาท) (หนวย : %)  

 อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง 

 ตามอัตราตลาด มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไมมีอัตราดอกเบี้ย รวม อตัราดอกเบีย้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 รอยละตอป  

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 30.33 61.23 - - 14.54 31.20 44.87 92.43 0.04-1.56 

ลูกหน้ีการคา-สุทธิ - - - - 617.83 531.84 617.83 531.84 - 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มี 

 ภาระผูกพัน 24.30 24.17 348.42 371.74 - - 372.73 395.91 0.30-3.557 

หนี้สินทางการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 

 ระยะสั้น 

จากสถาบันการเงิน 13.58 26.88 1,541.42 1,386.16 - - 1,554.99 1,413.03 2.6208-8.50 

เจาหน้ีการคา - - - - 43.46 14.32 43.46 14.32 - 

เงินกูยืมระยะยาว - - - 8.70 - - - 8.70 MLR-1.5 

หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน - - 0.56 1.59 - - 0.56 1.59 5.88-7.08 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - - - - 3.42 1.69 3.42 1.69 - 

 

36.4 มูลคายุติธรรม 

  สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีราคาตามบัญชีที่ใกลเคียงกับราคาตลาด เนื่องจากเคร่ือง

มือทางการเงิน โดยสวนใหญจะครบกำหนดในเวลาอันสั้น รวมถึงเงินกูยืมจากบริษัทอื่นซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียใกล

เคียงกับสภาวะตลาดเปนผลใหสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวสะทอนมูลคายตุิธรรมแลว 
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37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
  กลุมบริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับงวดกอนใหม เพ่ือใหสอดคลองกับ

การจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกำไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 

38.  ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน ดังนี้ 

38.1  นอกจากหน้ีสินตางๆ ที่ปรากฏในงบการเงินแลว บริษัทยังมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีราย

ละเอียดดังนี้ 

(หนวย : บาท)  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 สกุลเงิน 2555 2554  

หนังสือค้ำประกัน บาท 27,250,000.00 26,800,000.00 

Letter of credit ดอลลารสหรัฐ 767,040.00 135,000.00 

 

38.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไดทำสัญญาเชาระยะยาวจำนวน 72 สัญญา และ 71 

สัญญา ตามลำดับ โดยมีกำหนดระยะเวลาระหวาง 1 ป ถึง 25 ป โดยบริษัทไดสิทธิในการตออายุสัญญา 

ดังกลาว 

  จำนวนเงินข้ันต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาและสัญญาบริการที่ไมอาจบอกเลิกไดมี 

รายละเอียดดังน้ี 

(หนวย : บาท)  

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  2555 2554  

ไมเกิน 1 ป      21,079,966.32 19,918,833.67 

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป    19,171,625.11 19,632,553.92 

เกิน 5 ป ขึ้นไป    1,369,114.14 1,678,309.83 

  รวม      41,620,705.57 41,229,697.42 

 

38.3  ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคากอสรางในอนาคตภายใต

สัญญากอสรางอาคาร 1.35 ลานบาท และ 27.95 ลานบาท ตามลำดับ 

 

39.  สัญญาและขอตกลงที่สำคัญ 
39.1  สัญญาแตงตั้งผูจัดจำหนายกับ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด 

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2545 บริษัทไดทำสัญญาแตงตั้งผูจัดจำหนายกับ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด  

โดยบริษัทไดรับแตงตั้งใหเปน “ผูจัดจำหนาย” สินคา ซึ่งหมายถึงซิมการดของโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ DIGITAL 

GSM 1800 ชุดอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่พรอมใช รวมถึงสินคาใดๆ ที่จะกำหนดเพิ่มเติมระหวางอายุสัญญา 

โดยสัญญามีผลตั้งแตวันที่ทำสัญญา เปนตนไป 
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39.2 สัญญาใหสิทธิดำเนินกิจการตัวแทนศูนยบริการแอดวานซกับ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด 

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2545 บริษัทไดทำสัญญาใหสิทธิดำเนินการตัวแทนศูนยบริการกับบริษัท ดิจิตอล 

โฟน จำกัด โดย บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ไดตกลงใหบริษัทเปน “ผูใหบริการ” ซึ่งหมายถึง เปนผูใหบริการ

หลังการขายใหการตรวจซอมบำรุงรักษาในการจำหนายชิ้นสวนอะไหลอุปกรณ และจัดทำบริการเสริมในสินคา

โทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณที่บริษัทจะไดรับแจงเปนคราวๆ หรือระหวางอายุสัญญาน้ีมีกำหนดระยะเวลา 1 ป 

นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา หากบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไวดวยดี และ

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ทาง บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ไมบอกเลิกสัญญาใหสัญญาน้ีมีผลบังคับ

ตอไปอีก 1 ป นับตั้งแตวันที่สัญญาครบกำหนดในแตละคราว 
 

39.3 สัญญาใหสิทธิจำหนายสินคาและบริการ 

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 บริษัทไดรับสิทธิตามสัญญาใหสิทธิจำหนายสินคาและบริการจาก บริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ไดตกลง

ใหบริษัทเปนผูรับสิทธิประโยชนตางๆ ในระบบการจำหนายสินคา การใหบริการ คาตอบแทนในการรับชำระ 

คาบริการลงทะเบียน และการรับชำระคาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ และคาตอบแทนอื่นๆ ตามหลักเกณฑ

เงื่อนไขและอัตราท่ี บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) จะเปนผูกำหนดโดยใหสัญญาฉบับนี้มี

ผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2544 เปนตนไป 

  อนึ่งบริษัทไดดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากสัญญาการใหสิทธิจำหนายสินคา และบริการดังกลาวขางตน 

อยางไรก็ตามบริษัทไดรับหนังสือแจงจากผูใหสิทธิวาการดำเนินธุรกิจของบริษัทไมผิดเง่ือนไขตามสัญญาการให

สิทธิดังกลาว 

 

40.  กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
  บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสำรองเล้ียงชีพภายใตพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวย

เงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 2 ของคาจาง และเงินที่บริษัทจายสมทบเขากองทุนในจำนวนเดียวกัน กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพบริหารโดยกองทุนสำรองเล้ียงชีพเอไอเอม่ันคง และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม

ระเบียบของกองทุน สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทจายสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

จำนวน 0.42 ลานบาท และ 0.50 ลานบาท ตามลำดับ 

 

41.  การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอยาง 

ตอเนื่อง และการดำรงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

  ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงอัตราหนี้สินตอทุนเปน 2.31 : 1 และ 2.06 :  

1 ตามลำดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินแสดงอัตราหน้ีสิน 

ตอทุนเปน 2.31 : 1 และ 2.07 : 1 ตามลำดับ 

 

42. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพันธ 2556 
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Message from the Board of Directors 

 In 2012 it is a year of changes towards a new of the 

history of telecommunications of Thailand. From the 

behavior of consumers using a mobile phone which 

changes quickly, which today the mobile phones has a key 

role to survive in modern society. Furthermore, the use of 

communication to talk; it is also used for entertainment, 

information sharing, internet connection, and access to 

social networks that are popular increasingly. Additional, 

the opening bid for the licensing to operation of 

telecommunications on the 2.1 GHz or 3G technology 

which is concluded and discussed widely in Thailand, it will 

lead to the development of the technology and quality of 

service that consumers will benefit in the future from the 

changes that occur. This is a factor that promotes mobile 

phones, smart phones, are growing rapidly that the 

manufacturers need to develop the technology to perform 

the function on mobile phones and also competed in the 

selling price to meet the growing demand of consumers. 

While, the basic phones or feature phones, Manufacturers 

continue to develop features and price competition or promotion as well to retain existing customers and meet 

various needs of consumers. 
 

 TWZ, as a supplier and distributor of mobile phones and accessories, has tried to adapt to keep pace with 

the changes taking place which affect the company’s business. The company has imported mobile smart phones 

which support to 3G under the trade mark of the company coupled with mobile smart phones of inter-brand and 

smart phones accessories. Until the change in strategy and operations, which is to support the impact occurred 

and still expanding the opportunity to the selection and control the quality of products directly from the 

manufacturer by establishing a representative office in Shenzhen, China, which was completed this year? Since, 

the company remains committed to give priority to the development of quality of products and brands TWZ is 

recognized and accepted by consumers to continued and unchanged. For the real estate project, The Wiz 

Ratchada phase 2 of the company that are under construction. Currently, almost all of which have been 

completed and will be open to rent to people interested in this upcoming year 2013. 
 

 The Company would like to thank our shareholders, business partners, suppliers, customers, and others 

stakeholders and including the management and staff to support and encouragement throughout the course of 

business. The company is pledging to be committed and dedicated business professional with good corporate 

governance to the company’s sustainable growth in the future. 

 

   

 (Mr. Adul Udol) (Mr. Puttachat Rungkasiri) 

 Chairman Chairman of Executive Committee 
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Board of Directors 

 Name Position 
1. Mr. Adul Udol Chairman 

2. Mr. Puttachat Rungkasiri Vice Chairman 

3. Mr. Singh Tangtaswas Director 

4. Dr. Tippakorn Rungkasiri Director 

5. Miss Kaikae Cherdvisavapan Director 

6. General Dr. Surapan Poomkaew Independent Director and Chairman of Audit Committee 

7. Police General Aek Angsananont Independent Director and Member of Audit Committee 

8. Miss. Santana Singhasaneh Independent Director and Member of Audit Committee 

7 6 3 2 

8 1 4 5 
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Mr. Puttachat Rungkasiri 
Managing Director 
Acting Vice President - Finance Department 
Acting Vice President - Accounting Department 

Mr. Kittipong Kittipassorn 
Vice President - Product Management 

and Marketing Department 

Mr. Sakol Pawitranon 
Vice President - Sales Department 

 

Mr. Kongsakol Borvornpinyopong 
Vice President - Internal Audit Department 

Miss Nalinee Pratubsorn 
Vice President - Human Resource 

Management Department 

Management Team 
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Name Mr. Adul Udol 

Position Chairman 

Shareholding None 

Education Degree Bachelor of Mechanical Engineering (2nd Class Honor) 

  Chulalongkorn University 

 Program Chairman 2000 Program 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

  Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 2005-Present Chairman of TWZ Corporation Plc. 

 2001-2002 Chairman of Krung Thai IBJ Leasing Co., Ltd. 

 1999-2000 Executive Director of Krung Thai Bank Plc. 

 1996-1998 Advisor of Siam Cement Plc. 

 1989-1995 Assistant Vice President of Siam Cement Plc. 

 1989-1995 Managing Director of Siam Kraft Industry Co., Ltd. 

 1989-1995 Managing Director of Thai Kraft Paper Industry Co., Ltd. 

 1989-1995 Managing Director of Thai Union Paper Co., Ltd. 

 1989-1995 Managing Director of Thai Paper Co., Ltd. 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 

 

Name Mr. Puttachat Rungkasiri 

Position Vice Chairman, Managing Director,Acting Vice President - Finance Department 

 and Acting Vice President - Accounting Department. 

Shareholding 18.75% 

Education Degree Bachelor of Accounting and Commerce, Chulalongkorn University 

 Program Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 1993-Present Vice Chairman and Managing Director of TWZ Corporation Plc. 

 2010-Present Acting Vice President- Finance Department of 

  TWZ Corporation Plc. 

 2012-Present Acting Vice President- Accounting Department of 

  TWZ Corporation Plc. 

 2001-Present Managing Director of F-One Auto Sport Co., Ltd. 

 1992-Present Director of PC Cellular Co., Ltd. 

 2009-2012 Acting Vice President - Managing Director Office of 

  TWZ Corporation Plc. 

 2007-2009 Managing Director of Sam Corporation Co., Ltd. 

 2003-2004 Chairman of Telewiz club 

 2004-2007 Managing Director of F-One Subaru (Thailand) Co., Ltd. 

 1999-2007 Managing Director of TWZ Telecom Co., Ltd. 

 1991-2009 Director of Piyachart Co., Ltd. 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 

 

Directors and Management Team 
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Name Mr. Singh Tangtaswas 

Position Director 

Shareholding None 

Education Degree M.B.A. (Finance and Banking) 

  Wharton School of Finance and Commerce  

  University of Pennsylvania 

 Program Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 2005-Present Director of TWZ Corporation Plc. 

 2006-Present Director and Chairman of the Risk Management 

  Committee of Bangkok Bank Plc. 

 2004-Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee of  

  Thai Optical Group Plc. 

 2004-Present Director, Chairman of the Board, Remuneration Committee and  

  Nomination Committee of Bangkok Insurance Plc. 

 1988-Present Director of Kanchanadhat Co.,Ltd. 

 1988-Present Director of Burapa Tarin Co.,Ltd. 

 2006-2010 Executive Director of Bangkok Bank Plc. 

 2002-2009 Adviser, Corporate Governance Center of the Stock Exchange of  

  Thailand (SET) 

 1999-2001 President and Chief Executive Officer of Krung Thai Bank Plc 

 1996-1999 President of The Stock Exchange of Thailand (SET) 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 

 

Name Dr. Tippakorn Rungkasiri 

Position Director 

Shareholding None 

Education Degree Doctor of Education (Educational Technology),  

  Kasetsart University 

 Program Director Certification Program (DCP) Class 63/2005 and 

  Director Accreditation Program (DAP) Class 39/2005 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 2005-Present Director of TWZ Corporation Plc. 

 2003-Present Assistant Dean for Administration & Instructor of Marketing, 

  Faculty of Commerce and Accountancy,  

  Chulalongkorn University 

 2002-2003 Assistant Vice President of Premier Group 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 
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Name Miss Kaikae Cherdvisavapan 

Position Director 

Shareholding None 

Education Degree M.B.A., University of Dallas, USA 

 Program Director Accreditation Program (DAP) Class 43/2005 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 2005-Present Director of TWZ Corporation Plc. 

 1994-Present Director of Southern Palm Oil Industry (1993) Co., Ltd. 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 

 

Name General Dr. Surapan Poomkaew 

Position Independent Director and Chairman of Audit Committee 

Shareholding None 

Education Degree Doctor of Philosophy (Public Administration), 

  Ramkhamhaeng University 

 Program Capital Market Academy Leadership, 

  Capital Market Academy (CMA) Class 9 

  Director Accreditation Program (DAP) Class 84/2010 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 2012-Present Independent Director and Chairman of Audit Committee 

  of TWZ Corporation Plc. 

 2011-Present Chairman of Asia Joint Panorama Plc. 

 2009-2012 Independent Director and Audit Committee of 

  TWZ Corporation Plc. 

 2007-2008 Deference Inspector General 

 2005-2007 Commanding General of Armed Forces Development 

  Command 

 2003-2005 Special Expertise of the Royal Thai Army 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 

 



94

Name Police General Aek Angsananont 

Position Independent Director and Member of Audit Committee 

Shareholding None 

Education Degree Master of Law, Chulalongkorn University 

 Program Director Certification Program (DCP) Class 111/2008 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 2012-Present Independent Director and Member of Audit Committee of 

  TWZ Corporation Plc. 

 2011-Present Deputy Commissioner General (Legal Affair and Litigation), 

  Royal Thai Police 

 2009-Present Committee, Government Pension Fund 

 2008-Present Committee, Property Management Office, Thai Red Cross Society 

 2008-Present Honorable Committee, Ramkhamhaeng University Council 

 2008-Present Committee, The Customs Committee on Setting the Case and 

  Waiving Prosecution, Thai Customs Department 

 2009-2012 Independent Director of TWZ Corporation Plc. 

 2009-2010 Honorable Committee, Small and Medium Enterprises Promotion  

  Committee 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 

 

Name Miss. Santana Singhasaneh 

Position Independent Director and Member of Audit Committee 

Shareholding None 

Education Degree Master of Accounting The University of Texas at Austin, USA 

 Program Director Accreditation Program (DAP) Class 13/2004 and 

  Audit Committee Program (ACP) Class 9/2005 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 2005-Present Independent Director and Member of Audit Committee of 

  TWZ Corporation Plc. 

 1999-Present Professor, Accounting and Commerce Faculty, 

  Thammasat University 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 
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Name Mr. Sakol Pawitranon 

Position Vice President - Sales Department 

Shareholding None 

Education Degree Bachelor of Business Administration (Marketing),  

  Assumption University 

 Program Director Accreditation Program (DAP) Class 86/2010 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 2012-Present Vice President - Sales Department of TWZ Corporation Plc. 

 2009-2012 Vice President-Sales Department 2 of TWZ Corporation Plc. 

  Acting Vice President -Sales Department 1 of 

  TWZ Corporation Plc. 

 2006-2009 Assistant Vice President - Sales and After Sales Services 

  Department of TWZ Corporation Plc. 

 2003-2005 Sales Manager of Winwave Co., Ltd. 

 1992-2002 Sales Manager of P.C. Cellular Co., Ltd. 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 

 

Name Mr. Kittipong Kittipassorn 

Position Vice President - Product Management and Marketing Department 

Shareholding None 

Education Degree Bachelor of Aviation Engineer (Communication), Civil Aviation 

  Institution (Thailand) 

 Program Director Accreditation Program (DAP) Class 86/2010 

  Thai Institute of Directors Association (IOD) 

Working Experience 2012-Present Vice President - Product Management and Marketing  

  Department of TWZ Corporation Plc. 

 2009-2012 Vice President - Product Management Department 

  of TWZ Corporation Plc. 

 2009-2009 Vice President-Sales Department 1 of TWZ Corporation Plc. 

 2006-2009 Assistant Vice President - Marketing and Business Development 

  Department of TWZ Corporation Plc. 

 2004-2006 General Manager of SIS DISTRIBUTION (THAILAND) PCL. 

 2001-2004 Deputy Managing Director of THIRD WAVE EDUCATION CO.,LTD. 

 1999-2001 Managing Director and Partner of DECO DISTRIBUTION.,LTD. 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 
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Name Miss Nalinee Pratubsorn 

Position Vice President - Human Resource Management Department 

Shareholding None 

Education Degree Master of Science (Industrial Psychology), 

  Kasetsart University 

 Program Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 

Working Experience 2012-Present Vice President - Human Resource Management Department of 

  TWZ Corporation Plc. 

 2005-2012 Human Resource Management Manager of 

  TWZ Corporation Plc. 

 2001-2005 Training and Development Manager 

  of Central Department Store Co., Ltd. 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 

 

Name Mr. Kongsakol Borvornpinyopong 

Position Vice President - Internal Audit Department 

Shareholding None 

Education Degree M.B.A. (Management) Ramkhamhaeng University 

 Program Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 

Working Experience 2012-Present Vice President - Internal Audit Department 

  of TWZ Corporation Plc. 

 2012-Present Company Secretary of TWZ Corporation Plc. 

 2005-2012 Internal Audit Manager of TWZ Corporation Plc 

 1997-2005 Senior Internal Auditor of Bangkok Life Assurance Plc. 

Illegal Record  None 

in the past 10 years 
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Financial Highlights 
Unit: Million Baht 

 2012 2011 2010 

 Financial Performance Consolidated* Company Consolidated* Company Consolidated* Company  

Total Assets 2,397 2,395 2,242 2,244 - 2,345 

Total Liabilities 1,674 1,672 1,510 1,513 - 1,593 

Shareholders’ Equity 723 723 732 731 - 752 

Sales and Services Revenues 3,669 3,650 3,721 3,693 - 3,873 

Revenue from Real Estate Project for Rental  

 under Financial Lease Agreement 17 17 142 142 - - 

Total Revenues 3,725 3,705 3,909 3,881 - 3,917 

Gross Profit 228 226 241 239 - 359 

Net Profit 5 5 23 22 - 101 

 

 2012 2011 2010 

 Financial Performance Consolidated* Company Consolidated* Company Consolidated* Company  

Gross Profit Margin (%) 6.18 6.23 6.24 6.23 - 9.28 

Net Profit Margin (%) 0.15 0.58 0.58 0.58 - 2.59 

Returns on Equity (%) 0.77 3.02 3.04 3.02 - 13.86 

Returns on Assets (%) 0.24 0.97 0.98 0.97 - 4.39 

Debt to Equity (Times) 2.31 2.07 2.06 2.07 - 2.12 

Book Value per share (Baht) 0.15 0.58 0.30 0.30 - 0.31 

Remark * TWZ INTERNATIONAL LIMITED (a subsidiary) was registered for establishment on January 13, 2011, the consolidated statements of 

financial position , the consolidated statements of comprehensive income and the consolidated statements of cash flows for year 

ended on December 31, 2011 and December 31, 2012. 
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General Information 

 

Name TWZ Corporation Public Company Limited 

Nature of Business Core business is a distributor of telecommunication devices which are mobile  

 phones, SIM cards, pre-paid cards, and accessories. 

Head Office 3/1 Building No. 1, 2nd floor, Baanprachaniwet 1, Thetsaban Nimit Nue Road,  

 Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 

Registration No. 0107574800285 

Home Page www.twz.co.th 

Telephone No. (66) 2954-3333 

Fascimile No. (66) 2954-3398 

Paid-up capital Baht 240,000,000.50 

 

Share Registrar Thailand Securities Depository Company Limited, 

 62 Rachadapisek Road, Kloengtoey, Bangkok 10110 

 Telephone (66) 2299-2800 

 Fascimile (66) 2359-1262 

 

Auditor Miss Jintana Mahavanich 

 CPA No. 4687 

 C&A Accounting Firm 

 2210/51 Narativatrachanakarin Rd., Chongnonsee, 

 Yannawa, Bangkok 10120 

 Telephone (66) 2678-0750 

 Fascimile (66) 2678-0661 
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Nature of Business 
 

 TWZ Corporation Public Company Limited (“the Company” or “TWZ”), previously named “PC 

Communication and Transports Company Limited.”, was established by mobile phone distribution experts, Mr. 

Puttachat Rungkasiri, the first mobile phone distributor to open retail shop at MBK center, with the initial paid up 

capital of Baht 1.00 million on December 22, 1993. 
 

 The Company’s main business is selling mobile phone, SIM card and refilled card for Digital GSM Advance 

and Digital GSM 1800 and other telecommunication devices. The Company was granted Telewiz franchise from 

Advance Info Service Plc. (“AIS”) for selling goods and services under the trademark “Telewiz” for 20 branches 

and “Telewiz Express” for 3 branches. 
 

 At present, the Company is the distributor of mobile phones “TWZ”. The Company has imported such 

products from China to distribute under its own brand names. The consumer acceptance in products from China is 

increasing as the products are cheaper and provide various functions that can serve consumers’ requirements. 

Besides, in order to have various mobile phones and accessories to serve all customers’ needs, the Company is 

also the dealer of Wireless Device Supply Company Limited, M-Link Asia Corporation Public Company Limited as 

well as purchases from other local distributors since each distributor is granted exclusive right for specific models 

and brands. Since the Company is both distributor and dealer of various brands of mobile phones, it has variety of 

products to response to all consumers’ demand. 
 

 The Company has seen the opportunity in the real estate development business, therefore, on March 11, 

2008, the Company entered into the leasehold right contract with the State Railway of Thailand on Rachadapisek 

Road for the area of 6,126 square meters at the total value of Baht 88.30 million to construct Home Office 

building. Such site is at the good location as it is close to the MRT -Ratchadapisek station. The leasehold right 

contract is for 24 years. The site of the leasehold is on the good location; therefore, the Company expects the real 

estate project will bring more income and profit to the Company. At present, the first phase of the project was 

completed and the second phase of the project is under construction and expected to be completed in year 2013. 
 

 As the Company’s business has been grown dramatically, it has to increase its paid-up capital consistently 

to support its business. Therefore, the Company increased its paid-up capital from Baht 1.00 million to Baht 30.00 

million, Baht 120.00 million and Baht 180.00 million in 2002-2004 respectively. Besides, in order to support its 

business expansion in the future, the Company increased its capital from Baht 180.00 million to Baht 240.00 

million in 2005 by issuing 60 million shares, at par value Baht 1.00 per share, and allocated 59 million shares to 

public and 1 million shares to its directors and employees. The Stock Exchange of Thailand (“SET”) granted the 

Company’s common shares to be traded on the SET commencing on 18 November 2005 under Information and 

Communication Technology Sector of the Technology Industry, using “TWZ” as abbreviated name for trading. To 

be listed in the SET is one of the Company’s successes as it enhances its reliability, strengthens its financial 

performance which make the Company be more competitive in the industry. In order to increase the liquidity of 

its common shares, the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2008 on June 20, 2008 approved the 

Company to change its common share par value from Baht 1.00 per share to Baht 0.10 per share. Therefore, the 

Company’s registered share capital was changed from the registered share capital of Baht 240.00 million, divided 

into 240 million shares at par value of Baht 1.00 per share to the registered share capital of Baht 240.00 million, 

divided into 2,400 million shares at par value of Baht 0.10 per share. The Company registered it new par value at 

the Ministry of Commerce on June 30, 2008. 
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 On April 22, 2010, the Annual General Meeting no. 1/2010 approved the issuance of 600 million units of 

warrants for its existing shareholders according to their shareholding portions. Therefore, the Company’s registered 

capital shall increase from Baht 240.00 million to Baht 300.00 million, consists of 3,000 million shares at par value 

of Baht 0.10 per share. And on May 25, 2010, the Company was issued and offered the warrants of 599,999,987 

units (TWZ-W1) to purchase the Company’s ordinary shares to the existing shareholders in the proportion of 4 

existing shares to 1 warrant unit, the offering price of Baht 0 per unit. TWZ-W1 is registered and transferable 

warrant and the term of warrant is 1 year. The warrant holders shall exercise their rights under the warrants in the 

total of 2 times on November 25, 2010 and on May 25, 2011, which is the last exercises date. The exercise ratio is 

1 unit of warrant for 1 ordinary share and the exercise price is Baht 0.90 per share, with par value of Baht 0.10 per 

share. As at December 31, 2010, the warrants have balance of 599,999,987 units. The Company allotted new 

shares to warrant holders who exercised their rights to purchase common shares for 5 shares at the exercise price 

of Baht 0.90 per share. Therefore, the issued and paid-up capital increased to be Baht 240,000,000.50 million 

(2,400,000,005 common shares, par value Baht 0.10 per share). As at May 25, 2011 which was the last exercise 

date, there were 599,999,982 outstanding warrants. Therefore, such warrants were expired instantly. 
 

 Besides, on December 17, 2010, the Company’s Board of Directors’ meeting No. 5/2010 passed the 

resolution to invest in overseas to support its business by approved the establishment of “TWZ International 

Limited”, a subsidiary in HongKong, Special Administrative Region of the People’s Republic of China. Its registered 

capital is HKD 1,000,000 (One Million HongKong Dollars) and the Company will hold 100% by using its working 

capital. The subsidiary will conduct business as a global supplier and distributor of mobile phones and all kinds of 

communication device. On January 13, 2011, TWZ International Limited was established. The BOD’s meeting also 

approved the establishment of a representative office in Shenzhen, People’s Republic of China. The representative 

office will assist the Company in managing cost and controlling quality of products. The company has register 

register representative office registration on February 16, 2012. 
 

 At present, the Company has total 30 branches, 20 Telewiz Shops, 3 Telewiz Express and 7 TWZ Shops. 
 

 Location 
 

TELEWIZ 1. Room 333/1, 3rd fl., Central Plaza Pinklao 11. Room 336/3, 3rd fl., All Srason Complex 

 2. Room 305, 3rd fl., Central Plaza Rama III 12. Room 2121B, G fl., SCB Park Plaza West Tower 

 3. 1st fl., Tesco Lotus Chaengwattana 13. Room 3033, 3rd fl., Fashion Island 

 4. 2nd fl., Tesco Lotus Sukhumwit 50 14. Room 509A, 5th fl., Central City Bangna 

 5. 2nd fl., Tesco Lotus Laksi 15. Basement, Big C Supercenter Bangna 

 6. 1st fl., Tesco Lotus Rattanatibet 16. Room A1, 5th fl., Central City Bangna 

 7. 2nd fl., Tesco Lotus Rama III 17. Kasetsart University, Ngamwongwan Car Parking Building 1 

 8. 2nd fl., Tesco Lotus Bangna-Trad 18. Room 225, 2nd fl., Central Plaza Rama II 

 9. 1st fl., Tesco Lotus Srinakarin 19. Room L007/1, 2nd fl., Shinawatra Tower 3 

 10. Room 309/1, 3rd fl., Central Plaza Ramaindra 20. Room GCRB109, Big C Supercenter Bangpli  

TELEWIZ EXPRESS 1.  Room A115,122,126 Bonmache Market 3. 1st fl., Home Pro Bangna 

 2. Room F1/10, Big C Supercenter Rama II  

TWZ SHOP 1. Room 244, 2nd fl., Central Plaza Ladprao 5. Room 320, 3rd. fl, Central Chiangmai Plaza 

 2. Room A-16, 1st fl., Laksi Plaza 6. Room 341/2, 3rd fl., Central Plaza Plinklao 

 3. 2rd fl. Comcosa Building, Konkaen 7. Room B18 B1 fl., Central Plaza Rama 9 

 4. 4th fl., MBK Center 
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Revenues Structure 
 

The Company’s revenues structures for year 2010-2012 were as follows: 

(Unit : Million Baht) 
 

  2012 2011 2010 

 Type of revenue Million Baht % Million Baht % Million Baht %  

Sales revenues 

- Handsets 3,447.77 92.56 3,257.84 83.33 2,946.84 75.23 

- Accessories 43.26 1.16 16.28 0.42 40.01 1.02 

- SIM card and Refilled card 149.42 4.01 421.16 10.77 862.97 22.03 

Total Sales 3,640.45 97.73 3,695.28 94.52 3,849.82 98.28 

Services revenues 

- From Service Center 0.25 0.01 0.58 0.01 1.25 0.03 

- Services fees /1 28.65 0.77 25.42 0.65 22.00 0.56 

Total Services revenues 28.90 0.78 26.00 0.67 23.25 0.59 

Total Sales and Services revenues 3,669.35 98.51 3,721.28 95.19 3,873.07 98.87 

Revenue from Real Estate Project for 

 Rental under Financial Lease Agreement 17.38 0.47 141.56 3.62 0.00 0.00 

Sales promotion /2 19.68 0.53 36.36 0.93 38.59 0.99 

Other revenues /3 18.38 0.49 10.27 0.26 5.48 0. 14 

Total Revenues 3,724.79 100.00 3,909.47 100.00 3,917.14 100.00  
Remark: /1 Service fees consist of AIS commission online fees, counter service fees, etc. 

 /2 Sales promotions are revenues paid by mobile phone manufacturers and distributors as well as the operators for their 

promotions. 

 /3 Other revenues consist of profit from exchange rate, interest income, etc. 

 

Business Goal 
 The Company has set its business goal to enhance its sales and services revenues consistently by 

emphasizing on the profitability and the increase of its distribution channels especially at the prime locations 

where consumers in such community have purchasing power and the places are convenience for using the 

services, not only the increase in number of various shops such as TWZ Shop, Telewiz Express and Telewiz Shop, 

but also the increase in number of dealers as well as distribution channels in Modern Trade, in order to access 

more target customers. The Company has improved its service standard to be more satisfied by customers and be 

competitive to other players. Besides, the Company will build up to be partner with additional well-known mobile 

phone manufacturers and distributors as well as import more mobile phones from China to distribute under its own 

brand names in order to be able to obtain quality products with various specifications to serve different 

customers’ needs. 

 Due to its steady expansion, the Company has emphasized more on building up its brand name “TWZ” in 

order to strengthen its business operation. Therefore, the Company has established representative office in 

Shenzhen, People’s Republic of China to be its center to manage cost and control the quality of products as well 

as to procure high quality products at the proper cost. Besides, the Company has expanded to overseas by setting 

up TWZ International Limited to distribute mobile phones and all telecommunication devices globally which will 

enhance the Company’s revenues to grow constantly. 
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Industry and Competition 
 

 In the year 2012, delay and uncertainty of the using of 3G in Thailand affect to communication technology 

and telecommunications business were slowed significantly. It is a missed opportunity of the advantage of this 

technology, many of the worldwide products and technologies have been developed but all was not yet used to 

full capacity in Thailand. 

 

 For an overview of the conditions of the mobile industries, there are obvious changes in many of the 

technologies, applications, and functions, which occur largely within a short time. These factors affect the smart 

phone began to play important and fast growing businesses. Manufacturer and distributor of mobile phones in 

both of inter-brand and house-brand have produced or supplied a mobile phone, which can be smart phones, into 

a continuous distribution and result to the intense competitive in the price of mobile phones to usurp market 

share from competitors. While, the basic phones or feature phones business that the manufacturers and the 

distributors continued to compete fiercely on price and promotions to maintain existing market share. These 

resulted in a gross margin per unit of cellular diminished. 

 

 However, in 2013 there are expected that the communication technology and the telecommunications 

business are the high growth rates businesses, especially for mobile business. Because of the clarity of the 3G 

licensed, they are to develop and expand its network in Bangkok, metropolitan areas, and major cities. Also, 

promoting and marketing to drive the business, increased understanding of the consumers and prepared to 

support the number of users who have decided to use. From 2G - 2.5G to 3G the new technology, it contributes to 

the consumers to change their mobile phone from the old one to the new one, which can support 3G technology. 

The data from Kasikorn Research Center, in case if the licensee can provide 3G services in the first half of the year 

2013 can estimated that in the year 2013 the 3G mobile phones will be sold more than 8.1 million units, increase 

by around 80 % compared to the year 2012 which is expected to be sold more than 4.5 million units, and the 

mobile phones which is not support 3G will be sold more than 9.7 million units, increase 6 % compared to the year 

2012 which is expected to be sold more than 9.2 million units. Thus, it will drive the overall mobile phone market 

grew 30 % in 2013, expected to be sold approximately 17.8 million units from which expected to be sold 

approximately 13.7 million units in 2012, and increase only 14.2 %. 

 

 The major players in the mobile phone distribution industry can be divided in 4 groups as follows: 

1. Affiliated Dealer of Mobile Phone Service Operator 

  The 3 major mobile phone service operators in Thailand distribute their mobile phones, SIM cards, 

pre-paid cards and accessories through their affiliated shops which are shops managed by the operators 

themselves as well as shops under their franchising systems. These shops have clear and systematic 

management, after sales services and marketing strategies which determined by the mobile phone service 

operators. As the dealers have good relationship with the operators, they always get useful news and 

information for supporting their sales and services. Besides, they always have been supported for their 

business operations and marketing promotions which enable them to be reliable and trusted by the 

customers. The distribution channels of each operator are as follows: 
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 Operator Name of Shop No. of shops managed No. of shops under Total 

   by the Operator franchising 

AIS /1 Telewiz - More than 450 More than 450 

DTAC /2 DTAC Shop 27 253 280 

True Move /3 True Move Shop 318 - 318  

Remark / 1 Information from Form 56-1 as at December 31, 2011 of Advance Info Service Plc. 

 / 2 Information from Form 56-1 as at December 31, 2011 of Total Access Communications Plc. 

 / 3 Information from www.truemove.com as at March 11, 2013 

 

2. Distributor / Dealer 

  The entrepreneurs in this group are appointed directly by foreign mobile phone manufacturers. Their 

main focuses are selling mobile phone for wholesale. Pricing and marketing policies are jointly determined 

between manufacturer and the distributor. The entrepreneurs in this group are: 

• M-Link Asia Corporation Public Company Limited 

• Samart i-mobile Public Company Limited 

• Loxley Public Company Limited 
 

  The distributors purchase mobile phones directly from the manufacturers and sell through their 

dealers or general retail stores. The fierce competition in mobile phone industry presently has forced the 

distributors to improve their distribution strategies by operating their own retail stores in order to maintain 

their market shares and most of retail stores are operated under franchise agreement. 
 

 Distributor Shop No. Of Shops  

M-Link Asia Corporation Public Company Limited / 1 M Shop 16 

Samart I-mobile Public Company Limited / 2 i - Mobile Shop 42  

Remark / 1 Information from www.m-shop.co.th as at March 11, 2013 

 / 2 Information from www.i-mobilephone.com as at March 11, 2013 

 

3. Dealer with its own retail shop / retail chain store 

  The entrepreneurs in this group are directly appointed as dealer by the foreign mobile phone 

manufacturer but focusing on selling through their own retail shops and selling points. Besides, they 

purchase from other distributors for some specific brands/ models in order to have variety of products at 

their own shops to serve all target group of customers while sell some of their products to other distributors 

also. The players of this group understand customers’ needs and behaviors as they have to contact directly 

with both manufacturers and customers which enable them to be more adaptable to the fast change of the 

industry. 
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4. Retail Store 

  These retail stores employ small amount of investment and there is no management system and 

after sales services. The owner of the shop deals with customer himself, thus, the price is negotiable. The 

competition among the players in this group is only focusing on the price. Therefore, the credibility of this 

group is less than others. 

  The mobile phone industry is still consistently aggressive both the competition among the mobile 

phone service operators as well as among mobile phone distributors. All mobile phone service operators 

employ various marketing strategies such as air-time charge reduction, providing more services in order to 

maintain and increase their market shares. Besides, various mobile phone distributors imported mobile 

phone from China to sell under their house brands in order to increase their profitability by focusing low 

price mobile phone for the low purchasing power customers who prefer low price product. 

  The total market volumes of mobile phone handsets in 2012 were 13.7 million units growth of 

approximately 14.2 percent (The data from Kasikorn Research Center No. 2292 on October 15, 2012). Most 

of the purchasers were replacement users more than first mobile users as the replacement users have 

behavior to change their mobile phones every 6 - 12 months due to the consistent change in technology as 

well as new model launch with additional specification. Besides, all the operators arrange a lot of 

promotion activities such as providing special services in order to attract more customers. Thus, there are 

some customers want to change their mobile phones in order to be able to exploit such special services 

provided by the operators. At present, the distributors have changed their marketing strategies from pricing 

as the major factor to stimulate sales to focus on selling mobile phone to the replacement users by trying to 

change the customers’ attitudes from mobile phone as a contact device to be a variety device which 

enable the customers to change their mobile phone faster. At present, the growth rate of the replacement 

market is higher than first mobile phone user market. 

  Key success factors of mobile phone distributors are capability in product selection and 

differentiation for both quality and price to serve customers’ needs, one stop service with quality, covered 

distribution channels as well as the efficient management. 

 
Competitive Advantages 
 

 TWZ has competitive advantages as the Company plays a major role in 3 groups in mobile phone 

distribution industry which are: 
 

1. The Company is affiliated dealer of the major mobile phone operator, AIS, by granted franchising to open 

20 Telewiz branches and 3 Telewiz Express branches. TWZ has most Telewiz shops in Thailand. Moreover, 

the Company was granted various rewards for its great selling and services performances from AIS more 

than 10 years which enable the Company to have good relationship and always get strong support from 

AIS. 
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2. The Company is the distributor of mobile phones “TWZ” which the Company has imported such products 

from China to distribute under its own brand names. Such products are cheaper and provide various 

functions and they can serve all consumers’ requirements. Besides, the Company is also the dealer of 

Wireless Device Supply Company Limited and M-Link Asia Corporation Public Company Limited. The 

Company also purchases from other distributors in Thailand. Therefore, the Company has variety of 

products and also be able to control cost more efficiency. 
 

3. The Company has its own retail shops which are 7 TWZ Shops all located at prime areas. 

  Besides, The Company has more than 300 dealers around country and has a high quality one stop 

service center to support all the Company’s products. Therefore, the Company’s products are more 

acceptable and more reliable from customers. With the Company’s distribution channels, image, marketing 

strategies, services and efficient management enable the Company to have competitive advantages 

against other players. 
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Risk Factors 
 

1. Risk associated with the termination of franchise contract with Advance Info Service 
Plc. 

  The Company granted Telewiz franchise from Advance Info Service Plc. (“AIS”) which could be 

terminated if any events that violate the terms and conditions of the contract occur or either party may 

terminate this contract by giving written notice 60 days prior the termination date to the other party. At 

present, there are 23 Telewiz shops (Telewiz 20 branches and Telewiz Express 3 branches) under TWZ 

management. Revenues from Telewiz Shops were 6.58% of total revenues in 2012, respectively. Therefore, 

the revenues of the Company might decrease if the contract is terminated. Due to the prime locations of 

the Company’s Telewiz shops, the Company is able to operate these shops in form of TWZ shop if the 

termination of contract occurs. In addition, as 89.50% of TWZ’s total revenues are wholesale; the contract 

termination is not much effect to the Company’s performance. 
 

  The Company’s business consistently supports AIS’s business as it sells only SIM card and refilled 

card of AIS network. Though, the Company sells/purchases mobile phone and accessories from other 

mobile phone manufacturers, distributors and/or other dealers except for AIS’s affiliated as well as opens 

mobile phone shops in other names such as TWZ Shop as informed to AIS, the above businesses always 

help increase sales of SIM card and refilled card of AIS network. Besides, Telewiz shops under the 

Company’s management have been granted rewards more than 10 years. The Company has most Telewiz 

shops in Thailand. Therefore, the management believes that there is a minimal chance that the contract 

will be terminated and the Company’s business will be consistently supported by AIS. 

 

2. Risk from selling SIM card and refilled card for a sole mobile phone operator 
  At present, the Company sells only SIM Card of Digital GSM Advance, Digital GSM 1800 and 1-2-

Call! which are products of AIS. Revenues from SIM Card and Refilled card were around 4.01% of total 

revenues in year 2012, therefore, the Company might have risk from depending on only one operator from 

the competition among other mobile phone operators such as Total Access Communications Plc., True 

Corporation Public Company Limited or other new operators which might effect AIS’s market share and 

effect the Company’s sales eventually. 
 

  AIS is the largest operator in Thailand with subscription market share of 44.37% (Information as of 

September 30, 2011 from Telecommunication Market Report, The National Telecommunications 

Commission). Furthermore, AIS always has investments on network expansion, sales promotion and public 

relation which enable AIS to maintain as well as increase its market share which also help to boost the 

Company’s SIM card, 1-2-Call! Product and refilled card sales. Therefore, the Company is confident to 

continue to do the business with this mobile operator. 
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3. Risk from depending on major distributors 
  Each distributor obtains the exclusive right to sell specific products/ models, therefore, to have 

variety of products, the Company has to purchase from various distributors. However, the decision to 

purchase from any distributor depends on the popularity of the products/ models of each period, discount 

and other sales promotions provided by each distributor such as number of mobile phones to be allocated. 
 

  The Company realizes the risk from depending on major distributors; therefore, the Company still 

maintains its relationship with other suppliers by diversifying its purchase to other distributors. Besides, the 

Company is the distributor of its own brand names “TWZ”. As a result, the Company has up-to-date 

products which can serve customers’ needs as well as decrease the dependence from major distributors. 

 

4. Risk from Foreign Exchange Rate 
  The Company imported some mobile phones and accessories by paying in foreign currencies, thus, 

the Company might have the currency exchange risk. Therefore, the Company has followed exchange rate 

movement closely. The Company also has a policy to purchase forward contract to cover the exposure of 

foreign purchasing based on the situation as well as the appropriateness in order to mitigate the risk from 

foreign exchange rate that may occur. 

 

5. Risk from product obsolescence 
  Mobile phone is the fast-paced technological change product, thus, the manufacturer has to 

consistently develop new models to serve customers’ need. Therefore, the Company might encounter 

problems with the inventory management for the out of dated models which the Company could not sell 

and eventually has to decrease the price to compete with new models. 
 

  As the Company’s management is in the mobile phone distribution industry nearly 20 years, they 

understand thoroughly of the mobile phone industry. They realize the importance of carefully product 

selection of each brand/model to sell. Moreover, the Company consistently surveys opinions and needs of 

both distributors and dealers. Meanwhile, the Company obtains information about the new mobile phone 

model, new technology of mobile phone from well-known mobile phone manufacturers who appointed the 

Company’s to be their distributors which enable the Company to be able to select products that are 

needed. Besides, the Company has the efficient inventory management by establishing inventory online 

system which linked to all the Company’s branches in order to be able to check each branch’s stock. The 

Company also has distribution channels through its dealers; therefore, the Company can sell the products 

very fast before they are out-of-dated. Moreover, if its mobile phone manufacturers as well as major 

distributors who appoint the Company to be their dealers decrease their selling prices in order to be 

competitive in the market, the Company will be compensated the price change of each model in 

accordance with the condition that agreed with those manufactures and/or distributors. 
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6. Risk from competition 
  The fast growing of mobile phone and accessory distribution business Especially the growth of smart 

phones, therefore, mobile phone can be purchased from any sources, not only from operators. Thus, there 

are new players, who mostly are small retailers, participating in mobile phone business which will increase 

the competition especially the price competition in the industry. 
 

  The Company is the affiliated dealer of AIS who is the largest mobile phone operator, has various 

products to serve customers and has covered distribution channels as all the Company’s retail shops 

located at the prime area over Bangkok and has more than 300 dealers over the country. Besides, the 

Company has quality one-stop service centers, which are able to support all the Company’s products and 

enable the Company to make consistently services revenues. As the Company’s management understands 

thoroughly about the mobile phone industry as well as the customers’ needs, they are able to solve all the 

problems very quickly. Due to the above reasons, the Company believes that it is ready and capable to 

compete with other players in the industry. 

 

7. Risk associated with the rental contracts 
  The Company distributes its products to its retail customers via its 30 retail shops located in 

department stores and super centers; therefore, the Company has to rent the shop area both short term 

and long term. The Company may have risk of expiration of rental contracts or change in conditions that 

cause more expenses. 
 

  As at December 31, 2012, the Company has 5 long-term contracts for 5-25 years, thus, there is no 

risk to extend these contracts. The remaining 25 contracts are short-term contracts (not more than 3 

years); therefore, there is risk for contract extension in the future. However, as the Company is the good 

business partner with the area owner as well as has long-term business relationship more than 10 years, 

the probability of this risk is considered low. 

 

8. Risk from depending on executives who are major shareholders of the Company. 
  The Company was established by Mr. Puttachat Rungkasiri who is mobile phone and accessories 

industry expert and has strong relationship with manufacturers and distributors nearly 20 years. According 

to above reason, the Company has a risk from depending on such executive, however, Mr. Puttachat still 

holds 18.75% of the Company’s shares which is sufficient to motivate him to continue manage the 

Company. Besides, the Company has policy to promote the teamwork management and to recruit 

professionals to manage the Company by emphasizing on the efficiency and the development of the 

Company. Besides, the Company has set the clear responsibility and duty of each position in its authority 

table. 
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Shareholders and Management 
 

 List of top 10 major shareholders as of the book closing date on February 28, 2013. 

 

 Name of Shareholders  On February 28,2013 

  No. of shares  %  

1. Mr. Puttachat Rungkasiri 450,000,000 18.75 

2. Mrs. Warunee Naprasertkul 84,830,100 3.53 

3. Thai NVDR Company Limited 65,911,900 2.75 

4. Mr. Pitipong Thongsuka 65,135,900 2.71 

5. Miss Dujduean Warin 50,727,100 2.11 

6. Mr. Jaksawat Wimolmongkolrat 44,500,000 1.85 

7. Miss Kanyawara Sopavachiraitti 25,774,800 1.07 

8. Mr. Udom Kanasrinuwat 25,000,000 1.04 

9. Mr. Witthaya Naratusjun 22,000,000 0.92 

10. Mr. Panupong Sakdatorn 19,320,000 0.80 

 
Dividend Policy 
 The Company’s dividend payout policy is at a minimum of 40% of net profit after tax and legal reserve. 

However, the Board of Directors has the power not to follow the policy or change the policy occasionally under 

the condition that it has to maximize the benefit of the shareholders such as have to reserve for loan repayment or 

business expansion or in case that there are any changes of the market conditions which may affect the 

Company’s cash flows in the future. 
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Management Structure 
 The Company’s director’s structure comprises of 3 groups of directors, which are Board of Director, 

Executive Committee and Audit Committee. The details are as follows: 

(1) Board of Directors 

  As at December 31, 2011, the Company’s Board of Directors consists of 9 persons as shown in the 

list as follows: 
 

 Name Position  

1. Mr. Adul  Udol Chairman 

2. Mr. Puttachat  Rungkasiri Vice Chairman and Managing Director 

3. Mr. Singh  Tangtaswas Director 

4. Dr. Tippakorn  Rungkasiri Director and Authorized Director 

5. Miss Kaikae  Cherdvisavapan Director and Authorized Director 

6. General Dr. Surapan Poomkaew Independent Director and Chairman of Audit Committee 

7. Police General Aek Angsananont Independent Director and Member of Audit Committee 

8. Miss. Santana Singhasaneh Independent Director and Member of Audit Committee 
 

 Mr. Kongsakol Borvornpinyopong is the secretary of Company. 

 

 Authorized Directors 

  The authorized directors are Mr. Puttachat Rungkasiri jointly with Miss Kaikae Cherdvisavapan or Dr. 

Tippakorn Rungkasiril, totally two authorized persons, to sign on behalf of the Company with the 

Company’s seal affixed. 

 

 Scope of Authority and Duty of the Board of Directors 

1. To honestly manage the Company in accordance with the laws, objectives and articles of 

associations as well as resolutions of Shareholders’ Meeting and to take precautions in order to 

protect the Company’s benefits. 

2. To authorize an appointment a set of directors as Executive Committee to execute one or several 

tasks in order to implement the work assigned by the Board of Directors as well as to authorize an 

appointment the Chairman of Executive Committee together with other committee such as Audit 

Committee, Nomination and Remuneration Committee as deemed appropriate. 

3. To determine business goal, guideline, policy, plan and budget of the Company and monitor and 

ensure that the administration of the Executive Committee or the assigned person shall be 

according to the policy that set by the Board of Directors. 

4. To consider, review and approve the policy, direction, strategy, business plan, annual budget, 

expenditure budget and project investment that proposed by the Executive Committee 

5. To consistently follow up the performance according to the policy and budget that have been set 

6. To consider and approve other related material matters or any appropriate actions that benefit to 

the Company. 
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  Except for the following tasks which can be implemented only obtain the approvals from 

Shareholders’ Meeting. Any directors or related persons who might be involved with either conflict 

of interest transaction or beneficial conflict transaction with the Company or its subsidiaries shall 

not be granted the right to vote in that matter. 

(a) Matters stipulated by Laws must be obtained the resolutions from Shareholders’ Meeting. 

(b) Transactions that any directors are involved with either conflict of interest or any other 

beneficial conflicts particularly stated by the Laws or regulations of the Stock Exchange of 

Thailand must be obtained the resolutions from Shareholders’ Meeting. 
 

  The execution of the following matters must be approved by the Board of Directors and the 

Shareholders’ Meeting with the votes not less than 3 over 4 of total votes of the eligible shareholders 

present in the meeting. 

(a) To sale or transfer all or major parts of the Company’s business. 

(b) To purchase or acquire of other company or other private company 

(c) To make, amend or terminate the contract related to the rent of all or some major parts of 

the Company’s business. The appointment of other person who will manage the Company’s 

business or the merging with other person in order to share profit and loss. 

(d) To amend the Memorandum of Associations or the Articles of Associations. 

(e) To increase or decrease capital, to issue debenture, to merge or to terminate the business. 

 

(2) Executive Committee 

 As at December 31, 2012, the Company’s Executive Committee comprised of 3 persons as follows: 
 

 Name Position  

1. Mr. Puttachat  Rungkasiri Chairman of Executive Committee 

2. Dr. Tippakorn  Rungkasiri Executive Committee 

3. Miss Kaikae  Cherdvisavapan Executive Committee 

 

 Scope of Authority and Duty of the Executive Committee 

  The Executive Committee is assigned by the Board of Directors to be authorized to perform the 

following tasks for the Company. 

1. To honestly manage the Company in accordance with the laws, objectives, articles of associations, 

resolutions of Shareholders’ Meeting and resolutions of the Board of Directors’ Meeting and to take 

precaution to protect the Company’s benefits. 

2. To determine organization structure, authority table and to ensure the coverage of details in terms 

of selection, training, recruitment, reshuffle and dismissal of the Company’s personnel. 

3. To plan and determine the business plan, business strategies and annual budget and propose to the 

Board of Directors for approval. Also, to consider and approve the allocation of annual budget, to 

amend, adjust, or increase annual expense budget in case of urgent needs and present to the 

Board of Directors accordingly. 

4. To audit and monitor the Company’s business operation, policy, and administrative guidance in a 

manner that is compatible to business situation. 

5. To audit and to monitor in order to ensure that the company is operated in accordance with the 

approved business plans. 
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6. To authorize and approve the following financial implementations: 

(1) The Executive Committee is entitled to approve unlimited financial amount in case that such 

implementation is stated in the business plan or annual budget. 

(2) If not stated in documents mentioned in (1), the Executive Committee is entitled to approve 

an amount not exceeding Baht 40 million. Such approval shall include the approval on the 

expense occurred from general operations, investment on capital assets or fixed assets, 

borrowing, obtaining credit line including provision of guarantee, etc. and inform the Board 

of Directors for the acknowledgement accordingly. 

7. To implement other tasks as periodically instructed by the Board of Directors. 
 

  Such assignment will not entitle the Chairman of the Executive Committee or the Executive 

Committee to approve on any matters that might be conflicts of interest to themselves or other party or 

matters that may cause any beneficial conflict whatsoever with the Company. 

 

(3) The Audit Committee 

 As at December 31, 2012, the Company’s Audit Committee comprised of 3 persons as follows: 
 

 Name Position  

1. General Dr. Surapan Poomkaew Chairman of Audit Committee 

2. Police General Aek  Angsananont Member of Audit Committee 

3. Miss. Santana  Singhasaneh Member of Audit Committee (Has knowledge and experience in  

   financial statements review) 

 

 Scope of Authority and Duty of the Audit Committee 

1. To ensure that the Company has accurately and adequately disclosed its financial statements to 

public by cooperating with auditor and in charge executives to prepare financial reports quarterly 

and annually by reviewing the financial statements, related financial reports, accounting policy, 

accounting standard, the existence of the Company, the major change in accounting policy as well 

as the management’s opinion on the accounting policy determination prior to present to the Board 

of Directors and eventually disclose to shareholders and general investors. The Audit Committee may 

suggest the auditor to examine or investigate any matters considered to be necessary and 

important during the auditing period. 

2. To ensure that there are suitable and effective internal control and auditing system in the company 

by co - auditing with external auditor and internal auditor (if any). To determine and review the 

Company’s audit plan and to evaluate the audit result with the auditor and internal auditor (if any) 

regarding any problems or limitations arise during the financial statements auditing. To determine 

and control on the electronic data processing as well as the security of the information in order to 

protect the fraud or misuse the computer by the Company’s employees or external persons. 

3. To ensure that the company is operated in accordance with Laws governing Securities and 

Exchange, the regulations of the Stock exchange of Thailand and the laws pertaining to the business 

of the Company. 

4. To select and make suggestions regarding the appointment of the Company’s auditor together with 

the audit fee by taking into consideration the credibility, personnel sufficiency, work load of 

auditing firm as well as experience of the personnel to be appointed as the Company’s auditor. 
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5. To consider and approve any connected transaction and/or any acquisition or disposal of the Company’s 

assets as well as consider the disclosure of the information should there be any connected 

transactions or any conflict of interest transactions to be accurate and complete. In addition, to 

approve such transactions in order to propose to Board of Directors’ meeting and/or shareholders’ 

meeting as stipulated under the laws or related regulations of the Stock Exchange of Thailand. 

6. To conduct other tasks as instructed by the Board of Directors and/or agreed by the Audit 

Committee, i.e. to make revisions on financial policies and risk management, make revisions on 

compliance with business ethics, make co - revisions with the Company’s directors on important 

issues which need to be disclosed to public as stated by laws, for instance, report and analysis of 

the management team. 

7. To prepare the Audit Committee report by disclosing on the Company’s annual report. The report 

shall be signed by the Chairman of Audit Committee and should contain following information: 

- Comments on the preparation process and disclosure of information in the Company’s 

financial statements regarding the accuracy and reliability. 

- Comments on the sufficiency of the Company’s internal control system. 

- Reasons to believe that the Company’s auditor is appropriate to be re-appointed for another 

term. 

- Comments on the compliance with Laws governing Securities and Exchange, the regulations 

of the Stock Exchange of Thailand and the laws related to the Company’s business. 

- Report on other matters that shareholders and investors should be concerned within a scope 

of duties and responsibilities appointed by the Board of Directors. 

8. To evaluate the Audit Committee’s performance. 

9. To perform any matters, which stipulated under the laws governing Securities and Exchange and/or 

regulations of the Stock Exchange of Thailand. 

 

(4) Executives 

 As at December 31, 2012, the Company’s executives comprised of 4 persons as follows: 
 

 Name Position  

Mr. Puttachat Rungkasiri Managing Director 

   Acting Vice President - Finance Department 

   Acting Vice President - Accounting Department 

Mr. Sakol Pawitranon Vice President - Sales Department 

Mr. Kittipong Kittipassorn Vice President - Product Management and Marketing Department 

Miss Nalinee Pratubsorn Vice President - Human Resource Management Department 

Mr. Kongsakol Borvornpinyopong Vice President - Internal Audit Department 

 

 Scope of Authority and Duty of the Managing Director 

1. To manage and supervise general administration of the Company. 

2. To perform as assigned by the Board of Directors in accordance with the Company’s regulations and 

articles of associations. 

3. To have the power to employ, transfer, remove, expel, determine wage rates, give gratuities and 

rewards, raise salaries, considerations, and bonuses for all employees except the executives. 
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4. To authorize an approval on the overall purchase and the expenditure which not exceeding Baht 30 

million on general matters as stated in the Company’s Authority Table. 

5. To authorize the issuance of instructions, regulations, announcements, memorandums so that the 

Company is operated in compliance with the policy and for the Company’s interest as well as for 

the discipline of the organization. 

6. To have the power to represent the Company to deal with external individual for any related 

business that is useful to the Company. 

7. To have the power to appoint advisor in various fields that are necessary for the Company’s business. 

8. To implement other tasks as periodically instructed by the Board of Directors or the Executive Committee. 
 

  Managing Director is not entitled to approve any matters that might be a conflict of interest 

transaction or conflicts to related party or may cause any beneficial conflicts whatsoever with the 

Company or subsidiaries. 

 

 Selection of the directors 

  The directors shall be elected by shareholders’ meeting as at the shareholders’ meeting will select 

the directors under the procedures stated in the Company’s articles of associations that can be 

summarized as follows: 

1. The Board of Directors consists of at least 5 persons wherein the directors not less than half of the 

number of total directors must be domiciled in the Kingdom and they shall have qualifications as 

provided by law. 

2. The Shareholders’ meeting shall elect directors in accordance with the criteria and procedures as 

follows: 

a. Each shareholder shall have one vote per one share. 

b. Shareholders shall vote to elect each individual director. 

c. The candidates shall be ranked in order descending from the highest number of votes 

received to the lowest, and shall be appointed as directors in that order until all of the 

directors positions are filled. Where the votes case for candidates in descending order are 

tied, which would otherwise cause the number of directors to be exceed, the chairman of 

the meeting shall make the final decision. 

3. At every annual general meeting, one-third of the directors shall retire. If the number of directors is 

not a multiple of three, the number of directors closest to one-third shall retire. The directors that 

must retire from office within the first and second year after the listed of the Company shall be 

selected by casting lots. In subsequent years, the director who has held office longest shall retire. 

The directors who retire from the position may be re-elected. 

4. Any directors who want to resign from the office have to submit the resignation letter to the 

Company and shall be effective on the date the resignation letter reached the Company. 

5. The shareholders’ meeting may pass a resolution removing any director from office prior to 

retirement as a result of the expiration of the director’s term of office, by a vote of not less than 

three quarters of the number of shareholders attending the meeting who have the right to vote and 

who have shares totaling not less than half of the number of shares held by the shareholders 

attending the meeting and having the right to vote. 

 

 Selection of independence directors 

  The Company’s Board of Directors shall consider the preliminary qualifications of the persons to be 

elected as the independence directors by considering according to the qualifications as stated in the Public 

Limited Companies Acts, the laws governing Securities and Exchange as well as all related announcements, 
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objectives and/or related regulations. The Board of Directors shall consider selecting the independence 

directors who are capable, experienced and appropriate in all aspects and then propose to the 

shareholders’ meeting for appointment as the Company’s Board of directors accordingly. 

  The definition of the independence of the Company’s director is complied with the regulations of 

the Notification of the Capital Market Supervisory which are as follows: 

1. Holding shares not more than 1% of the total shares with voting rights of the Company, its 

subsidiaries, which shall be inclusive of the shares held by related persons. 

2. Not being or having previously been a director who takes part in management, an employee, a staff 

member or advisor who receives a regular salary, or a controlling person of the Company, its 

subsidiaries unless the termination of being in such position had occurred at least 2 years before an 

appointment as the Company’s independent director. 

3. Not being a person related by blood or registration under laws in the form of fatherhood, 

motherhood, spouse, sibling and child as well as child’s spouse, of its executives, its major 

shareholders, its controlling persons or such other persons who will be nominated to be executives 

or controlling persons of the Company or its subsidiaries. 

4. Having no current or previous business relationship with the Company, its subsidiaries, it major 

shareholders or its controlling persons which may interfere his /her independent discretion , and not 

being or having previously been a major shareholder or controlling person of the company which 

has a business relationship with the Company, its subsidiaries, its major shareholders or its 

controlling persons, unless the termination of being in such position had occurred at least 2 years 

before the appointment as the Company’s independent director. 

5. Not being or having previously been an auditor of the Company, its subsidiaries, its major 

shareholders or its controlling persons and not being a major shareholder or partner of the audit 

office of the auditor of the Company, its subsidiaries, its major shareholders or its controlling 

persons unless the termination of being in such position had occurred at least 2 years before the 

appointment as the Company’s independent director. 

6. Not being of having previously been any professional service provider including legal advisor or 

financial advisor who receives more than 2 million baht annually from the Company, its subsidiaries, 

its major shareholders or its controlling persons and not being a major shareholder, controlling person 

or partner of such professional service provider unless the termination of being in such position had 

occurred at least 2 years before the appointment as the Company’s independent director. 

7. Not being a director appointed as a representative of the Company’s directors, major shareholder or 

a shareholder who is related to the Company’s major shareholder. 

8. Not operating any business which has the same nature and significant in competition with the 

Company, its subsidiaries or not being a major shareholder in partnership or a director who takes 

part in the management, an employee, a staff member or advisor who receives a regular salary or 

holding shares more than 1% of total shares with voting rights of other company who operates same 

business and significantly competes with the Company and its subsidiaries. 

9. Having no characteristics that may affect the giving of independent opinions on the operation of 

the Company and its subsidiaries. 

 

 Selection of Audit Committee 

  The Board of Directors shall appoint at least 3 audit committees from independence directors who 

have qualifications according to the law governing Securities and Exchange including all related 

announcement, regulations of the Stock Exchange of Thailand regarding the qualifications and scope of 
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duties of the Audit Committee. Besides, at least one of the Audit Committee has to have financial and 

accounting knowledge. The office term of each committee is 2 years. 

 

Remuneration of Directors and Executives 

(1) Monetary Remuneration 

 Board of Directors’ Remuneration 

  The Company’s Board of Directors comprised of 9 persons in 2012, the remunerations of each 

director were as follows: 
 

 Name Position Remuneration* No. of Attendances 

   (Baht) Regular Additional  

1. Mr. Adul Udol Chairman 570,000 4/4 2/2 

2. Mr. Puttachat Rungkasiri Vice Chairman 475,000 4/4 2/2 

3. Mr. Singh Tangtaswas Director 320,000 3/4 2/2 

4. Dr. Tippakorn Rungkasiri Director 380,000 4/4 2/2 

5. Miss Kaikae Cherdvisavapan Director 380,000 4/4 2/2 

6. Mrs.Wiwan Boonyaprateeprat*** Independent Director and Chairman  230,000 1/4 1/2 

  of Audit Committee 

7. General Dr. Surapan Poomkaew** Independent Director and Chairman  640,000 3/4 2/2 

  of Audit Committee 

8. Police General Aek Angsananont ** Independent Director and Member  400,000 2/4 2/2 

  of Audit Committee 

9. Miss. Santana Singhasaneh Independent Director and Member  380,000 4/4 2/2 

  of Audit Committee 

  Total  3,895,000  
Remark: * Board of Directors’ remuneration consists of meeting allowances and gratuities 

 ** Appointed at the Annual General Meeting No. 1/2012 on April 20, 2012 

 *** Retired on April 19, 2012 
 

  According to the resolution of the Annual General Meeting of shareholders No. 1/2012 on April 20, 

2012, the shareholders approved the Board of Directors’ remuneration year 2011 for not more than Baht 5 

million per year. 
 

 Executives’ Remuneration 

 Executives’ remunerations in 2012 and 2011 were as follows: 
 

 Remuneration 2011 2012 

  No. Total (Baht) No. Total (Baht)  

Salary  4 7,623,810 6 8,376,375 

Bonus  4 715,500 4 831,875 

Others  - 90,000 - 105,000 

 Total  8,429,310  9,313,250  

Remark: * Mr. Nithichai Chuenman, Vice President - Accounting Department resigned on March 31,2012. 
 

(2) Other Remunerations 

 - None - 
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Corporate Governance 
 The Company realizes the importance to operate and manage the business in relation to the good 

corporate governance in a firm and concrete manner. The Company has set the good corporate governance 

policy in order to increase the transparency of its operation and comply with the principles of good corporate 

governance for listed companies. 

 In 2012, the Company implemented the good governance practices following the regulations and the best 

practice of corporate governance for listed companies. There are five categories as follows: 

1. Rights of Shareholders 

 The Company realizes the importance of the basic shareholder rights by operating as follows: 

1. The Company will send an invitation letter with adequate supports for the shareholders in advance. 

The invitation letter has details and meeting agendas as well as documents related to rules and 

regulations and opinions from the Board of Directors. The proxy form and the map of the meeting 

place are also included and the letter notifies shareholders to prepare documents to be shown at 

the meeting and used when exercising their rights and voting including the Company’s Articles of 

Associations regarding the shareholders meeting. The shareholders can look for information about 

the meeting rules and agendas on the Company’s website before they get the invitation letter. 

Moreover, the Company will open for advance registration at least two hours before the meeting. 

2. Before every meeting, the Chairman of the meeting will explain the voting method and the vote-

counting method. The Chairman also informs the meeting the voting result for every agenda. 

3. The Chairman of the meeting has to arrange sufficient time for the meeting and manage it properly 

and transparently. During the meeting, the Chairman will give chances for shareholders to express 

their opinions and ask questions before voting and concluding the meeting resolution for each 

agenda. 

4. The Company will disclose information to shareholders regularly through the Stock Exchange of 

Thailand and the Company’s website. 

5. The Company will provide minor shareholders with access to information directly via electronic mail 

of the Company’s investor relation department. 

6. The Company will operate with efficiency in building sustainable growth for the organization and 

generating appropriate returns for the shareholders. 
 

2. Equitable Treatment of Shareholders 

 The Company emphasizes on providing fair and equitable treatments for all shareholders as follows: 

1. The Company will arrange the shareholders’ meeting following the sequence of agendas notified in 

the invitation letter and having no policy to add more agendas without informing shareholders in 

advance providing shareholders with enough time to study details and related information in each 

agenda before making a decision. 

2. The Board of Directors encourages the shareholders, who could not attend the meeting, to appoint 

their power of attorney to attend and vote for them. The Board of Directors will provide an option to 

shareholders by nominating independent directors for their choice as their proxy and using the proxy 

form on which the shareholders are able to specify their votes. The Board of Directors encourages 

the using of voting cards for important agenda items such as related party transactions, acquisition 

or disposal of significant assets, etc. for the transparency and be able to examine in case there is 

any argument later. 
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3. The minute of meeting is to be made precisely before submission to the Stock Exchange of Thailand 

within 14 days after the meeting which it will also be disclosed via the Company’s website. 

4. The Company shall outline the measures regarding information security and prevention of insider 

trading in the Company’s corporate governance policy to create fairness for shareholders. Director, 

executive, employee and staff are prohibited to trade, transfer, accept the Company’s share by 

using the Company’s confidential information and/or inside information and/or to enter into any 

contractual agreement by using the confidential information and/or inside information which may 

cause any direct or indirect damages to the Company by prohibiting director, executive, employee 

and staff to trade the Company’s shares for a period of 1 month prior to the release of financial 

statements to the public. This prohibition includes their couples as well as their minor children. 
 

3. Role of stakeholders 

  The Company realizes the importance of role of stakeholders including shareholders, staff, trading 

partners, competitors, customers, the community, the society and the environment. Treatments for each 

stakeholder have been notified clearly in the corporate governance policy which staff at all levels will use it 

as a guideline of their duties and responsibilities. 
 

Shareholders : The Company is determined to take responsibility and to satisfy the shareholders 

by making a sustainable growth and an appropriate return constantly along with 

transparency in management and reliable accounting system. 

Customers : The Company will ensure customer satisfaction and confidence about quality 

products and services at reasonable prices. It will build long-term good 

relationship with customers. 

Trading partners : The Company is concerned about fairness, honesty and mutual benefit with its 

trading partners. Thus, the trading partners shall strictly comply with related 

rules and regulations as well as have business ethics. 

Competitors : The Company will follow rules of fair competition. 

Staff : The Company considers staff as one of key factors for success. Staff will feel that 

they have good working environment and friendly corporate culture and this will 

promote a strong teamwork and staff confidence. 

Community and Society : The Company realizes the responsibility to the community and society by 

considering the growth of the Company together with the development of the 

community. 
 

4. Disclosure and Transparency 

  The Board of Directors shall ensure that all relevant information, both financial and non-financial, is 

disclosed correctly, accurately, on a timely basis and transparently by disclosing through the SET’s channel 

and the Company’s website (www.twz.co.th). Such information will be consistently updated so that the 

investor and related party have sufficient and equal information for the decision. 

  The material information both financial and non-financial that have to be disclosed are as follows: 

1. Annual statements (Form 56-1) and annual report 

2. Corporate governance policy and the implementation of the policy 

3. A statement of the Board of Directors’ responsibilities concerning the Company’s financial reports 

presented along side the auditor report of the Company’s annual report 
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4. Disclosure of the roles and responsibilities of the Board of Directors and other committees, including 

the number of the meetings and attendances of each director 

5. Disclosure of the remuneration of the Board of Directors and the management 
 

  Besides, the Company has set up the Investor Relation unit to communicate and promote useful 

information to the shareholders, investors, analysts and general public through various channels including 

analyst meeting, conference call, answer question through phone and the Company’s website, etc. 
 

5. Responsibilities of the Board of Directors 

  The Board of Directors is the key of the Company’s good corporate governance practices. The Board 

of Directors should comprise of those who possess knowledge and experience in the fields related to the 

Company’s business and willing to contribute time for the Company. 
 

 Board of Directors’ structure 

1. The Company’s Board of Directors comprise of 8 directors, of which 3 director are the Company’s 

management and the remaining 5 directors are non-management including 3 independent 

directors according to the Company’s Articles of Association which indicated that the Company 

shall maintain at least 5 directors at all time and the good corporate governance of which at least 

1/3 of the entire Board of Directors have to be the independent directors. 

2. The Company has clearly set term of service of directors to be in line with the principles of good 

corporate governance for listed companies and regulations of the SET. At every annual general 

meeting, one-third of the directors shall retire. If the number of directors is not a multiple of three, 

the number of directors closest to one-third shall retire. 

3. The Company clearly determines the qualifications of the Audit Committee; such qualifications are 

more restricted than minimum qualifications specified by the SEC and the SET. 

4. The Company discloses details of each director in annual statement (Form 56-1) and be able to see 

the details from the SET’s website (www.set.or.th) 

5. The Chairman of the Board of Directors and the Managing Director are not the same person and 

their roles and responsibilities are different. The Board of Directors has clearly determined roles and 

responsibilities for both the Chairman of the Board and the Managing Director. 
 

 The Sub-Committee 

  To have a careful and efficient consideration on important plans and operation, the Company’s 

Board of Directors appoints sub-committees as follows: 

- The Audit Committee is appointed from at least three board directors and at least one among them 

must be an independent director and have knowledge and expertise on accounting and finance. 

The Audit Committee must have independence as required by the announcement of the Securities 

and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee has a duty to 

monitor and supervise the Company’s operation, financial statements and internal controls. It may 

also consider the nomination of auditor, consider conflict of interests and manage risks for the 

Company. 
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- The Executive Committee is appointed from 3 board directors and has duty and responsibility to 

screen business plans and financial budgets which, then, will be proposed to the Board of Directors. 

The Executive Committee will outline the investment policy to suit the Company’s major policy. The 

Committee may work on other tasks as assigned by the Board of Directors. 
 

  The Company has not set the Remuneration Committee; however, the Company has set the 

preliminary consideration procedure for the appropriate remuneration by comparing its remuneration 

amount with the comparable firms in the same industry together with the Company’s performance. 
 

 Roles and Responsibilities of the Board of Directors 

  The Board of Directors shall be responsible for their role in managing for the best interest of the 

Company. Role, duties and responsibility of the Board of Directors shall comply with legislations, 

Company’s Articles of Association, resolutions of the shareholders’ meeting and corporate governance 

principles. The Board of Directors shall perform with honesty, integrity, responsibility and accountability, 

along with transparent disclosure of information. It will supervise the management performance to meet 

the goal, maximize profits for shareholders and also concern about interests of all stakeholders. To enhance 

the Company’s strength and efficiency, the Board of Directors has active roles and duties as follows: 

1. To contribute time and emphasize the importance of vision, direction and strategy for the Company 

by jointly expressing opinions and gathering important information. The Board of Directors will also 

consider risk factors to make sure that the management is able to implement the Company’s 

business vision, direction and strategy for the highest benefit. 

2. To examine and grant approval on the Company’s important strategy and policy as well as financial 

projections and business plans. The Board of Directors will regularly follow up the management to 

work and implement all action plans initiated to meet the Company’s business direction and 

strategy. 

3. To establish the reliable accounting system, financial statements and auditing and pursuing the 

procedure and assessments of internal controls efficiently and effectively. 

4. To examine business risks which may happen in the future and carefully adopt risk management 

policy. The Board of Directors will supervise the management to arrange the efficient risk-

management system and explore new business opportunities arisen from the risks. 

5. To examine and solve problems arisen from conflict of interests and connected transactions. The 

Board of Directors should consider major transactions which will benefit the Company, shareholders 

and stakeholders the most. 

6. To arrange the remuneration system for the Company’s executives to create incentives to perform in 

both short and long term. 

7. To evaluate the performance of the Managing Director regularly and proposing remunerations for 

the Managing Director which is in line with the Company’s performance. 

8. To provide a channel to communicate with each group of shareholders and to evaluate the 

information disclosure to ensure that it is accurate, precise, transparent and highly reliable. 

9. To have leadership and be a role model by complying with the Company’s corporate governance 

practices. 
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 Board Meetings 

1. The Board of Directors shall set its meeting schedule in advance and notify each director of the 

schedule so that each member of the board can manage time to attend the meetings. In case of 

emergency, the Company may call for an additional meeting. 

2. In 2012, there were 6 meetings of the Board of Directors which was appropriate to the obligations 

and responsibilities of the Board and nature of the Company. 

3. The Chairman of the Board and the Managing Director should set the Board meeting agenda 

together and ensure that all important issues are already included. Each member of the Board 

should be free to propose an issue for a meeting agenda. 

4. Meeting documents should be sent to each director in advance of the meeting date. The document 

should be concise, with all relevant information. Any confidential issues should be brought to discuss 

during the meeting. 

5. The Chairman of the Board should appropriately allocate the meeting time for complete 

management’s presentation and comprehensive directors’ discussion. The Chairman should 

encourage careful consideration in the meeting. 

6. The Board should have access to additional information, under a prearranged condition, via the 

managing director, the company secretary or the executive designated as a contact person. 

7. Non-executive directors should be able to meet, as necessary, among themselves without 

management team in order for them to debate their concerns. The meeting outcome should be 

notified to the Managing Director. 
 

 Board Self -Assessment 

1. The Board of Directors conducts the Board self assessment annually to discuss and consider the 

performance and problem for further improvement. The topics of the self assessment are clearly 

defined in order to be benchmark for performance comparing. 

2. The Board of Directors assesses the performance of the Board as a whole and on individual basis, 

such assessment shall be performed cautiously and carefully. 
 

 Remuneration 

1. Board of Directors’ remuneration is comparable to the industry level in which the Company 

operates; reflect experience, obligations, scope of work, accountability and responsibilities and 

contributions of each director. 

2. Remuneration of the Executive Committee, the Chairman of the Executive Committee, Managing 

Director and top executives are in accordance with the principle and policy as specified by the 

Board of Directors. For the best interest of the Company, executives’ salaries, bonuses, and other 

long-term compensation should correspond to the Company’s performance and that of each 

executive. 
 

 Board of Directors and Executives Training 

1. The Board of Directors encourages and facilitates training for all internal parties related to corporate 

governance such as directors, members of the Audit Committee, executives, the secretary of the 

Board, internal audit department, SET’s coordinator, etc. Training will enable them to continuously 

improve their performances. 
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2. New directors shall be provided with all documents and useful information to perform their duties. 

Introduction to the nature of the business and the operations of the company is necessary. 

3. The Board of Directors shall establish a development program for the Executives. The Managing 

Director and the Executives shall report to the Board in relation to the operation result during each 

quarter for operation achievement according to the target and objective of the Company. 

 

 Personnel 

 Number of Staff 

 As at December 31, 2012, the total staffs of the Company classified by each department are as follows: 
 

 Department No. of Staffs  

Administration and Finance Department 51 

Accounting Department 15 

Internal Audit Department 4 

Sales Department and After Sales Services Department 226 

Product Management Department 11 

 Total 307 

 

 Staff Remuneration 

(1) Monetary Remuneration 

 Staff remunerations (exclude executives remuneration) in 2012 and 2011 were as follows: 
 

 Type of Remuneration 2011 2012 

  (Baht) (Baht)  

Salary  42,897,351 43,486,300 

Bonus  2,010,690 1,491,000 

Others (such as overtime, allowance, commission etc.) 21,685,510 22,306,329 

 Total 66,593,551 67,283,629 

 

(2) Other Remuneration 

 - None - 

 

Human Resources Development Policy 
 The Company supports and provides opportunities to all levels of employees to obtain additional 

knowledge and capability in order to be suitable with their positions and assigned duties as well as for the 

Company’s and their own developments in the future by consistently arrange training which can be divided into 2 

types as follows: 

1. Internal Training which is trained by the supervisor or invite speaker in related business to share his 

knowledge, experience and give advises so that the staff can be able to apply the knowledge with his duty 

and responsibility. The inside training normally is arranged once in 1-3 months. 
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2. External Training which is held by the product owners such as AIS in order to educate the Company’s staff 

to understand their products and services. The Company also provides other trainings to increase its staff 

efficiency when appropriate. 

 

Internal Control 
 At the Board of Director’s Meeting No. 1/2013 on February 28, 2013, the Board of Directors together with 

the Audit Committee had considered and assessed the sufficiency of the Company’s internal control for five main 

areas as follows: 

1. Organizational Control and Environmental measure 

2. Risk Management Measure 

3. Management Control Activities 

4. International and Communication Measure 

5. Monitoring 

 

 From the above assessment, the Board of Directors viewed that the Company has sufficient and proper 

internal control system of five main areas including the adequate internal control system on transaction done with 

the major shareholders, directors, executives or related persons. Besides, the Board of Directors encourages and 

supports the management to keep improving the quality on internal control system in order to obtain the Good 

Corporate Governance. 
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Connected Transactions 
 

Connected Transaction Approval Procedure 
 The Company has set a procedure to enter into any connected transactions with any related persons that 

the executives and the related persons shall not participate for the approval for any mentioned transactions. The 

Company shall arrange the Audit committee to provide the comment on the necessity, reasonableness, and price 

appropriateness of the transaction by stating the conditions to be in accordance with the normal business 

operation at the market price and be comparable to others. In case that the Audit Committee has no expertise to 

review such connected transaction, the Company will hire an independent expert or auditor to express the 

opinion for the transaction occurred in order to use for further consideration at the Board of Directors’ meeting or 

shareholder’s meeting. In addition, the Company will disclose the connected transaction in the notes of the 

financial statements audited by the Company’s auditor. 

 

 Additionally, the Board of Directors has to ensure that the Company abides by the laws governing 

Securities and Exchange and rules, announcement, declaration and regulations of the Stock Exchange of Thailand 

concerning the information disclosure of the connected transaction as well as the acquisition and disposal of the 

assets according to the accounting standard set by the Federation of Accounting Profession. 

 

Policy for Future Connected Transaction 
 In the future, the Company might borrow short-term loan from its related persons in case of any urgent or 

necessity matters. If there are other connected transactions in the future, the Company will follow the procedure 

that has been set in the Connected Transaction Approval Procedure. 
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Financial Analysis and Operation Results 
 

Overview of operation results 
 The Company was the first mobile phone distributors to open the retail shops in shopping center. In 1994, 

the Company granted franchise from AIS to sell products and/or services under “Telewiz” license for 20 branches 

and “Telewiz Express” for 3 branches. The growth of mobile phone industry together with the Company’s 

capability on marketing strategies enables the Company to expand its customer base as well as its coverage 

distribution channels. At present, the Company has 28 branches around Bangkok and surroundings, 1 branch in 

Chiangmai, 1 branch in Konkaen, and more than 300 dealers around Thailand. Moreover, the company has 2 

Service Dealer Center under “TWZ Service Center” made the Company be a full service mobile phone center and 

has competitive advantage over other competitors. Besides, the Company has been the distributor of mobile 

phones “TWZ” since 2008. The Company has imported such products from China to distribute under its own brand 

names. The consumer acceptance in products from China is increasing as the products are cheaper and provide 

various functions that can serve consumers’ requirements. Moreover, the Company is the dealers of Wireless 

Device Supply Company Limited, M-Link Asia Corporation Public Company Limited as well as purchases from 

other local distributors enable the Company to have variety of products to serve all groups of customers. 

 

(a) Revenues 
  The revenues of the Company decreased from Baht 3,917.14 million in year 2010 to Baht 3,907.47 

million in year 2011 or at the reduction rate of 0.20% and decreased to Baht 3,724.79 million in 2012 or at 

the reduction rate of 4.72%. Revenues in year 2012 consisted of sales revenues, service revenues, revenue 

from real estate project for rental under financial lease agreement, sales promotion and others as the 

proportion of 98.51%, 0.47%, 0.53% and 0.49% of total revenues, respectively. 

  Sales and services revenues which were the main revenues of the Company consisted of sales of 

mobile phone, accessories, SIM card and refilled cards, revenues from service center, revenues from AIS 

commission online and counter service fees, decreased from Baht 3,873.07 million in year 2010 to Baht 

3,721.28 million in year 2011 or at the reduction rate of 3.92% and decreased to Baht 3,3669.35 million in 

year 2012 or at the reduction rate of 1.40%. The sales and services revenues of 2011 decreased slightly due 

to the flood disaster in various areas both in Bangkok and the vicinity as well as provinces which affected 

overall economic of country. Besides, the competition of mobile phone manufacturing and distribution 

business was more aggressive for both price and technology which has developed consistently. For the year 

2012, revenues from the sale of the company, the result from to change the revenue recognition of sales of 

prepaid cards in the year 2012, which the Company recognizes revenue from the sale amount sold. 

However, the supplier has changed the product type card as a cash card, which is not a product or service 

by the Company recognizes revenue from the sale of cash cards only part of the revenue from services of 

the sale of the supplier only. 

  The company has revenues from real estate project for rental under financial lease agreement on 

the leasehold of the State Railway of Thailand. On Ratchadapisek road, Bangkok under the project name 

The WIZ Ratchada was Baht 17.38 million decreased from Baht 141.56 million of the same period last year 

which was Baht 124.17 million or equivalent to the decrease of 87.72%, the gross profit margin was Baht 

5.30 million. Because the year 2012, the company recognized revenue from the lease of land and buildings 
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some of Phase 1 which has not been recognized as revenue of the previous year only. And not have to 

recognize revenue from the real estate Phase 2, where is under construction. 

  Sales promotion revenues are revenues from mobile phones manufacturers and operators of the 

Company which decreased from Baht 38.59 million in year 2010 to Baht 36.36 million in year 2011 or at 

the reduction rate of 5.79% and decreased to Baht 19.68 million in year 2012 or at the reduction rate of 

45.88%. In the years 2011 and 2012 the company’s marketing activities in the mobile distribution and 

accessories. It received the support of the distribution for the profits of the company. 

  For other revenues in the years 2011-2012 was 5.48 million in 2010 to 10.27 million in 2011, or the 

growth rate of 87.20% and increased to 18.38 million in 2012 or the growth rate of 79.08% , In the year 

2011 revenue from interest income increased by fix deposit the company pledged a fixed deposit as 

collateral for the credit facility from finance institutions. In the year 2012, the Company recognized 

interest income on finance leases of real estate to rent phase 1 will result other revenues increased. 

 

(b) Cost of Goods Sold 
  In year 2010-2012, the cost of goods sold of the Company were Baht 3,513.79 million, Bath 

3,522.78 million and Baht 3,466.79 million, respectively. The percentage of the cost of goods sold to total 

sales revenues were 90.72%, 93.76% and 93.82% in year 2010-2012, respectively. The percentage of the 

cost of goods sold to total sales revenues were increased because the competition of mobile and 

telecommunication devices market was more aggressive. Therefore, the Company had to arrange 

marketing events to support the distribution. 

 

(c) Cost of real estate project for rental under financial lease agreement 
  the cost of real estate project for rental under financial lease agreement was Baht 99.19 million in 

the year 2011 and Baht 12.09 million in the year 2012 or at the reduction rate of 87.81% which was the 

result from the reasons mentioned above. The portion of cost to revenues of real estate project under 

financial lease agreement was 70.07% and 69.53% respectively. 

 

(d) Selling and Administration Expenses 
  The Company’s selling expenses were Baht 66.68 million, 56.06 million and Baht 53.99 million in 

year 2010-2012, respectively. The administration expenses (including the directors’ remunerations) were 

Baht 118.90 million, Baht 113.97 million, Baht 109.34 respectively. 

  The percentage of selling and administration expenses to total revenues were 4.74% in year 2010, 

4.35% in year 2011 and 4.39% in year 2012. The percentage of selling and administration expenses to total 

revenues reduced in the year 2010 because the Company was able to efficiently control selling and 

administration expenses. 

 

(e) Net Profit 
  The Company’s gross profit margin in year 2010-2012 equaled to 9.28%, 6.24%, and 6.13%, 

respectively. Due to the fierce competition of mobile phone and telecommunication device market, the 

Company had to arrange marketing activities to support its distribution. Therefore, its gross profit margin in 

the year 2011 and 2012 decreased from the previous year. 
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  In year 2010-2012, the Company’s operating profit margin equaled to 5.48%, 2.77%, and 2.28%, 

respectively enabled net profits of the Company in year 2010-2012 were Baht 101.39 million, Baht 22.56 

million and Baht 5.42 million, respectively or the equivalent to net profit margin of 2.59%, 0.58%, 0.15% 

respectively. The net profit of year 2012 decreased from the previous year due to the operation result as 

mentioned above. 

 

(f) Returns on Equity / Return on Assets 
  Returns on equity of the Company in year 2010-2012 equaled to 13.86%, 3.04% and 0.77%, 

respectively. The Company’s returns on assets were 4.39% in 2010 to 0.98% in 2011 and 0.24% in year 

2012. 

 

Financial Status 
(a) Assets 
  The total assets of the Company were Baht 2,397.23 million, Baht 2,241.51 million and Baht 

2,344.87 million in year 2010-2012, respectively, or the reduction rate of 4.41% and growth rate of 6.95%, 

respectively. The Company’s total assets at the end of year 2012 consisted of current assets with the 

portion of 78.17% and non-current assets with the portion of 21.83%. The Company’s major assets were 

summarized as follows: 
 

 Accounts Receivable (Net) 

  Accounts receivable of the Company wereBaht 594.36 million in year 2010, reduced to Baht 531.84 

million in year 2011, or at the reduction rate of 10.52% and increased to Baht 617.83 million at the end of 

year 2012, or at the growth rate of 16.17%.. The accounts receivable of the Company were the result of the 

emphasizing on wholesale. The Company has policy to provide credit term 30-60 days to its distributors 

who have regular sales volume and good payment record. Therefore, the Company’s accounts receivable 

days were 57 days in year 2010, 56 days in year 2011 and 58 days in year 2012. 
 

 Inventory 

  The inventory of the Company consisted of mobile phone handsets, SIM cards, refilled cards and 

accessories were at the total amount of Baht 920.30 million in year 2010, Baht 863.80 million in year 2011 

and Baht 933.25 million in year 2012. The inventory turnover of the Company in year 2010-2012 equaled 

to 94 days, 93 days and 96 days, respectively. 

  As of December 31, 2012, the allowance for diminution value and obsolete of inventory was Baht 

26.88 million in accordance with the Company’s allowance for inventory policy. The estimation of the cost 

of merchandise return, computed from the rate of cost of merchandise sales by average multiplied with the 

sales of merchandise which customers can return merchandise, was Baht 1.94 million. 
 

 Advance Payment for Goods 

  Advance payment for goods is the payment in advance according to normal commercial condition, 

which the Company agreed with manufacturers and mobile and accessories distributors. In 2010-2012, the 

advance payment for goods of the Company was Baht 219.22 million, Baht 186.07 million and Baht 246.99 

million, respectively, because the Company purchased more products from its distributors and 

manufacturers from China. According to the agreed commercial condition, the advance payment for goods 

has to be at 80-100% of total purchase. Therefore, its advance payment for goods increased. 
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 Non-current assets 

  Non-current assets of the Company increased from Baht 487.78 million in year 2010 to Baht 541.73 

million in year 2011 and to Baht 523.37 million at the end of year 2012 or the equivalent of 20.80%, 24.17% 

and 21.83% of total assets in 2010-2012 respectively. The portion of non-current assets is quite small in 

relation to total assets because the Company is in trading business; its major assets are accounts 

receivable and inventories. Major non-current assets at the end of year 2012 consisted of accounts 

receivable of real estate project under financial lease agreement at the amount of Baht 29.92 million, 

building improvement, tool equipment, office equipment, office furniture and vehicles at the amount of 

Baht 10.74 million, real estate development project for rental under financial lease agreement at the 

amount of Baht 53.40 million, leasehold right at the amount of Baht 40.45 million, fixed deposit at the 

amount of Baht 372.73 million, and other non-current assets at the amount 16.13 million. The leasehold of 

its parts and the amount of the fix deposit as collateral for the credit facility from finance institutions. 

 

(b) Liquidity 
 Cash Flow 

  In year 2011, cash flow from operation of the Company was Baht 110.78 million as a result of the 

decease of accounts receivable and inventories as the Company was able to manage accounts receivable 

and inventories effectively. In year 2012, cash flow from operation of the Company was Baht (180.82) 

million as a result of the increase of accounts receivable inventories and advance payment for goods. 

  In year 2011, the cash flow from investing activities of the Company was Baht 9.02 as a result of the 

proceeds from the real estate project. In year 2012, the cash flow from investing activities of the Company 

was Baht 13.13 million as a result of decrease in restricted bank deposit and cash payment for real estate 

development project for rental under financial lease agreement. 

  In year 2011, the Company’s bank overdraft and short-term loan decreased with payment long-

term loans and dividend payment .Therefore, its cash flow from financing activities was Baht (130.35) 

million and cash and cash equivalent item decreased to be Baht 10.32 million. In year 2012, the Company 

got the additional bank overdraft and short-term loan. Therefore, its cash flow from financing activities 

was Baht 120.35 million and cash and cash equivalent item decreased to be Baht 47.56 million. 
 

 Current Ratio 

  Current ratio of the Company in year 2010-2012 equaled to 1.17 times, 1.16 times and 1.15 times, 

respectively. The current assets of the Company increased due to the increased of accounts receivable, 

inventory, advance payment for goods while the bank overdrafts and letter of credit for products purchase 

increased as well. 

  The cash cycles of the Company in year 2010-2012 were 60 days, 62 days, and 57 days, 

respectively. In 2011, the Company’s inventory turnover was 93 days while account receivable turnover 

was 56 days and the account payable turnover was 86 days. In 2012, its inventory turnover was 96 days, 

account receivable turnover was 58 days which account payable turnover increased to be 96 days, 

therefore, its cash cycle was shorten. 
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c) Source of Capital 
 Capital Structure Appropriateness 

  The total liabilities of the Company as of December 31, 2012 amounted to Baht 1,673.51 million, 

growth by 10.82% from year 2011. The increase in liabilities was due to the increase in bank overdraft and 

letter of credit for product purchase and accounts payable. The Company’s shareholders’ equities equaled 

to Baht 723.72 million in 2012, thus, the Company’s debt to equity ratio was 2.31 times, decreased from 

2.06 times in year 2011. 

 

Audit Fee 
 C&A Accounting Firm was the office of the auditor of the Company for year 2012, the remunerations are as 

follows: 

1. Audit fee 

  The Company paid the audit fees to the office of the auditor for the year 2010 at the amount of 

THB 945,000. 

 

2. Non-Audit Fee 

  The Company has not received any other services from the office of the auditor or person or entity 

that related the auditor and the office of the auditor during the latest accounting period. 

 

 Person or entity that related to the auditor and the office of the auditor includes: 

1) Spouse and children under support of the auditor 

2) Juristic person that has control over the office of auditor, juristic person that is under control of the 

office of auditor and juristic person that is under the same control of the office of auditor both 

direct and indirect control 

3) Juristic person that is significantly controlled by the office of auditor 

4) Partner or equivalent of the office of auditor 

5) Spouse and children under support of person in (4) 

6) Juristic person that the auditor, person in (1), (4) or (5) has significant control power over both 

direct and indirect control 
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Report of Audit Committee 
 

Dear Shareholders 
 

 The Audit Committee of TWZ Corporation Public Company Limited as appointed by the Board of Directors 

is entirely made of three independent members who meet the qualification as prescribed by the Stock Exchange 

of Thailand namely: 
 

1. General Dr. Surapan Poomkaew Chairman of Audit Committee 

2. Police General Aek Angsananont Member of Audit Committee 

3. Miss. Santana Singhasaneh Member of Audit Committee 
 

 In fiscal year 2012, the Audit Committee attended 6 meetings with the Company’s management and 

Internal Audit Department according to the relevant agendas to review the operation performed within the scope 

of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors. All minutes of the meetings were submitted to the 

Board of Directors for acknowledgement. The duties and responsibilities could be summarized as follows: 
 

1. To review the accuracy of the quarterly and annual financial statements as well as the information 

disclosure in the notes to financial statements. 

2. To evaluate the adequacy of the internal control system and acknowledge the audit report according to 

the annul audit plan of Internal Audit Department. 

3. To review and ensure that the Company is operated in accordance with the laws, regulations of the Stock 

Exchange of Thailand or any regulations related to the Company’s business. 

4. To consider the Company’s information disclosure to comply with the related laws including the connected 

transactions and any transactions that might cause any conflicts of interest. 

5. To provide comments with regards to all aspects of business operation to its management through the 

Board of Directors in order to increase efficiency in business operation. 
 

 The Audit Committee was of the opinion that in 2012 the Company performed in accordance with the laws 

or related regulations with adequate and proper internal control system as well as no material weaknesses. The 

Company’s financial statements were prepared with accuracy, completeness and sufficiency in accordance with 

the general accepted accounting principles. 

 

  On behalf of the Audit Committee 

 

 

 General Dr.  

  Surapan Poomkaew 

  Chairman of the Audit Committee 

  February 28, 2013 
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Auditor’s Report 
 

To the shareholders and the board of directors of TWZ Corporation Public Company Limited 

 

 I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of TWZ Corporation 

Public Company Limited and its subsidiaries and of TWZ Corporation Public Company Limited, respectively which 

comprise the consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2012, and the related 

consolidated and separate statements of income, comprehensive income, changes in shareholder’ equity and 

cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other notes. 

 

Management’s responsibility for the financial statements 

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 

accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is 

necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement. Whether 

due to fraud or error. 

 

Auditor’s responsibility 

 My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my 

audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 

requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 

statements are free from material misstatement. 

 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 

the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of 

the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 

assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the 

financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the 

purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes 

evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made 

by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

 I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my 

audit opinion. 

 

Opinion 

 In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all 

material respects, the financial position as at December 31, 2012 and the financial performance and cash flows 

for the year then ended of TWZ Corporation Public Company Limited and its subsidiaries and of TWZ Corporation 

Public Company Limited, respectively, in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 
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Other 

 The financial statements for the year ended December 31, 2011 of TWZ Corporation Public Company 

Limited, were audited by the other auditor whose report dated February 28, 2012 expressed an unqualified 

opinion on those statements. 

 

 

 C&A Accounting Firm 

 

  

 (Miss. Jintana Mahavanich) 

 Certified public accountant (Thailand) no. 4687 

 

 

Bangkok : February 28, 2013 
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 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statement 

 Note 2012 2011 2012 2011 

 

    Assets 

Current assets 

 Cash and cash equivalent 8 44,866,912.88 92,427,303.67 40,330,111.78 86,536,928.17 

 Trade account receivables-net 9 617,829,299.27 531,842,834.30 617,829,299.27 531,842,834.30 

 Current portion of account receivables 

  of real estate project under financial 

  lease agreement 10 6,294,037.58 5,721,088.55 6,294,037.58 5,721,088.55 

 Inventories - net 11 933,248,080.52 863,796,075.13 933,248,080.52 863,796,075.13 

 Other current assets 

   Advance payment for goods - net 12 246,994,549.29 186,072,603.52 245,418,100.29 183,050,262.21 

   Other current assets - net 13 24,627,545.17 19,925,057.69 24,596,960.80 27,126,984.14 

    Total current assets  1,873,860,424.71 1,699,784,962.86 1,867,716,590.24 1,698,074,172.50 

Non - current assets 

 Restricted bank deposit 14 372,728,780.08 395,907,972.19 372,728,780.08 395,907,972.19 

 Account receivables of real estate 

  project under financial lease agreement - net 10 29,923,010.56 33,089,884.49 29,923,010.56 33,089,884.49 

 Investment in subsidiary company 15 - - 3,958,069.00 3,958,069.00 

 Building improvement and equipments - net 16 10,742,867.79 14,185,961.85 10,742,867.79 14,185,961.85 

 Real estate development project for rental 

  under financial lease agreement 17 53,395,479.38 33,914,869.59 53,395,479.38 33,914,869.59 

 Leasehold land - net 18 31,801,580.14 37,884,065.41 31,801,580.14 37,884,065.41 

 Leasehold rights - net 19 8,654,506.34 11,110,124.54 8,654,506.34 11,110,124.54 

 Intangible assets - net 20 145,352.59 210,709.16 145,352.59 210,709.16 

 Other non-current assets 

  Guarantee for leasehold rights and services  15,707,846.32 15,042,220.97 15,707,846.32 15,042,220.97 

  Other non - current assets  265,431.11 380,713.74 265,431.11 380,713.74 

   Total non-current assets  523,364,854.31 541,726,521.94 527,322,923.31 545,684,590.94 

    Total assets  2,397,225,279.02 2,241,511,484.80 2,395,039,513.55 2,243,758,763.44 

 

Statements of Financial Position 
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary 

As at December 31, 2012 and 2011 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statement 

 Note 2012 2011 2012 2011 

 

    Liabilities and shareholders’ equity 

Current liabilities 

 Bank overdraft and short-term loans from 

  financial institutions 22 1,554,994,865.91 1,413,031,670.05 1,554,994,865.91 1,413,031,670.05 

 Trade accounts payable  43,455,094.90 14,317,695.58 43,455,094.90 14,317,695.58 

 Current portion of long-term loans 24 - 8,699,496.17 - 8,699,496.17 

 Current portion of liabilities under 

  financial lease agreement 25 535,745.34 1,027,108.84 535,745.34 1,027,108.84 

 Current portion of rental for real estate 

  recognized under financial lease agreement 26 4,012,217.25 3,244,462.68 4,012,217.25 3,244,462.68 

 Advance received from real estate project  4,146,250.00 3,525,000.00 4,146,250.00 3,525,000.00 

 Other current liabilities 23 22,313,450.30 20,928,548.39 21,097,990.31 23,601,153.41 

   Total current liabilities  1,629,457,623.70 1,464,773,981.71 1,628,242,163.71 1,467,446,586.73 

Non-current liabilities 

 Long-term loans-net 24 - - - - 

 Liabilities under financial lease agreement - net 25 29,245.41 564,990.71 29,245.41 564,990.71 

 Rental for real estate recognized under 

  financial lease agreement - net 26 40,597,215.88 43,077,191.21 40,597,215.88 43,077,191.21 

 Employee benefit obligation 27 3,420,539.00 1,691,345.00 3,420,539.00 1,691,345.00 

   Total non-current liabilities  44,047,000.29 45,333,526.92 44,047,000.29 45,333,526.92 

    Total liabilities  1,673,504,623.99 1,510,107,508.63 1,672,289,164.00 1,512,780,113.65 

 

 

Statements of Financial Position (Continued) 
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary 

As at December 31, 2012 and 2011 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statement 

 Note 2012 2011 2012 2011 

 

Shareholders’ equity 

 Share capital 28 

  Registered share capital 

   3,000,000,000 ordinary shares 

    of Baht 0.10 each  300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 

  Issued and paid-up share capital 

   2,400,000,005 ordinary shares 

    of Baht 0.10 each  240,000,000.50 240,000,000.50 240,000,000.50 240,000,000.50 

 Premium on common shares  160,253,276.55 160,253,276.55 160,253,276.55 160,253,276.55 

 Retained earnings 

  Appropriated 

   Legal reserve 29 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 

  Unappropriated 27 293,454,503.98 300,921,297.96 292,497,072.50 300,725,372.74 

 Other components of equity  12,874.00 229,401.16 - - 

  Total shareholders’ equity  723,720,655.03 731,403,976.17 722,750,349.55 730,978,649.79 

   Total liabilities and shareholders’ equity  2,397,225,279.02 2,241,511,484.80 2,395,039,513.55 2,243,758,763.44 

 

Statements of Financial Position (Continued) 
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary 

As at December 31, 2012 and 2011 
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statement 

 Note 2012 2011 2012 2011 

 

Revenues from sales and services  3,669,345,988.91 3,721,283,965.64 3,649,729,999.71 3,692,868,332.93 

Revenue from real estate project for rental under 

 financial lease agreement  17,385,894.44 141,563,684.18 17,385,894.44 141,563,684.18 

Total revenues  3,686,731,883.35 3,862,847,649.82 3,667,115,894.15 3,834,432,017.11 

Cost of sales and services  (3,446,790,604.26) (3,522,784,121.95) (3,428,926,362.08) (3,496,208,468.25) 

Cost of real estate project for rental under 

 financial lease agreement  (12,087,981.47) (99,190,612.31) (12,087,981.47) (99,190,612.31) 

Total cost    (3,458,878,585.73) (3,621,974,734.26) (3,441,014,343.55) (3,595,399,080.56) 

Gross profit   227,853,297.62 240,872,915.56 226,101,550.60 239,032,936.55 

Sales promotion income  19,676,951.08 36,357,433.36 19,676,951.08 36,357,433.36 

Others income 31 18,384,985.38 10,266,290.55 18,363,744.80 10,017,734.13 

Profit before expenses  265,915,234.08 287,496,639.47 264,142,246.48 285,408,104.04 

Selling expenses  (53,993,063.68) (56,061,538.70) (53,849,969.53) (55,471,854.82) 

Administrative expenses  (109,341,209.46) (113,966,545.37) (108,623,735.36) (112,705,359.11) 

Finance cost  32 (97,006,589.63) (94,865,149.46) (97,006,589.63) (94,865,149.46) 

Total expenses  (260,340,862.77) (264,893,233.53) (259,480,294.52) (263,042,363.39) 

Profit (loss) before corporate income tax  5,574,371.31 22,603,405.94 4,661,951.96 22,365,740.65 

 Income tax expenses 33 (150,913.09) (41,740.07) - - 

Profit (loss) from continuing operations  5,423,458.22 22,561,665.87 4,661,951.96 22,365,740.65 

Profit (loss) for the year  5,423,458.22 22,561,665.87 4,661,951.96 22,365,740.65 

 

Other comprehensive income 

 Actuarial gains and losses arising from 

  post-employment benefits 27 (892,824.00) - (892,824.00) - 

 Difference in exchange rates on translation 

  of financial statement  (216,527.16) 229,401.16 - - 

Other comprehensive income for the year  (1,109,351.16) 229,401.16 (892,824.00) - 

Total comprehensive income for the year  4,314,107.06 22,791,067.03 3,769,127.96 22,365,740.65 

 

Statements of Comprehensive Income 
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary 

For the years ended December 31, 2012 and 2011 
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

  

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statement 

 Note 2012 2011 2012 2011 

 

Profit (loss) attributable to : 

 Shareholder of the parent  5,423,458.22 22,561,665.87 

 Non-controlling interest  - - 

   Total   5,423,458.22 22,561,665.87 

 

Total comprehensive income (expense) attributable to : 

 Shareholder of the parent  4,314,107.06 22,791,067.03 

 Non-controlling interest  - - 

   Total   4,314,107.06 22,791,067.03 

 

Earning (loss) per share of equity attributable to the company 

 Basic earning (loss) per share 34 0.002 0.009 0.002 0.009 

 

 

Statements of Comprehensive Income (Continued) 
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary 

For the years ended December 31, 2012 and 2011 
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statement 

  2012 2011 2012 2011 

 

Cash flows from operating activities 

 Net profit (loss) before corporate income tax  5,574,371.31 22,603,405.94 4,661,951.96 22,365,740.65 

 Adjustments to reconcile net profit to net cash 

  provided by (used in) operating activities : 

   Depreciation  6,722,449.67 8,819,013.80 6,722,449.67 8,819,013.80 

   Amortization of leasehold land  1,739,763.24 2,961,796.87 1,739,763.24 2,961,796.87 

   Amortization of leasehold rights  2,455,618.20 2,448,908.86 2,455,618.20 2,448,908.86 

   Amortization of intangible assets  140,956.57 372,915.52 140,956.57 372,915.52 

   (Gain) loss from disposal of fixed assets  (308,410.21) 69,421.25 (308,410.21) 69,421.25 

   Amortized expenses  2,747,353.31 2,276,355.05 2,747,353.31 2,276,355.05 

   Revenue from real estate project for rental 

    under financial lease agreement  (17,385,894.44) (141,563,684.18) (17,385,894.44) (141,563,684.18) 

   Cost of real estate project for rental under 

    financial lease agreement  11,638,216.15 97,035,636.71 11,638,216.15 97,035,636.71 

   Doubtful debt - trade accounts receivables (reverse)  (34,575.55) (137,280.64) (34,575.55) (137,280.64) 

   (Gain) loss from unrealized foreign exchange  (28,473.59) 477,246.77 (44,969.69) 477,246.77 

   Loss from diminution values of inventories (reverse)  2,762,164.45 (126,078.07) 2,762,164.45 (126,078.07) 

   Loss from obsolete inventories (reverse)  (4,908,134.41) 3,675,738.76 (4,908,134.41) 3,675,738.76 

   Reserve for goods return (reverse)  1,244,158.07 (19,535,963.68) 1,244,158.07 (19,535,963.68) 

   Reserve for cost of returned goods (reverse)  (864,032.11) 12,070,820.46 (864,032.11) 12,070,820.46 

   Employee benefit expenses  744,394.00 172,489.00 744,394.00 172,489.00 

   Interest income  (8,369,611.94) (6,701,853.78) (8,369,611.94) (6,701,853.78) 

   Interest income from financial lease agreement  (3,798,129.93) (274,033.19) (3,798,129.93) (274,033.19) 

   Finance cost  93,635,764.13 91,326,552.78 93,635,764.13 91,326,552.78 

   Finance cost of real estate development project 

    for rental under financial lease agreement  3,305,112.30 3,398,786.40 3,305,112.30 3,398,786.40 

Statements of Cash Flows 
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary 

For the years ended December 31, 2012 and 2011 
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 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statement 

  2012 2011 2012 2011 

 

Cash flows from operating activities (continue) 

 Earning (loss) from operations before changes 

  in operating asset and liabilities 

  Amortized of finance cost under financial lease 

   liabilities  65,713.20 139,810.28 65,713.20 139,810.28 

  (Increase) decrease in trade accounts receivable  (87,230,174.19) 82,186,355.73 (87,230,174.19) 82,186,355.73 

  (Increase) decrease in inventories  (66,442,003.32) 40,879,798.20 (66,442,003.32) 40,879,798.20 

  (Increase) decrease in advance payment for goods  (60,921,945.77) 33,150,962.85 (62,367,838.08) 36,173,304.16 

  (Increase) decrease in other current assets  (2,191,025.09) 3,588,260.86 5,028,285.95 (3,613,665.59) 

  (Increase) decrease in other non-current assets  115,282.63 (29,254.56) 115,282.63 (29,254.56) 

  Increase (decrease) in trade accounts payable  29,139,080.32 (24,955,426.13) 29,139,080.32 (24,955,426.13) 

  Increase (decrease) in rental for real estate 

   recognized under financial lease agreement  (1,712,220.76) - (1,712,220.76) - 

  Increase (decrease) in other current liabilities  (2,689,242.65) 490,832.96 (6,397,691.25) 3,205,178.05 

 Cash received (payment) from operating activities 

  Cash received form interest income  7,917,431.69 4,837,454.27 7,917,431.69 4,837,454.27 

  Cash received form interest income from 

   financial lease agreement  289,597.31 - 289,597.31 - 

  Cash payment form corporate income tax  (2,134,132.45) (17,445,961.60) (2,133,139.89) (17,445,961.60) 

  Cash payment for financial cost  (92,042,031.93) (91,430,402.82) (92,042,031.93) (91,430,402.82) 

Net cash provided (used) from operating activities  (180,822,611.79) 110,782,624.67 (179,685,564.55) 109,079,719.33 

Cash flows from investment activities 

 Cash payment for investment in subsidiary company  - - - (3,958,069.00) 

 Cash payment for building improvement and equipment  (3,177,356.61) (1,864,184.15) (3,177,356.61) (1,864,184.15) 

Statements of Cash Flows (Continued) 
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary 

For the years ended December 31, 2012 and 2011 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statement 

  2012 2011 2012 2011 

 

Cash flows from investment activities (continue) 

 Cash payment for real estate development project 

  for rental under financial lease agreement  (26,776,103.91) (7,438,560.72) (26,776,103.91) (7,438,560.72) 

 Cash received for real estate development project 

  for rental under financial lease agreement  16,193,540.10 91,710,144.33 16,193,540.10 91,710,144.33 

 Cash received for advance received from 

  real estate project  4,146,250.00 3,525,000.00 4,146,250.00 3,525,000.00 

 (Increase) decrease in restricted bank deposit  23,179,192.11 (77,677,549.04) 23,179,192.11 (77,677,549.04) 

 (Increase) decrease in guarantee for 

  leasehold rights and services  (665,625.35) 805,092.74 (665,625.35) 805,092.74 

 Cash payment for purchase intangible assets  (75,600.00) (38,000.00) (75,600.00) (38,000.00) 

 Cash received for sales of fixed assets  308,411.21 - 308,411.21 - 

Net cash provided (used) from investing activities  13,132,707.55 9,021,943.16 13,132,707.55 5,063,874.16 

Cash flows from financing activities 

 Increase (decrease) in bank overdrafts and 

  short-term loans from financial institutions  141,989,982.33 (62,201,578.62) 141,989,982.33 (62,201,578.62) 

 Cash payment from long-term loans  (8,699,496.17) (24,539,558.99) (8,699,496.17) (24,539,558.99) 

 Cash payment for liabilities under financial 

  lease liabilities  (1,027,108.80) (1,613,412.00) (1,027,108.80) (1,613,412.00) 

 Cash received from increase capital  - 4.50 - 4.50 

 Cash payment for devidend payment  (11,917,342.87) (41,996,325.18) (11,917,342.87) (41,996,325.18) 

Net cash provided (used) from financing activities  120,346,034.49 (130,350,870.29) 120,346,034.49 (130,350,870.29) 

Increase (decrease) difference in exchange rates 

 on translation of financial statement  (216,527.16) 229,401.16 - - 

Effect from foreign exchange in cash and cash 

 equivalents  6.12 - 6.12 - 

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (47,560,390.79) (10,316,901.30) (46,206,816.39) (16,207,276.80) 

Cash and cash equivalents at the beginning of the year  92,427,303.67 102,744,204.97 86,536,928.17 102,744,204.97 

Cash and cash equivalents at the ending of the year  44,866,912.88 92,427,303.67 40,330,111.78 86,536,928.17 

Statements of Cash Flows (Continued) 
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary 

For the years ended December 31, 2012 and 2011 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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1. General information 
  The company was registered as juristic entity in accordance with the code of civil and commercial 

law on December 22, 1993, with juristic the registered no. (1) 2785/2536. Under the name of P.C. 

Communication and Transport Co., Ltd. Then, on July 8, 2004, the company changed its name to TWZ 

Corporation Co., Ltd. and the company became a public company limited on April 12, 2005, with the 

registered no.0107548000285 (formerly no. 0107574800285). Its head quarter is located at 3/1 Building 

no.1, 2nd Floor, Baanprachaniwet 1, Thetsaban Nimit Nuea Road, Ladyao, Chatuchak Bangkok. 

  The company conducts business as sale and distribution agents of mobile phones, spare parts and 

accessories, as service center of telecommunication equipment and as counter service for payment of 

service fee of GSM Cellular 900 and GSM 1800 system mobile phones. 

  In accordance with the minute of the company’s board of directors’ meeting no. 5/2010 held on 

December 17, 2010. The major resolutions are approved the establishment of a representative office in 

Shenzhen, People’s Republic of China. 

  The representative office will assist the company in managing cost and controlling quality of 

products, during year 2012 the company has register representative office registration on February 16, 2012. 

  For reporting purposes, the company and its subsidiary are referred as “the group”. 

 

2. Basis of preparation 
2.1 Statement of compliance 

  The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards (TFRS) under the Accounting Act B.E. 2543 being those Thai Accounting Standards issued 

under the Accounting Profession Act B.E. 2547 and the financial reporting requirements of the 

Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act. 

  The financial statements have been perpared under the historical cost convention except 

some transactions are valued at fair price as disclosed in the accounting polices below. 

  An English version of the consolidated and company financial statements have been 

prepared from the statutory financial statements that are issued in thai language. In the event of a 

conflict or a difference in interpretation between the two languages, the Thai language statutory 

financial statements shall prevail. 
 

2.2 Presentation currency 

  The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. 
 

2.3 Use of estimates and judgements 

  The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make 

judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and reported 

amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. 

Note to Financial Statements 
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary 

For the years ended December 31, 2012 and 2011 
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  Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to 

accounting estimates are recognised in the period in which estimates are revised and in any future 

periods affected. 

  Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in 

applying accounting policies that have the effect on the amount recognised in the financial 

statements is included in the following notes: 

2.3.1 Leases 

  In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance 

lease, the management is required to use judgment regarding whether significant risk and 

rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration 

terms and conditions of the arrangement 

2.3.2 Allowance for doubtful accounts 

  In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgment and estimates based upon, among other things, past collection history, aging 

profile of outstanding debts and the prevailing economic condition. 

2.3.3 Allowance for obsolete, slow-moving and defective inventories 

  The company maintains an allowance for obsolete, slow-moving and defective 

inventories to reflect impairment of inventories. The allowance is based on consideration of 

inventory turnover and deterioration of each category. 

2.3.4 Building improvement and equipments/Depreciation 

  In determining depreciation of building improvement and equipments, the 

management is required to make estimates of the useful lives and residual values of the 

company’s building improvement and equipments and to review estimate useful lives and 

residual values when there are any changes. 

  In addition, the management is required to review property,building improvement 

and equipments for impairment on a periodical basis and record impairment losses in the 

period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying cost. 

This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the 

assets subject to the review. 

2.3.5 Retirement employee benefits 

  The company has commitments on retirement benefits to employees under the Thai 

Labour Law. The amount of provision presented in the statement of financial position 

represents the present value of employee benefit obligations which is determined on an 

actuarial basis using various assumptions. The assumptions used in determining the net 

period cost for employee benefits includes the discount rate, the rate of salary inflation and 

employee turnover and others. Any changes in these assumptions will impact the net 

periodic cost recorded for employee benefits. On an annual basis the company determines 

those assumptions i.e. the appropriate discount rate, which should represent the interest rate 

that should be used to determine the present value of future cash flows currently expected to 

be required to settle the employee benefits. In determining the appropriate discount rate, 

the company considers the current yields on long-term government bonds. 
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2.4 Basis of consolidation 

2.4.1 The consolidated financial statements based on TWZ Corporation Public Company Limited 

which has fully control. 

2.4.2 Assets, liabilities, and financial performance of subsidiary company have been included in 

the consolidated financial statement at acquisition date until liquidation date. 

2.4.3 The related parties transactions have been eliminated from the consolidated financial statements. 

2.4.4 The consolidated financial statements including TWZ Corporation Public Company Limited 

and its subsidiary company which were presented as followed :  

 Percentage of shareholdings 

 As at December 31, Country of 

 Company’s name Type of business 2012 2011 incorporation  

TWZ INTERNATIONAL Supplier and distributor of mobile 100 100 Hong Kong  

 LIMITED  phones and all kinds of 

   communication device 

 

2.4.5 The financial statements of subsidiary, all of which are juristic entities organized under 

foreign laws and are treated as overseas units, are consolidated by converting the amounts 

incurred in foreign currencies into Baht as follows: 

- Assets and liabilities in both monetary and non-monetary items are all converted at the 

prevailing closing 

 exchange rates at the end of the relevant accounting periods. 

- Share capital is converted at the prevailing exchange rate on the date such capital fund 

is received. 

- Revenues and expenses are converted at the average exchange rate of each month. 

2.4.6 Difference in exchange rate from translation of financial statement is presented as difference 

in exchange rates on translation of financial statement under the shareholders’ equity. 

 

3. Accounting standards 
3.1 New accounting standards not yet effective 

  The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised accounting 

standards (TAS), Thai Financial Reporting Standards (TFRS), Thai Standing Interpretations 

Committee (SIC) and Thai Financial Reporting Interpretation Committee (TFRIC) incloud 

Accounting practice following is effective. 

 Thai Accounting Standards (TAS) Effective date 

 TAS 12 Income taxes January 1, 2013 

 TAS 20 (revised 2009) Accounting for government grants and disclosure of January 1, 2013 

   government assistance 

 TAS 21 (revised 2009) The effects of changes in foreign exchange rates January 1, 2013 

 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) 

 IFRS 8 Operating segments January 1, 2013 

 Accounting practice Financial asset transfer January 1, 2013 
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 Standing Interpretations Committee (SIC) Effective date 

 SIC 10 Government assistance - no specific relation to  

   operating activities January 1, 2013 

 SIC 21 Income taxes - recovery of revalued  

   non-depreciable assets January 1, 2013 

 SIC 25 Income taxes - changes in the tax status of an  

   entity or its shareholders January 1, 2013 

 SIC 29 Service concession arrangements : disclosure January 1, 2014 

 Thai Financial Interpretations Committee (TFRIC) 

 TFRIC 4 Determining whether an arrangement contains a lease January 1, 2014 

 TFRIC 12 Service concession arrangements January 1, 2014 

 TFRIC 13 Customer loyalty programs January 1, 2014 
 

  The company’s management anticipates that all of the above accounting standards will be 

adopted in the company’s financial statements and amendments to accounting standards when 

they become effective. 

  The management of the company has determined that the new accounting standards 

above,will not significantly impact the financial statements being presented, except TAS 12 Income 

taxes that the management is currently assessing the impact of applying this standard. 

  Significant for new accounting standards above are as follow. 

  TAS 12 deals only with taxes on income, comprising current and deferred tax. Current tax 

expense for a period is based on the taxable and deductible amounts that will be shown on the tax 

return for the current year. Current tax assets and liabilities for the current and prior periods are 

measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using 

the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the statement of 

financial position date. Deferred tax accounting is based on the temporary differences between the 

tax base of an asset or liability and its carrying amount in the financial statements. 

  TAS 20 (revised 2009) applies in accounting for, and in the disclosure of, government grants 

and in the disclosure of other forms of government assistance. Government grants are recognised 

when there is reasonable assurance that the entity will comply with conditions related to them and 

that the grants will be received. Grants related to income are recognised in profit or loss over 

periods necessary to match them with the related costs that they are intended to compensate. 

Grants related to assets are either offset against the carrying amount of the relevant asset or 

presented as deferred income in the statement of financial position. 

  TAS 21 (revised 2009) requires an entity to determine its functional currency which is the 

currency of the primary economic environment in which the entity operates. Currency other than 

functional currency of an entity is foreign currency. Foreign currency transactions are required to be 

translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the 

transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions 

and from translation at year-end exchange rate of monetary items denominated in foreign currency 

are recognised in profit or loss. 



148

 

  TFRS 8 requires a management approach under which segment information is presented on 

the same basis that used for internal reporting purpose as provided to the chief operating decision 

makers. The new standard will have an impact on disclosure. 

  TFRIC 4 requires the determination of whether an arrangement is or contains a lease to be 

based on the substance of the arrangement. It requires an assessment of whether : (a) fulfilment of 

the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets (the asset); and (b) the 

arrangement conveys a right to use the asset. 

  TFRIC 12 applies to public-to-private service concession arrangements whereby a private 

sector operator participates in the development, financing, operation and maintenance of 

infrastructure for public sector services. 

  TFRIC 13 clarifies that where goods or services are sold together with a customer loyalty 

incentive (for example, loyalty points or free products), the arrangement is a multiple-element 

arrangement, and the consideration received or receivable from the customer is allocated between 

the components of the arrangement using fair values. 
 

3.2 Effect from First Adoption of Thai accounting Standards 

  Commencing January 1, 2011, the group has applied the TAS 19 employee benefits as a 

result of the adoption of new accounting standard above as presented in the cumulative effect of 

the changes in the accounting about employee benefits to the financial statements in the 

statements of changes in shareholders’ equity. 

  The amounts of adjustments affecting the statement of financial position as at 1 January 

2011 are summarised below. 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 
 /Separate financial statements 

Statements of financial position 

Employee benefit obligation as January 1, 2011 1,447,573.00 

Retained earnings - Unappropriated beginning befored adjustment 327,803,530.27 

Add Cumulative effect of change in accounting policy for employee benefits (1,447,573.00) 

Retained earnings - Unappropriated beginning after adjustment 326,355,957.27 

 

4. Significant accounting policies 
4.1 Revenue and expenses recognition 

  Revenues from sales of goods and services net of rebates, discount and output tax (if any). 

  Revenues from sales of goods are recognized when significant risk and rewards of ownership 

of the goods are transferred to the buyer. 

  Revenue from the sale of merchandise consignment is recognized after the deduction of 

estimated allowance of goods return and sales discount. 

  Revenues from services are recognized when the service is rendered. 

  Revenue from Real Estate Project under Financial Lease Agreement is recognized when 

transfer all the risks and significant rewards of ownership with the buyer. 

  Revenue from the sales promotion is recognized on accrual basis after the approval by vendor. 

  Revenues from interest are recognized by timing which concern the effective interest rate. 

  Interest Income under Financial Lease Agreement is recognized on effective interest rate 

method in accordance with the lease period of contract. 

  Cost of sales and expenses are recognized by accrual basis of accounting. 
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4.2 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents are carried on the statement of financial position at cost. Cash 

and cash equivalents comprise cash on hand, deposits held at call at banks and other short-term 

highly liquid investments with maturities of three months or less from the date of acquisition and are 

not used as collateral. 
 

4.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts 

  Trade accounts receivable are initially recorded at cost but later stated at net realizable value. 

  The company provides an allowance for doubtful accounts equal to the estimated collection 

losses that may be incurred in the collection of all receivables. Allowance for Doubtful Debt is 

estimated from aging evaluation of trade accounts receivable in proportion of debt settlement 

received after the date of accounting closing as follows : 

 Aging of Account Receivable Overdue Rate of Estimated Allowance for Doubtful Debt 

 1 - 90 Days 0.5 % 

 More than 90 Days 100 % 
 

  Doubtful accounts and bad debts during the year are selling and administratives expenses 

which recognized in statement of income. 
 

4.4 Estimated cost of goods return 

  Estimated cost of goods return is computed from sales volume which the customers are 

entitled to return. 
 

4.5 Account receivables of real estate project under financial lease agreement 

  Account receivables of real estate project under financial lease agreement are showed at 

net realizable value, finance lease interest and unearned interest income shown as a deduction 

from a finance lease receivables. 
 

4.6 Inventories 

  Finished goods are valued at the lower of moving average cost and net realizable value. 

  The net realisable value is from an estimate of selling price in the ordinary course of 

business, minus the costs of completion and selling expenses. 

  The cost of purchase comprises both the purchase price and direct cost which related to that 

purchasing expenses, such as transportation charge less all attributable discounts and allowances or 

rebates (if any). 

  The Company shall set aside allowance for obsolete inventories by calculating at the higher 

of mark-to-market price or inventory aging value. Allowance for obsolete inventories shall be 

established according to following criteria: 

 Aging of Inventories Rate of estimate allowance for obsolete inventories 

 181 - 270 Days 25 % 

 271 - 365 Days 50 % 

 More than 365 Days 100 % 
 

4.7 Estimation of cost of goods return 

  Estimation of cost of goods return is computed by multiplying the average rate of cost of 

sales with the sales volume, which is liable to the returning of goods from customers. 
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4.8 Investments 

  Investments in subsidiary undertakings are accounted for in the company financial 

statements by using the cost method of accounting less an allowance for impairment in value. 

Under the cost method, income from investments in subsidiaries will be recorded when dividends 

are declared. 

  Investment for securities are recognized as asset with the cost of investment at the date on 

which the company has the right on investment. The cost of investment are company with the 

purchase price and all direct paid expenses which the company get those investment. 

  A test for impairment in carried out when there is a indicating factor that an investment 

might be impaired. If the carring value of the investment is higher than its recoverable amount, 

impairment loss is charged to the statement of income. 

  On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the 

carring amount is charged or credited to the statement of income. When disposing of part of the 

company of a particular investment in debt or equity securities, the carring amount of the disposed 

part is determined by the weight average carring amount of the total holding of the investment. 

  The weight average method is used for computation of the cost of investment. 
 

4.9 Building improvement and equipment 

  Building improvement and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and 

allowance for loss on impairment of assets (if any). 

  Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate 

asset, as appro priate, only when it is probable that future economic benefits associated with the 

item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying 

amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to 

profit or loss during the financial period in which they are incurred. 

  Depreciation is calculated on the straight line method to write off the cost of each asset, to 

their residual values over their estimated useful lives as follows : 

  Percentage per annum 

 - Building Improvement 5 Years 

 - Tool and Equipment 5 Years 

 - Office Equipment 5 Years 

 - Office Furniture 5 Years 

 - Vehicle 5 Years 
 

  The assets’ residual values and useful lives are reviewed and adjusted if appropriate, at the 

end of each reporting period. 

  Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it 

is written down immediately to its recoverable amount. 

  Gains or losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount 

and are recognised within “other gains or losses, net” in profit or loss. 
 

4.10 Real estate development project for rental under financial lease agreement 

  Real estate development project for rental under financial lease agreement is showed at 

cost,which consisted of cost of land development, costs of constructions of building and rental under 

financial lease agreement. 
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4.11 Leasehold rights 

  Leasehold rights is recorded at cost and deducted by accumulated amortization and 

leasehold rights shall be amortized in accordance with the lease period of each contract. 
 

4.12 Intangible assets 

 Computer software 

  Acquired computer software licences are capitalised as intangible assets on the basis of the 

costs incurred to acquire and bring to use the specific software. These costs are amortized over 

their estimated useful lives 5 years. 

  Intangible assets are recorded at cost and will not revalued. The carrying amount of each 

intangible asset is reviewed annually and adjusted for impairment where it is considered as 

necessary. 
 

4.13 Impairment of assets 

  The carrying amounts of the group’s assets are reviewed at each balance sheet date to 

determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ 

recoverable amounts are estimated. 

  An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-

generating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement 

of income. 
 

 Calculation of recoverable amount 

  The recoverable amount is the greater of the assets’ net selling price and value in use. In 

assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a 

pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the 

risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows 

  largely independent of those from other assets. The recoverable amount is determined for 

the cash-generating unit to which the asset belongs. 
 

 Reversals of impairment 

  An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to 

determine the recoverable amount. 

  An impairment loss is reversed for the asset’s carrying amount does not exceed the carrying 

amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment 

loss had been recognised. 
 

4.14 Accounting for leases 

 Lessor 

  The lease agreement was classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks 

and rewards incidental to ownership. And assets held under finance leases are recognized in the 

statements of financial position as aaccount receivables of real estate project under financial lease 

agreement. 

  Revenue from real estate project under financial lease agreement recognized at the 

commencement of the lease agreement by a lessor is the fair value of the assets, or, if lower, the 

present value of the minimum lease payments‘ accruing to the lessor, computed at a market rate of 

interest. The cost of real estate project under financial lease agreement recognized at the 
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commencement of the lease agreement is the cost, or carrying amount (if carrying amount 

different from cost of real estate project) The difference between the revenue and the cost of real 

estate project under financial lease agreement is the profit from real estate project under financial 

lease ‘agreement, which is recognized in accordance with the accounting policy for normal sales. 
 

 Where the company is the lessee 

  Long term leases which substantially transferred all the risks and rewards of ownership are 

classified as finance leases. 

  Finance leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value of 

the leased property or the present value of the minimum lease payments. 

  The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term 

payable. The interest element of the financial cost is charged to the profit and loss. 

  The assets acquired under finance leases while depreciation is carried throughout the useful 

life of leased asset. 

  However, if there is uncertainly in the right of ownership when the contract is terminated, 

depreciation is carried according to useful life of leased assets or life of leased contract whichever 

the period is lower. 

  Long term leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership 

to the lessee are classified as operating leases. Payment made under operating leases (net of any 

incentives received from the lessor) are charged to the profit and loss on a straight-line basis over 

the period of the lease. 

  When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment 

required to be made to the lesser by way of penalty is recognized as an expense in the period in 

which termination takes places. 
 

4.15 Employees benefit 

 Short term employee benefits 

  Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are 

recognized as expenses when incurred. 

 Post-employment benefits 

 Defined contribution plans 

  The parent company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the company. The fund’s assets are separate from trust 

fund and the company and recognised as expenses when incurred. 
 

 Defined benefit plans 

  The group has obligations in respect of the severance payments which paid to employees 

when their retirement have incurred under labor law. The company and its subsidiaries treats these 

severance payment obligationsas a defined benefit plan. 

  The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified 

independent actuary, using the projected unit credit method. Such determination is made based on 

various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, 

mortality rate, and inflation rates. 
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  The Group recognises all actuarial gains and losses arising from defined benefit plans in 

other comprehensive income and all expenses related to defined benefit plans in profit or loss. 

  For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits in 2011, the group company and its 

subsidiaries elected to recognise the transitional liability, which exceeds the liability that would 

have been recognised at the same date under the previous accounting policy, through an 

adjustment to the beginning balance of retained earnings in 2011. 
 

4.16 Provision 

  Provision are recognized when the group company has a present legal or constructive 

obligation as a result of past event, it is probable that an outflow of resources will be required to 

settle the obligation, and a reliable estimation of the amount can be made. Where the company 

expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only 

when the reimbursement is virtually certain. 
 

4.17 Financial instrument 

  Financial assets carried on the balance sheet include cash and deposits at financial 

institution, trade accounts receivable, prepaid expense. Financial liabilities carried on the 

statement of financial position include short-term loans from financial institutions, trade account 

payable and long-term loans. The particular recognition methods adopted are disclosed in the 

individual accounting policy statements associated with each item. 
 

4.18 Foreign currency translation 

  Items included in the financial statements are measured and prepare using Thai Baht. 

  Foreign currency translation are converted into Thai Baht and using the exchange rates 

prevailing on the date of the translation. Monetary assets and liabilities denominated in foreign 

currency are converted to Thai Baht at the exchange rate prevailing at the statement of financial 

position date. Gains and losses resulting from the settlement of foreign currency translation and 

from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, are 

recognised in the statements of income, also in Thai Baht. 
 

4.19 Basic earnings per share 

  Basic earnings per share is determined by dividing the net earnings for the period by the 

weighted average number of issued and paid-up of common stock during the period. 
 

4.20 Legal reseve 

 Parent company 

  Section 116 of the public companies Act B.E. 2535 requires that the company shall allocate 

not less than 5 percent of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a 

reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the 

registered authorized capital. The legal reserve is not available for dividend distribution. 
 

4.21 Dividends 

  Dividends are recorded in the financial statements in the period in which they are approved 

by the shareholders. 
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4.22 Income tax 

  Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation 

authorities, based on the taxable profits determined in accordance with tax legislation. 
 

4.23 Management benefit expenses 

  Management benefit expenses represents the benefits paid to the company’s management 

such as salaries and related benefit including the benefit paid by other means 

 

5. Related party transactions 
  Related parties are those parties linked to the group if the group has the ability, directly or 

indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over the party in making 

financial and operating decisions, or vice versa. 

  Relationships between the related parties that control the company or are being controlled by the 

company or have transactions with the group were as follows : 

 Company’s name and related persons Relationship 

 TWZ INTERNATIONAL LIMITED Subsidiary company by direct holding 

 Mr.Puttachat Rungkasiri Director and shareholder 

 

5.1 Asset and liability with related entities as follows : 

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 
  2012 2011 2012 2011 

 Transactions with subsidiary 

 (Eliminated from the consolidated financial statements) 

 Advance payment  - - 218,911.79 7,211,732.22 

 Advance receipts  - - 711,652.71 6,003,796.79 

 

5.2 Management benefit expenses 

 (Unit : Baht)  

  Consolidated financial statements 

  /Separate financial statements 

  For the years ended December 31, 

    2012 2011  

 Short term employee benefits    13,307,619.30 12,429,310.00 

 Post-employment benefits    525,866.00 159,284.36 

  Total      13,833,485.30 12,588,594.36 
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6. Additional information of expenses by nature 
 Additional information of expenses by nature were shown : 

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 For the years ended December 31, 
  2012 2011 2012 2011  

6.1 Changes in inventories of finished goods  (65,878,226.62) 40,879,798.20 (65,878,226.62) 40,879,798.20 

6.2 Loss from declined value of inventories (Reversal)  (2,145,969.96) 3,549,660.69 (2,145,969.96) 3,549,660.69 

6.3 Purchase inventories net  3,514,814,800.84 3,478,354,663.06 3,496,950,558.66 3,451,779,009.36 

6.4 Cost of real estate project for rental 

   under financial lease agreement  12,087,981.47 99,190,612.31 12,087,981.47 99,190,612.31 

6.5 Employee benefit expenses  80,878,562.33 79,657,148.28 80,491,879.12 79,022,861.02 

6.6 Depreciation  6,722,449.67 8,819,013.80 6,722,449.67 8,819,013.80 

6.7 Amortized leasehold rights  4,195,381.44 42,258,515.95 4,195,381.44 42,258,515.95 

6.8 Amortized intangible assets  140,956.57 372,915.52 140,956.57 372,915.52 

6.9 Amortization expenses  2,747,353.31 2,276,355.05 2,747,353.31 2,276,355.05 

6.10 Operating and service lease expenses  38,059,575.59 37,809,670.13 37,972,879.01 37,646,407.29 

6.11 Sales promotion expenses  4,471,359.89 6,898,161.13 4,471,359.89 6,898,161.13 

 

7. Additional information of cash flow statements 
  The transaction of non cash items of cash flow statements for the years ended December 31, 2012 

which were materialities were shown as follows : 

- Unbilled on Account Receivables of Real Estate Project under Financial Lease Agreement not yet 

due Baht 36.22 Million. 

- Account receivables of real estate project under financial lease agreement decreasing from 

advance reciept amount Baht 3.53 Million. 

- Unbilled on real estate development project for rental under financial lease agreement not yet due 

Baht 44.61 Million. 

- Purchase of fixed asset with credit line of Baht 0.70 Million. 

- Employee benefit obligation increase of Baht 0.89 Million. 

  The transaction of non cash items of cash flow statements for years ended December 31, 2011 

which were materialities were shown as follows : 

- Unbilled on Account Receivables of Real Estate Project under Financial Lease Agreement not yet 

due Baht 38.81 Million. 

- Account receivables of real estate project under financial lease agreement decreasing from 

advance reciept amount Baht 11.32 Million. 

- Unbilled on real estate development project for rental under financial lease agreement not yet due 

Baht 46.32 Million. 

- Cumulative effect of change in accounting policy for employee benefits in Retained earnings 

(deficit) beginning amount Baht 1.45 Million. 

- Purchase of fixed asset with credit line of Baht 1.59 Million. 
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8. Cash and cash equivalents 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 
  2012 2011 2012 2011  

Cash      2,641,080.45 1,220,823.06 2,368,160.82 915,070.00 

Cheque on hand  - 910,545.00 - 910,545.00 

Bank - saving accounts  30,329,713.64 61,226,645.53 26,081,927.36 55,660,284.75 

Bank - current accounts  11,896,118.79 29,069,290.08 11,880,023.60 29,051,028.42 

Total      44,866,912.88 92,427,303.67 40,330,111.78 86,536,928.17 

 

 Cash at banks has interest at the floating rate accounting to the rates the bank determines. 

 

9. Trade accounts receivable-net 
 The group company has aging analysis of trade accounts receivable are as follows : 

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 
  2012 2011 2012 2011  

Recourse trade account receivables  3,910,927.61 2,573,696.44 3,910,927.61 2,573,696.44 

Trade account receivables : 

  In due   532,149,172.88 498,428,751.29 532,149,172.88 498,428,751.29 

  Over due : 

   1 - 30 Days  85,421,721.31 33,192,079.88 85,421,721.31 33,192,079.88 

   31 - 60 Days  2,550.00 - 2,550.00 - 

   61 - 90 Days  - 43,890.00 - 43,890.00 

   More than 91 Days  17,590.00 33,370.00 17,590.00 33,370.00 

   Total   621,501,961.80 534,271,787.61 621,501,961.80 534,271,787.61 

 Less Allowance for doubtful debt  (17,590.00) (18,038.85) (17,590.00) (18,038.85) 

   Estimated goods return  (3,655,072.53) (2,410,914.46) (3,655,072.53) (2,410,914.46) 

 Trade account receivables-net  617,829,299.27 531,842,834.30 617,829,299.27 531,842,834.30 

 

  As at December 31, 2011 the company has transferred the rights to claim for the receipt of payment 

from an account receivable in amount of Baht 34.61 Million, respectively, to a commercial bank, as 

collateral for credit facility from such bank in accordance as disclosed in the notes 21. 
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10. Account receivables of real estate project under financial lease agreement-net 
 Parent company 

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 
  2012 2011 2012 2011  

Account receivables of real estate project 

 under financial lease agreement  72,466,882.92 71,287,150.35 72,466,882.92 71,287,150.35 

Less  Defered interest income from financial lease agreement  (36,249,834.78) (32,476,177.31) (36,249,834.78) (32,476,177.31) 

  Current portion of account receivables 

   of real estate project under financial 

   lease agreement  (6,294,037.58) (5,721,088.55) (6,294,037.58) (5,721,088.55) 

    Net  29,923,010.56 33,089,884.49 29,923,010.56 33,089,884.49 

 

 The aggregate minimum lease receives under long - term lease agreements as follows : 

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 
  2012 2011 2012 2011  

Less than 1 year  5,900,942.47 6,027,691.76 5,900,942.47 6,027,691.76 

More than 1 year but less than 5 years  12,542,957.15 14,895,854.65 12,542,957.15 14,895,854.65 

More than 5 year  54,022,983.30 50,363,603.94 54,022,983.30 50,363,603.94 

 Total     72,466,882.92 71,287,150.35 72,466,882.92 71,287,150.35 

 

11. Inventories-net 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 
  2012 2011 2012 2011  

Mobile phones and accessories  954,537,674.86 887,952,029.09 954,537,674.86 887,952,029.09 

Spare part for repairing  3,649,572.97 3,526,676.61 3,649,572.97 3,526,676.61 

Computers    - 266,538.81 - 266,538.81 

  Total    958,187,247.83 891,745,244.51 958,187,247.83 891,745,244.51 

Add Estimated cost for goods return  1,937,054.08 1,073,021.97 1,937,054.08 1,073,021.97 

  Total    960,124,301.91 892,818,266.48 960,124,301.91 892,818,266.48 

Less Allowance for diminution value of inventories  (6,653,711.13) (3,891,546.68) (6,653,711.13) (3,891,546.68) 

  Allowance for obsolete inventories  (20,222,510.26) (25,130,644.67) (20,222,510.26) (25,130,644.67) 

  Net    933,248,080.52 863,796,075.13 933,248,080.52 863,796,075.13 

 

  For the year ended December 31, 2012, the group and the company recognized loss and reverse 

allowance from the net realisable value being lower than cost in the consolidated and company statements 

of comprehensive income amounting to Baht 2,145,969.96 and Baht 2,145,969.96 respectively (2011 : Baht 

3,549,660.69 and Baht 3,549,660.69 respectively). 
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12. Advance payment for goods-net 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 
  2012 2011 2012 2011  

Advance payment for goods  247,723,597.29 186,801,651.52 246,147,148.29 183,779,310.21 

Less  Allowance for doubtful debt  (729,048.00) (729,048.00) (729,048.00) (729,048.00) 

  Net    246,994,549.29 186,072,603.52 245,418,100.29 183,050,262.21 

 

  Advance payment for goods was the payment in advance according to normal commercial 

condition, which the company agreed with manufacturers and distributors of mobile phones and 

accessories. 

 

13. Other current assets-net 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 
  2012 2011 2012 2011  

Purchase VAT to claim  98,596.15 4,431,616.79 98,596.15 4,431,616.79 

Accounts receivable-Revenue Department  3,814,017.17 284,077.52 3,814,017.17 284,077.52 

Prepaid expenses  3,801,751.69 5,637,138.10 3,801,751.69 5,627,332.33 

Accrued sale promotion income  3,417,524.83 4,271,635.39 3,417,524.83 4,271,635.39 

Accrued interest income  7,866,026.62 3,644,034.51 7,866,026.62 3,644,034.51 

Others     6,159,603.16 2,220,656.53 6,129,018.79 9,432,388.75 

  Total    25,157,519.62 20,489,158.84 25,126,935.25 27,691,085.29 

Less  Allowance for doubtful debt - accrued income  (190,896.93) (190,896.93) (190,896.93) (190,896.93) 

Less  Allowance for doubtful debt Allowance for doubtful debt-others (339,077.52) (373,204.22) (339,077.52) (373,204.22) 

  Net    24,627,545.17 19,925,057.69 24,596,960.80 27,126,984.14 

 

14. Restricted bank deposit 
 Parent company 

  During 2012, the company withdraw fix deposit amounting Baht 60.00 Million, because the 

company terminate credit facilities amounting Baht 381.25 Million, residual of fix deposit the company 

pledged a fixed deposit as collateral for the credit facility from commercial banks and finance institutions 

as disclosed in the notes 21. 

 

15. Investments in subsidiary company  

 Separate financial statements as at December 31, 2012 and 2011 

 (Unit : HKD) (Unit : Baht) 

  Registered Issued and paid Percentage of 

 Company’ name share capital up capital investment (%) Cost  

TWZ INTERNATIONAL LIMITED 1,000,000.00 1,000,000.00 100 3,958,069.00 
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16. Property, plant and equipment-net 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements/Separate financial statements  

 Building Tool and Office Office Motor Work in 

 Improvement Equipment Equipment Furniture vehicles Construction Total  

Cost / Revalued amount : 

As at December 31, 2011 9,065,382.89 2,020,921.75 17,510,462.89 38,347,059.35 15,436,802.25 373,831.78 82,754,460.91 

Additions 798,259.82 26,662.50 302,353.64 26,524.76 - 2,125,555.89 3,279,356.61 

Disposals - - - - (575,000.00) - (575,000.00) 

Transfers in (out) 1,519,423.50 - - 979,964.17 - (2,499,387.67) - 

As at December 31, 2012 11,383,066.21 2,047,584.25 17,812,816.53 39,353,548.28 14,861,802.25 - 85,458,817.52 

Accumulated depreciation : 

As at December 31, 2011 7,096,194.95 1,488,636.85 15,752,417.61 32,221,405.96 12,009,843.69 - 68,568,499.06 

Depreciation on disposals - - - - (574,999.00) - (574,999.00) 

Depreciation for the year 897,489.17 227,134.75 855,782.09 3,144,073.66 1,597,970.00 - 6,722,449.67 

As at December 31, 2012 7,993,684.12 1,715,771.60 16,608,199.70 35,365,479.62 13,032,814.69 - 74,715,949.73 

Net book value : 

As at December 31, 2012 3,389,382.09 331,812.65 1,204,616.83 3,988,068.66 1,828,987.56 - 10,742,867.79 

As at December 31, 2011 1,969,187.94 532,284.90 1,758,045.28 6,125,653.39 3,426,958.56 373,831.78 14,185,961.85 

 

Depreciation are recognized in statements of comprehensive income for the years : 

ended December 31, 2012       6,722,449.67 

ended December 31, 2011       8,819,013.80 

 

 Parent company 

  As of December 31, 2012 and 2011, the company had assets with the depreciation fully calculated 

but still in use which had a cost of Baht 53.69 Million and Baht 42.95 Million respectively. The net book 

value of which was Baht 1,292.00 and Baht 1,029.00 respectively. 

 

17. Real estate development project for rental under financial lease agreement 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements/Separate financial statements 

  Balance as at   Balance as at 

  December  Purchase / Sale/ December  

  31, 2011  Transfer in Transfer out 31, 2012  

Building     4,557,082.73 - (4,557,082.73) - 

Building in construction  5,628,026.89 26,776,103.91 - 32,404,130.80 

Rental under financial lease agreement  23,729,759.97 - (2,738,411.39) 20,991,348.58 

 Total     33,914,869.59 26,776,103.91 (7,295,494.12) 53,395,479.38 
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 Rental under financial lease agreement 

  The benefit from the use of land acquired by lease of land and buildings for the provision of 

benefits. It’s recognizing by the present value of the minimum rental to be paid and discounted by interest 

rate 7.2511% per annual. By the end of the period of the lease of land and buildings agreement beginning 

on May 1, 2012 to August 14, 2031, in note 18. 

 

18. Leasehold land-net 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements/Separate financial statements 

  Balance as at   Balance as at 

  December  Purchase / Sale/ December  

  31, 2011  Transfer in Transfer out 31, 2012  

Leasehold land  45,234,520.55 - (5,220,058.11) 40,014,462.44 

Less  Accumulated amortization  (7,350,455.14) (1,739,763.24) 877,336.08 (8,212,882.30) 

  Net    37,884,065.41 (1,739,763.24) (4,342,722.03) 31,801,580.14 
 

 Amortization as shown in statements of comprehensive income 

 (Unit : Baht) 

  Consolidated financial statements 

  /Separate financial statements 

  For the years ended December 31, 

    2012 2011  

- Recognized in administrative expenseson amount    1,739,763.24 2,961,796.87 

- Recognized on cost of real estate project for rental under financial lease agreement  4,342,722.03 36,847,810.23 

 

  According to the resolution of Board of Director (BOD) meeting No. 2/2008, dated February 27, 

2008, the BOD has approved the investment plan in real estate project by acquiring a leasehold rights from 

a non-related company in order to entering a contract with State Railway Thailand to lease 6,126 square 

meters land. Later in the BOD meeting No. 3/2008, dated March 24, 2008, the BOD has provided the 

ratification to approve the aforementioned lease. 

  The Company entered into an aforesaid direct leasehold contract with State Railway of Thailand 

and the rights of leasehold has been completely transferred to the Company since March 11, 2008. The 

value of transferred rights is not higher than the official appraisal value which is evaluated by market 

comparison approach and income approach according to leasehold appraisal report in 2005 by an 

independent appraiser, providing by the rights transferred company. 

  Leasehold rights consists of 2 leasehold agreements as follows; 

  Agreements No.1 Land leasehold agreement for construction, commenced from March 10, 2008 

until October 31, 2010 for the period of 2 years 7 months and 21 days. Next time State Railway of Thailand 

has approved the extension of construction period as follows : 

  On November 9, 2009 ; State Railway of Thailand has approved the extension of construction period 

for another 1 year and 6 months,starting from November 1, 2010 to April 30, 2012. 

  On July 24, 2012; State Railway of Thailand has approved the extension of construction period for 8 

months, starting from May 1, 2012 to December 31, 2012. 
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  The company recognized rental from Land leasehold agreement for constructionis is expenses with 

the lease period of contract. 

  Agreements No.2 Land and property leasehold agreement, commenced from November 1, 2010 to 

August 14, 2031 for the period of 20 years 9 months and 14 days.Next time State Railway of Thailand has 

approved the extension of construction period as follows: 

  On November 9, 2009 ; State Railway of Thailand has approved the extension of construction period 

for another 1 year and 6 months, this leasehold agreement shall also be postponed to start from May 1, 

2012 to August 14, 2031 for the period of 19 years 3 months and 14 days. 

  On July 24, 2012 ; State Railway of Thailand has approved the extension of construction period for 8 

months, this leasehold agreement shall also be postponed to start from January 1, 2013 to August 14, 2031 

for the period of 18 years 7 months and 14 days. 

  The company recognized rental from land and property leasehold agreement in account Real estate 

development project for rental under financial lease agreement. 

 

19. Leasehold rights-net 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements/Separate financial statements 

  Balance as at   Balance as at 

  December  Purchase / Sale/ December  

  31, 2011  Transfer in Transfer out 31, 2012  
Leasehold rights  31,645,200.00 - - 31,645,200.00 

Less Accumulated amortization  (20,535,075.46) (2,455,618.20) - (22,990,693.66) 

  Net    11,110,124.54 (2,455,618.20) - 8,654,506.34 

Amortization as shown in statements of comprehensive income for the year 

 periods ended December 31, 2012     2,455,618.20 

 periods ended December 31, 2011     2,448,908.86 
  

  As at December 31, 2012 and 2011, the company pledged a leasehold rights which has original 

value of Baht 13.51 Million with book value of Baht 5.04 Million and original value of Baht 13.51 Million 

with book value of Baht 5.76 Million, as collateral for the credit facility from commercial banks and finance 

institutions in accordance as disclosed in the notes 21. 

 

20. Intangible asset-net 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements/Separate financial statements 

  Balance as at   Balance as at 

  December  Purchase / Sale/ December  

  31, 2011  Transfer in Transfer out 31, 2012  
Application Program  4,525,486.94 75,600.00 - 4,601,086.94 

Cost of Accounting System Design  360,000.00 - - 360,000.00 

  Total    4,885,486.94 75,600.00 - 4,961,086.94 

Less  Accumulated amortization  (4,674,777.78) (140,956.57) - (4,815,734.35) 

  Net    210,709.16   145,352.59 

Amortization as shown in statements of comprehensive income for the year 

 periods ended December 31, 2012     140,956.57 

 periods ended December 31, 2011     372,915.52 
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21. Restricted bank deposit 
  During 2012, the parent company to terminate the credit facility amounting Baht 381.25 Million,and 

withdraw fixed deposit amounting Baht 60.00 Million from financial institution. 

  As at December 31, 2012, the company has received credit facilities from 8 financial institutions, 

consisted of credit facility for letter of credit and trust receipt of Baht 1,400.00 Million, for promissory note 

of Baht 600.00 Million, for foreign exchange forward contract of Baht 530.00 Million, for bank guarantee of 

Baht 60.00 Million, for bank overdraft account of Baht 50.00 Million, for factoring of Baht 100.00 Million 

and credit card from management Baht 3.00 Million. These credit facilities were guaranteed by the 

company’s director and collateral as specified in notes No.14 and 19. 

  As at December 31, 2011, the company has received credit facilities from 9 financial institutions, 

consisted of credit facility for letter of credit and trust receipt of Baht 1,400.00 Million, for promissory note 

of Baht 600.00 Million, for foreign exchange forward contract of Baht 480.00 Million, for bank guarantee of 

Baht 50.00 Million, for bank overdraft account of Baht 47.00 Million, for loans of Baht 29.25 Million and for 

factoring of Baht 100.00 Million. These credit facilities were guaranteed by the company’s director and 

collateral as specified in notes No. 9, 14 and 19. 

 

22. Bank overdraft and short-term loans from financial institutions 
 (Unit : Baht)  
 Consolidated financial statements 

 /Separate financial statements 

    As at December 31, 

  Aging (month) Interest rate 2012 2011  

Bank overdrafts  - 3.25 - 8.50 13,578,799.36 26,876,581.54 

Short-term loans from trust receipt  3 - 5 2.6208 - 8.125 959,816,066.55 792,332,527.01 

Short-term loans from promissory note  3 - 4 5.40 - 6.00 581,600,000.00 533,800,000.00 

Short-term loans from bill of exchange  - - - 60,022,561.50 

 Total       1,554,994,865.91 1,413,031,670.05 

 

  As at December 31, 2012 and 2011, bank overdrafts, trust receipt, bill of exchange and promissory 

notes as mentioned above corresponding collateral as in accordance as disclosed in the notes 21. 

 

23. Other current liabilities 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 

  2012 2011 2012 2011  

Accrued corporate income taxes  191,660.60 279,043.07 - 237,573.00 

Accrued expense  10,660,441.34 11,767,754.92 10,622,906.84 11,643,393.87 

Others     11,461,348.36 8,881,750.40 10,475,083.47 11,720,186.54 

 Total     22,313,450.30 20,928,548.39 21,097,990.31 23,601,153.41 
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24. Long-term loans-net 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 As at December 31, As at December 31, 

  2012 2011 2012 2011  

Long term loans  - 8,699,496.17 - 8,699,496.17 

Less  Current portion of long-term loans  - (8,699,496.17) - (8,699,496.17) 

  Net    - - - - 

 

 Changes of long-term loans for the year ended December 31, 2012 and 2011 are as follows : 

 (Unit : Baht)  
 Consolidated financial statements 

 /Separate financial statements 

    2012 2011  

Beginning balance    8,699,496.17 33,239,055.16 

Add Received loans during the period    - - 

Less Repayment loans during the period    (8,699,496.17) (24,539,558.99) 

Ending balance    - 8,699,496.17 

 

 Contract No.1 

  The credit line of Baht 40.00 Million had the repayment schedule of 18 installments. Whereas, the 

first 17 installments is due to pay Baht 2.25 Million and the last installment is due to pay Baht 1.75 Million. 

This secured loan is bearing the interest of MLR-1 per annum and the first installment was due to pay on 

September 5, 2009. In 2011, The company had been repaying in the whole amount of the loan. 

 Contract No.2 

  The credit line of Baht 29.25 Million with the repayment schedule of 18 installments; for the 1st- 4th 

installments is due to pay Baht 0.16 Million, the 5th-17th installments is due to pay Baht 2.17 Million and  

the 18th installment is due to pay remaining principal. This secured loan is bearing the interest of MLR-1.5 

per annum and the first installment was due to pay on November 5, 2010. The collateral list to this loan is 

as presented in note no. 21. 

 

25. Liabilities by contract of financial leased-net 
 (Unit : Baht)  
 Consolidated financial statements 

 /Separate financial statements 

  As at December 31, 

    2012 2011  

Less than 1 year    553,368.00 1,092,822.00 

More than 1 year up to 5 years    29,504.00 582,872.00 

 Total       582,872.00 1,675,694.00 

Less Interest payment in the future liabilities under financial lease agreement   (17,881.25) (83,594.45) 

  Current portion of liabilities under financial lease agreement   (4,421,796) (1,027,108.84) 

  Net      29,245.41 564,990.71 
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26. Rental for real estate recognized under financial lease agreement-net 
 (Unit : Baht)  
 Consolidated financial statements 

 /Separate financial statements 

  As at December 31, 

    2012 2011  

Rental for real estate recognized under financial lease agreement   103,738,201.00 105,594,931.00 

Less Deferred interest expenses    (59,128,767.87) (59,273,277.11) 

  Current portion of rental for real estate recognized under financial lease agreement  (4,012,217.25) (3,244,462.68) 

  Net      40,597,215.88 43,077,191.21 

 

 The aggregate minimum lease payments under non-cancelable leases agreements as follows : 

 (Unit : Baht)  
 Consolidated financial statements 

 /Separate financial statements 

  As at December 31, 

    2012 2011  

Less than 1 year    4,742,752.00 3,619,237.00 

More than 1 year but less than 5 years    13,487,490.00 12,845,229.00 

More than 5 years    85,507,959.00 89,130,465.00 

 Total       103,738,201.00 105,594,931.00 

 

27. Employee benefit obligations 
 Employee benefit obligations are as follow : 

 (Unit : Baht)  
 Consolidated financial statements 

 /Separate financial statements 

 

Employee benefit obligations as at January 1, 2011 1,447,573.00 

Add  Employee benefit durring the period 172,489.00 

  Financial cost (interest) durring the period 71,283.00 

Employee benefit obligations as at December 31, 2011 1,691,345.00 

Add Employee benefit durring the period 744,394.00 

  Financial cost (interest) durring the period 91,976.00 

Add(less) Actuarial (gains) and losses arising from post-employment benefits 892,824.00 

Employee benefit obligations as at December 31, 2012 3,420,539.00 

 

  Long-term employee benefit expenses included in profit/loss for each of the years ended December 

31, 2012 and 2011, the companyand its subsidiaries amounted to Baht 0.84 Million and Baht 0.24 Million, 

respectively. 

  Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits of the company recognized in 

other comprehensive income amount Baht 0.89 Million. 
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  The principal actuarial assumptions used were as follows : 
 

    2012 2011  

 Annual discount rate    3.56 % 4.40 % 

 Annual salary increase rate    5.00 % 3.51 % 

 Retirement age    55 years 55 years 

 

28. Share capital 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements / Separate financial statements  

 As at December 31, 2012 As at December 31, 2011 

  Number of shares Amount Number of shares Amount 

  (Shares) (Baht) (Shares) (Baht)  

Registered share capital 

Beginning ordinary share  3,000,000,000 300,000,000.00 3,000,000,000 300,000,000.00 

Add Increased ordinary shares  - - - - 

Ending ordinary shares  3,000,000,000 300,000,000.00 3,000,000,000 300,000,000.00 

Issued and paid-up share capital 

Beginning ordinary shares  2,400,000,005 240,000,000.50 2,400,000,000 240,000,000.00 

Add Increased ordinary shares  - - 5 0.50 

Total ordinary shares  2,400,000,005 240,000,000.50 2,400,000,005 240,000,000.50 

 

  As of December 31, 2011, the new ordinary shares are appropriated to warrant holders who 

exercised their rights to purchase ordinary shares in total number of 5 shares, for the price rate at Baht 0.90 

per share. The company has received for shares subscription in totaling Baht 4.50, for par value at Baht 

0.50 and premiums on share capital in amount of Baht 4.00. The company already has registered the 

increase shares capital at Ministry of Commerce on June 15, 2011. Hence, the issued and paid-up share 

capital is added up to Baht 240.00 Million (2,400,000,005 ordinary shares, par value of Baht 0.10 per 

share). 

 

29. Dividend payment and legal reserve 
29.1 In accordance with the minutes of the annual general shareholders’ meeting no. 1/2012 held on 

April 20, 2012, it was unanimously resolved to dividend payment from the company’s performance 

in 2011 in the rate per share at Baht 0.0050 for 2,400 Million shares totaling Baht 12.00 Million. 

29.2 In accordance with the minutes of the annual general shareholders’ meeting no. 1/2011 held on 

April 22, 2011, it was unanimously resolved to dividend payment from the company’s performance 

in 2010 in the rate per share at Baht 0.0175 for 2,400 Million shares totaling Baht 42.00 Million, 

which such dividend payment has fully paid and also to appropriated in amount of Baht 6.00 Million 

for legal reserve. 
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30. Warrants 
  The company was issued and offered the Warrants of 599,999,987 units (TWZ-W1) to purchase the 

company’s ordinary shares to the existing shareholders in the proportion of 4 existing shares to 1 warrant 

unit, the offering price of Baht 0 (Zero Baht) per unit. The details of the warrants (TWZ-W1) as follows : 

- Type of warrants was registered and transferable. 

- The warrants listed on the Stock Exchange of Thailand. 

- The term of warrant was 1 year. 

- The warrants issued date on May 25, 2010. 

- The warrant holders shall exercise their right under the warrants in the total of 2 times on November 

25, 2010 and on May 25, 2011, which the last exercises date. 

- Exercise ratio was 1 unit of warrant for 1 ordinary share. 

- Exercise price at Baht 0.90 (Ninety satangs) per share, with par value of Baht 0.10 (Ten satangs)  

per share. 

 

  As of May 25, 2011, which was the last warrant exercised date, there were 599,999,982 outstanding 

warrants. Hence, the warrants were expired immediately. 

 

31. Others income 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements  

 For the years ended December 31, 

  2012 2011 2012 2011  

Interest income from financial lease agreement  3,798,129.93 274,033.19 3,798,129.93 274,033.19 

Interest income  8,369,853.89 6,701,943.80 8,369,611.94 6,701,853.78 

Gain (loss) from disposal of fixed assets  308,410.21 - 308,410.21 - 

Others income  5,908,591.35 3,290,313.56 5,887,592.72 3,041,847.16 

 Total     18,384,985.38 10,266,290.55 18,363,744.80 10,017,734.13 

 

32. Finance cost 
 (Unit : Baht)  
 Consolidated financial statements 

 /Separate financial statements 

  For the years ended December 31, 

    2012 2011  

Bank charge     3,458,083.88 2,251,145.99 

Finance cost     93,548,505.75 92,614,003.47 

 Total       97,006,589.63 94,865,149.46 
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33. Income taxes 
 Parent company 

  For the years ended December 31, 2012 and 2011, the parent company computed the corporate 

income tax by the rate of 23% and 30% of accounting profit respectively, after adding back adjusted 

transactions in accordance with the revenue code, consisted of estimates for goods return, loss from 

diminution in value of inventories, obsolete inventories, forbidden expenses and doubtful debt etc. 

 

 Subsidiary 

  For the years ended December 31, 2012 and 2011, the subsidiary company computed the corporate 

income tax by the rate of 16.50% of accounting profit after adding back adjusted transactions in 

accordance with the tax law in hong kong. 

 

34. Basic earnings per share 
 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements Separate financial statements  

 For the years ended December 31, 

  2012 2011 2012 2011  

Basic earnings per share 

Net profit attributable to equity holders  

 of the parent company (Unit : Baht)  5,423,458.22 22,561,665.87 4,661,951.96 22,365,740.65 

Weighted average number of ordinary shares in issue (Unit : Share)  2,400,000,005 2,400,000,003 2,400,000,005 2,400,000,003 

Basic earnings per share (Baht per share)  0.002 0.009 0.002 0.009 

 

  For the year ended December 31, 2011, the company calculated the earnings (loss) per share by 

divided profit for the period ordinary share as follows : 
 
  Issued and 

  Paid - up 

 Date Share capital Number of days Number of shares 

 January 1, 2011 - May 12, 2011 2,400,000,000 132.00 867,945,205 

 May 13, 2011 - May 26, 2011 2,400,000,002 14.00 92,054,795 

 May 27, 2011 - December 31, 2011 2,400,000,005 219.00 1,440,000,003 

   365.00 2,400,000,003 

 

35. Presentation of finance data segregated by business sector 
  The group company conducts business as sale and distribution agents of mobile phones, spare parts 

and accessories, as repair center of telecommunication equipment and as counter service for payment of 

service fee of GSM Cellular 900 and GSM 1800 system mobile phones. Its subsidiary also is distributing 

agent of mobile phones, accessories and wireless product. The subsidiary company operate in foreign. Thus 

all revenues, profits as show on the financial statement were related to the business sector and 

geographical sector as per mentioned. 
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 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements 

 For the year ended December 31, 2012 

    Real estate 

  Communication equipment development 

  trading segment  segment 

  Domestic Foreign Domestic Total  

Revenues    3,649,729,999.71 19,615,989.20 17,385,894.44 3,686,731,883.35 

Cost      (3,428,926,362.08) (17,864,242.18) (12,087,981.47) (3,458,878,585.73) 

Profit (loss) from operations by segment  220,803,637.63 1,751,747.02 5,297,912.97 227,853,297.62 

Sales promotion income     19,676,951.08 

Other income     18,384,985.38 

Selling expenses     (53,993,063.68) 

Administrative expenses     (109,341,209.46) 

Finance costs      (97,006,589.63) 

Income tax expenses     (150,913.09) 

Profit (loss) from continuing operations     5,423,458.22 

Profit (loss) for the year     5,423,458.22 

Assets as at December 31, 2012 

 Communication equipment trading segment     2,275,811,171.36 

 Real estate development segment     121,414,107.66 

 Total assets     2,397,225,279.02 

 

 (Unit : Baht)  

 Consolidated financial statements 

 For the year ended December 31, 2011 

    Real estate 

  Communication equipment development 

  trading segment  segment 

  Domestic Foreign Domestic Total  

Revenues    3,692,868,332.93 28,415,632.71 141,563,684.18 3,862,847,649.82 

Cost      (3,496,208,468.25) (26,575,653.70) (99,190,612.31) (3,621,974,734.26) 

Profit (loss) from operations by segment  196,659,864.68 1,839,979.01 42,373,071.87 240,872,915.56 

Sales promotion income     36,357,433.36 

Other income     10,266,290.55 

Selling expenses     (56,061,538.70) 

Administrative expenses     (113,966,545.37) 

Finance costs      (94,865,149.46) 

Income tax expenses     (41,740.07) 

Profit (loss) from continuing operations     22,561,665.87 

Profit (loss) for the year     22,561,665.87 

Assets as at December 31, 2011 

 Communication equipment trading segment     2,130,901,576.76 

 Real estate development segment     110,609,908.04 

 Total assets     2,241,511,484.80 
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36. Financial instruments 
  Financial instruments means any contract which makes assets in finance of a business affairs and 

liabilities in finance or capital instrument of a business affairs increase at the same time. The company has 

no policy to operate about transaction in financial derivative instrument in order to expect in term of profit 

or trade and the company has the risk instruments which has the main list as follows : 

36.1 Credit risk 

  Credit risk means the risk that the party of the one part will be unable to execute according 

to commitments, which is specified with financial instruments and it makes the party of other part 

damage in term of finance. 

  The company has the credit risk related to account receivable which the company has 

several and various customers. However, the company has a comprehensive loan policy which 

required guarantee for large loans, thus the company expects no significant damage from collecting 

debt of such account receivable. The company also estimate the allowance for doubtful accounts 

based on the management appraisal regarding the account receivables debt service ability in the 

past which the management believes it is sufficient. 
 

36.2 Foreign currency risk 

  The company’s exposure to foreign currency risk because relates to its accounts assets and 

liabilities which are not hedged by derivative financial instruments, however the management of 

the company believed that does not effect significantly to the financial statement. 

  As at December 31, 2012 and 2011, the company’s net foreign currency assets and liabilities 

that were not hedged by derivative financial instruments were as follows : 
 

 Consolidated financial statements Separate financial statements  

 As at December 31, As at December 31, 

 Currency 2012 2011 2012 2011  

Financial asset 

 Cash and cash 

  equivalent CNY 85.32 - 85.32 - 

 Advance payments HKD - - 55,834.87 1,841,801.01 

Financial liabilities 

 Advance receipts HKD - - 178,747.20 1,553,807.14 

 Trust receipts USD 472,313.25 612,091.00 472,313.25 612,091.00 

Obligation 

 Letter of credit USD 767,040.00 135,000.00 767,040.00 135,000.00 

 

36.3 Interest rate risk 

  Interest rate risk means the risk that the value of financial instruments will change because 

the changes of interest rate. The company is exposed to interest rate risk relating primarily to its 

deposits, short term loans and loans from financial institutions. So the company is exposed to the 

risk of the fluctuation in the future market rate. 
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  Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2012 and 2011 classified by 

type of interest rates are summarised in the table below : 
 

 Consolidated financial statements (Unit : Million Baht) (Unit : %)  

     Interest rate 

 Floating interest rate Fixed interest rate Non-interest bearing Total % per 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011  annum  

Financial assets 

Cash and cash equivalents 30.33 61.23 - - 14.54 31.20 44.87 92.43 0.04-1.56 

Trade accounts receivable -net - - - - 617.83 531.84 617.83 531.84 - 

Restricted bank deposit 24.30 24.17 348.42 371.74 - - 372.73 395.91 0.30-3.557 

Financial liabilities 

Bank overdrafts and short- 

 term loans from 

 financial institutions 13.58 26.88 1,541.42 1,386.16 - - 1,554.99 1,413.03 2.6208-8.50 

Trade accounts payable - - - - 43.46 14.32 43.46 14.32 - 

Long-term loans - - - 8.70 - - - 8.70 MLR-1.5 

Liabilities by contract  

 of financial leased - - 0.56 1.59 - - 0.56 1.59 5.88-7.08 

Employee benefit obligation - - - - 3.42 1.69 3.42 1.69 - 

 

36.4 Fair value 

  Financial assets and liabilities have the prices according to the lists, which close to current 

market rate because these financial instruments will due in the short term including the loans from 

other companies, which has the interest rate close to current market condition, it makes such 

financial instruments and liabilities reflect the fair value already. 

 

37. Reclassification 
  The financial statements for the years ended December 31, 2011 have been reclassified to conform 

to the current year’s classification but with no effect to previously reported net income (loss). 

 

38. Obigations commitment and contigent liabilities 
 The company has obigations commitment and contigent liabilities as follows : 

38.1 Apart from liabilities as shown in financial statements, the company still has an obligation as 

follows : 

 (Unit : Baht)  

  Consolidated financial statements/ 

  Separate financial statements 

  As at December 31, 
 Currency 2012 2011  

Letter of guarantee Baht 27,250,000.00 26,800,000.00 

Letter of credit USD 767,040.00 135,000.00 
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38.2 Obligations as long-term lease agreement 

  As at December 31, 2012 and 2011 the company entered into 72 long - term lease 

agreements and 71 long - term lease agreements respectively, with various durations from 1 to 25 

years whereas the company holds rights to renew such contract. 

  The aggregate minimum amount of lease payments in the future under non-cancellable 

leases agreements and services agreements are as follows : 

 (Unit : Baht)  

  Consolidated financial statements/ 

  Separate financial statements 

  As at December 31, 
  2012 2011  

Less than 1 year    21,079,966.32 19,918,833.67 

More than 1 year but less than 5 years    19,171,625.11 19,632,553.92 

More than 5 years    1,369,114.14 1,678,309.83 

 Total       41,620,705.57 41,229,697.42 

 

38.3 Obligation the future aggregate construction 

  As at December 31, 2012 and 2011 the company had obligation the future aggregate 

construction payments under construction agreements Baht 1.35 and Baht 27.95 Million 

respectively. 

 

39. Important Contract and Agreement 
39.1 The distributor appointment contract with Digital Phone Co., Ltd. 

  As of September 9, 2002, the company entered into the contract with Digital Phone Co., Ltd. 

The company was appointed as “distributor agent” of mobile phone sim card of digital GSM 1800 

system, instant set of mobile phone accessories including any products which will be additionally 

determined during the contract life while the contract is effective from the contractual date 

onwards. 
 

39.2 The service center operating agent contract with Digital Phone Co., Ltd. 

  As of December 1, 2002, the company entered into the contract with Digital Phone Co., Ltd. 

Both parties agreed that the company was “Service Provider” of after sale service, who was 

providing the maintenance, repair, inspection and distribution of equipment spare parts and 

additional services for mobile phone and equipments whereas the company would be informed 

from time by time during this contract life. This contract would last for the period of 1 year 

commenced from the contractual date. In case there was no breach of covenants during the 

contractual term; then, by the end of contract, there was no termination from Digital Phone Co., 

Ltd. so, this contract is further enforceable for another 1 year commend from the date the contract 

is due in each time. 
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39.3 The contract to grant the right to sell products and service 

  As of August 10, 2004, the company received right in accordance with the contract to grant 

right to sell products and service from Advance Info Service Public Co., Ltd.. Whereby Advance Info 

Service Public Co., Ltd. agreed that the company receives right and various privileges in the system 

of product distribution, service rendered, compensation in the receipt of service repayment and 

register and the receipt of mobile phone service fee and other compensations in accordance with 

the basis, term and rate which Advance Info Service Public Co., Ltd. is determined and this contract 

is enforceable from January 1, 2001,onwards. 

  Moreover, the company operates its business apart from the contract of the right granted to 

sell products and such service. However, the company received a confirm letter from right granter 

that the company business operation is not breach the term in accordance with the contract of such 

right granted. 

 

40. Provident fund 
  The company has established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 1987. 

The fund is contributed by both employees and the company in the rate of 2% of salary. The fund is 

managed by the AIA Provident fund and will be paid to an employee upon termination in accordance with 

the rules of the company’s staff provident fund. 

  For the year ended December 31, 2012 and 2011, the company contribution is repayable to the 

provident fund Baht 0.42 Million and Baht 0.50 Million, respectively. 

 

41. Capital management 
  The primary objectives of the company’s capital management are to maintain their abilities to 

continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure. 

  As at December 31, 2012 and 2011, debts to equity ratio in the consolidated financial statements 

are 2.31 : 1 and 2.06 : 1 and as at December 31, 2012 and 2011 debts to equity ratio in the separate 

financial statements are 2.31 : 1 and 2.07 : 1, respectively. 

 

42. Approval of financial statements 
  These financial statements have been approved by the company’s director on February 28, 2013. 








