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สารจากคณะกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
จากในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ เราจะพบว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของประเทศไทย ในทิศทางการเติบโตและดีขนึ้ ทันต่อการพัฒนา
ของประเทศ ไม่นอ้ ยหน้าประเทศต่างๆ ในโลกนี  ้ โดยเริม่ ต้นจาก
เทคโนโลยี 2.75 G (EDGE) มาเป็นเทคโนโลยี 3G (UMTS)
สูเ่ ทคโนโลยี 4G LTE หรือ 4G LTE (ADVANCED) ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ความเร็วจากเพียงแค่ 150 Kbps วิง่ ขึน้ สูงสุดถึง 100 - 150 Mbps
ทำ�ให้การเชื่อมต่อของระบบข้อมูลต่างๆ ในโลกใบนี้ มีความ
รวดเร็วมากขึ้นตาม สามารถถ่ายเทข้อมูลขนาดใหญ่ได้เพียง
แค่ไม่กี่วินาที จนเกิดเป็นบริการในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นตามมา
แทบทุกเดือน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนน่าจะเห็นชัดเจนใน
พัฒนาการของระบบ Multimedia แบบต่างๆ ที่ดูดีรวดเร็วขึ้นมาก
ทำ�ให้พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับการใช้
บริการข้อมูลต่างๆ หลากหลายบนอินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย
จนเสมือนกับว่าเราจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยก็ว่าได้
ดังนั้นเป็นที่แน่นอน เรื่องเครื่องมือหรืออุปกรณ์พวก
สมาร์ทโฟน จึงมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามมาด้วย
เช่นกัน ตรงนีจ้ งึ ทำ�ให้โอกาสในการทำ�ตลาดของ TWZ สมาร์ทโฟน
ก็สดใสตาม โดยเราคงที่จะยึดหลักคุณภาพดี ราคาคุ้มค่า พร้อม
การใช้งานง่ายๆ มาเป็นแนวในการดำ�เนินแผนการตลาดของ
ปีนี้ต่อไป และเรายังจะคงความตั้งใจที่จะมุ่งมันพัฒนาธุรกิจ
เทคโนโลยีการสือ่ สารของบริษทั ฯ ให้เติบโตตามกระแสเทคโนโลยี
บนเครือข่าย 4G LTE ต่อไป

(นายพุทธชาติ รังคสิริ)
ประธานกรรมการ

(นางปิยะนุช รังคสิริ)
ประธานกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายพุทธชาติ รังคสิริ
ประธานกรรมการ

2. นางปิยะนุช รังคสิริ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังคสิริ
กรรมการ

4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์
กรรมการ
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5. นายบันดาล อุดล
กรรมการอิสระ

			

6. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

7. พลตำ�รวจเอกเอก อังสนานนท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3

ผู้บริหารบริษัท

1. นางปิยะนุช รังคสิริ
กรรมการผู้จัดการ

2. นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 		

5. นางสาวรัชนก สุภานิต
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
			

3. นางสาวนลินี ประทับศร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
และเลขานุการบริษัท

4. นางสาวกฤษณา เหมืองหม้อ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
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รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ นายพุทธชาติ รังคสิริ
ตำ�แหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตร

ประธานกรรมการบริษัท
ร้อยละ 8.68
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะบอกซ์เซส
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปิยะชาติ
2555-2556 รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2553–2556 รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2552-2555 รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้จัดการบมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2550-2552 กรรมการ บจ. แซม คอร์ปอเรชั่น
2547-2550 กรรมการ บจ. เอฟ วัน ซูบารุ (ประเทศไทย)
2546-2547 ประธานชมรม ชมรมเทเลวิซ
2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟ วัน ออโต้ สปอร์ต
2542-2550 กรรมการ บจ. ทีดับบลิวแซด เทเลคอม
2536-2556 รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2535-2558 กรรมการ บจ. พี.ซี.เซลลูล่าร์
2534-2552 กรรมการ บจ. ปิยะชาติ
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางปิยะนุช รังคสิริ
ตำ�แหน่ง 		รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้น 		ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา		ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร 		Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005		
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เดอะบอกซ์เซส
		2556-ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
				
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ทีแซด เทรดดิ้ง
2556-2557
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2556-2557
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
		2555-2557
กรรมการ บจ. อาร์ที โฮลดิ้ง
		2553-2557
กรรมการ บจ. บางกอก ฟอเรสต์
		2544-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เอฟ วัน ออโต้สปอร์ต
		2535-2558
กรรมการ บจ. พี.ซี.เซลลูล่าร์
		2534-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ปิยะชาติ
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
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ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังคสิริ
ตำ�แหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการ
ไม่มี
ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2005
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 และ
Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที่ 21/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2557-2558 กรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
		
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา)
		
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ปิยะชาติ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2546-2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ�ภาควิชาการตลาด
		
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545-2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์
ตำ�แหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการ
ไม่มี
M.B.A., University of Dallas, USA.
MS Economics, University of North Texas, USA.
หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ปิยะชาติ
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เนเจอร์เฮอริเทจ
2548-ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2537-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม (1993)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายบันดาล อุดล
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร 		Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2556-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
		2548-2551
กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
		2534-ปัจจุบัน
กัปตัน บมจ.การบินไทย
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

6

ชื่อ พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
ตำ�แหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
ประสบการณ์ทำ�งาน
2557-ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
2556-ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
2556-2558 		 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โซลาร์ตรอน
2555-ปัจจุบัน 		 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
2552-2555 		 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2550-2551 		 จเรทหารทั่วไป
2548-2550 		 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพัฒนา
2546-2548 		 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ พลตำ�รวจเอก เอก อังสนานนท์
ตำ�แหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2558-ปัจจุบัน
ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
2555-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2554-2558
รองผูบ้ ญั ชาการตำ�รวจแห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี) สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
2552-2557
กรรมการ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
2552-2555
กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2552-2553
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
				
และขนาดย่อม (SMEs)
2551-ปัจจุบัน
กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
2551-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2551-ปัจจุบัน
กรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
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ชื่อ รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช
ตำ�แหน่ง 		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น 		ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 		ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา แชเปิลฮิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร 		ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน
2557-ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
		2557-ปัจจุบัน
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
		2556-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
		2556-ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
				
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		2556-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
				
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		2556-ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการประเมินราคาทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
		2553-2554
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร บจ. หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
		2549-ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
				
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร
ตำ�แหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ไม่มี
ปริญญาตรี Aviation Engineer (COMMUNICATION)
สถาบัน Civil Aviation Institution (Thailand)
หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010				
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2558-ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2558-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ทีแซด เทรดดิ้ง
2555-2557
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
2552-2555
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2552-2552
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย 1 บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2549-2552
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
2547-2549
ผู้จัดการทั่วไป บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2544-2547
รองกรรมการผู้จัดการ บจ. เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น
		2542-2544
กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บจ. เดโค ดิสทริบิวชั่น
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
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ชื่อ นางสาวนลินี ประทับศร
ตำ�แหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
ไม่มี
ปริญญาโท สังคมศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2557-ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2555-ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2548-2555
ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2544-2548
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บจ. สรรพสินค้าเซ็นทรัล
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางสาวกฤษณา เหมืองหม้อ
ตำ�แหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น
คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย และรักษาการผู้อำ�นวนการฝ่ายขาย
ไม่มี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2558-ปัจจุบัน
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2555-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2549-2555
ผู้จัดการเขต บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2540-2549
ผู้จัดการสาขา บจ. พี.ซี.เซลลูล่าร์
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางสาวรัชนก สุภานิต
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตร		ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน
2558-ปัจจุบัน
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
				
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2554-2558
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2551-2554
ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2548-2551
หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนสินค้า บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
ผลการดำ�เนินงาน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รายได้รวม
กำ�ไรสุทธิ
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

10

2556
3,039.49
2,235.13
804.36
3,879.52
92.84

2557
3,561.88
1,325.87
2,236.01
4,085.82
45.62

4,029.32
79.69
1.98
0.34

4,237.62
118.57
  2.80
  0.36

หน่วย: ล้านบาท
2558
3,965.02
1,736.86
2,228.16
3,755.22
106.59
3,965.64
25.99
0.66
0.36

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว
นายทะเบียนผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จำ�หน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริม
3/1 อาคาร 1 ชั้น 2 โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
0107574800285
www.twz.co.th
(66) 2954-3333
(66) 2954-3398
623,574,890.30 บาท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 2229-2800
โทรสาร (66) 2359-1262
นางสาวจินตนา เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131
บริษัท สำ�นักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำ�กัด
เลขที่ 53 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2678-0750
โทรสาร (66) 2678-0661
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด ก่อตั้งจาก
ประสบการณ์การเป็นผู้จ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร ของนายพุทธชาติ และนางปิยะนุช รังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่ม
เปิดร้านจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์การค้ามาบุญครองเป็นรายแรก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
จ�ำนวน 1.00 ล้านบาท
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน ในระบบ Digital GSM Advance และระบบ Digital
GSM 1800 และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยบริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จาก AIS ในการจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ
ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” จ�ำนวน 22 สาขา และ “AIS SHOP” จ�ำนวน 1 สาขา ปัจจุบันบริษัท
เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายใต้ชอื่ “TWZ” ซึง่ เป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษทั โดยบริษทั น�ำสินค้าเข้าจากประเทศจีน ซึง่ ปัจจุบนั
ผู้บริโภคให้การยอมรับในสินค้าจากประเทศจีนมากขึ้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างคู่ค้าในระยะยาวและสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น บริษัทได้
สร้างแฟรนไซส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “TWZ” แล้วจ�ำนวน 19 สาขา ในอนาคตบริษัทคาดว่าจะสามารถกระจาย
สาขาแฟรนไซส์เพิ่มเติมให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายเดิมของบริษัทได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้กับผู้จ�ำหน่าย (Distributor) รายใหญ่ จ�ำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ�ำกัด, บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS และบริษัท เฟอร์รั่ม จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งมีการซื้อเพิ่มเติมจากตัวแทนจ�ำหน่ายราย
อื่นในประเทศไทย เนื่องจากผู้จัดจ�ำหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะรุ่น และบางยี่ห้อ จากการเป็น
ผู้จัดจ�ำหน่ายและตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าหลายราย ส่งผลท�ำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ทุกกลุ่ม
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 บริษัทจึงได้เข้าท�ำสัญญาสิทธิการเช่าที่ดิน
จากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนื้อที่ประมาณ 6,126 ตารางเมตร มูลค่า 88.30 ล้านบาท โดยสัญญามีอายุ 24 ปี
เพื่อก่อสร้างโฮมออฟฟิศเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งท�ำเลดังกล่าวเป็นท�ำเลที่ดีติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ตินรัชดาภิเษก ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้
และก�ำไรให้กับบริษัทได้
จากการที่การด�ำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจดังกล่าว
มาโดยตลอด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ�ำนวน 1.00 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 30.00 ล้านบาท 120.00 ล้านบาท และ 180.00 ล้านบาท
ในปี 2545-2547 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ล้านบาท เป็น 240.00 ล้านบาท โดย
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลทั่วไป 59 ล้านหุ้น และให้แก่กรรมการและพนักงาน
บริษัทจ�ำนวน 1 ล้านหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยี
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยใช้ชอื่ ย่อในการซือ้ ขายหลักทรัพย์วา่ “TWZ” และเริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตงั้ แต่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป ซึ่งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ถือเป็นความส�ำเร็จอย่างหนึ่งในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ท�ำให้บริษทั มีความน่าเชือ่ ถือและมีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัท และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2551 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท โดยจากเดิมบริษัทมีทุน
จดทะเบียนจ�ำนวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นทุน
จดทะเบียนจ�ำนวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมัติการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
จ�ำนวน 600 ล้านหน่วย เพือ่ จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั และการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 600 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 240 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้ออกและ
จ�ำหน่ายใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (TWZ-W1) จ�ำนวน 599,999,987 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท โดย TWZ-W1 เป็นใบส�ำคัญแสดงสิทธิประเภทระบุชื่อผู้ถือและสามารถ
เปลี่ยนมือได้ มีอายุ 1 ปี สามารถใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิคือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.90 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 หุ้นใน
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ราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ท�ำให้ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 240,000,000.50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,400,000,005 หุ้น มูลค่า
หุ้นล่ะ 0.10 บาท) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยัง
ไม่มีการใช้สิทธิ จ�ำนวน 599,999,982 หน่วย ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือดังกล่าวจึงสิ้นสภาพลงทันที
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300 ล้านบาท เหลือ
240 ล้านบาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จ�ำหน่ายจ�ำนวน 599,999,995 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท รวม 59,999,999.50 บาท
ทั้งนี้หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท(TWZ-W1) ที่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของการถือหุ้นซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และได้อนุมัติการออก
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W2) จ�ำนวน 1,028,571,431 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนของการถือหุ้น 7 หุ้นต่อ 3 หน่วย ใบส�ำคัญแสดงสิทธิราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาทต่อหุ้น และอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทอีกจ�ำนวน 102,857,143.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน1,028,571,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้
ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็น 342,857,143.60 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 3,428,571,436 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10
บาท ทั้งนี้ ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจ�ำนวนไม่เกิน 1,028,571,431 หุ้น เพื่อรองรับการใช้แสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทที่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของการถือหุ้น ในอัตราส่วน 7 หุ้นสามัญ ต่อ 3 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญในราคาการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.40 บาท
เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2557 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 1/2557 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 342,857,143.60
บาท เหลือ 342,856,121.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายจ�ำนวน 10,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม
1,022.50 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษทั (TWZ-W2) มติอนุมตั กิ ารออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (TWZ-W3) จ�ำนวน 400,000,001 หน่วย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ�ำนวน 409,000,000.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 4,090,000,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุน
จดทะเบียนของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากเดิม 342,856,121.10 บาท เป็น 751,856,121.40 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 7,518,561,214 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2/2558 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 751,856,121.40 บาท
เหลือ 735,365,612.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายจ�ำนวน 164,905,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม
16,490,508.90 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W2) ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2557 จ�ำนวน 164,904,946 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3) ที่ไม่ได้จัดสรรอีกจ�ำนวน 143 หุ้น และให้มีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W4) จ�ำนวน 2,980,138,401 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการของการถือหุ้นใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 7 หุ้น ต่อ 3 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาท รวมถึงให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ�ำนวน 298,013,840.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 2,980,138,401 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผล
ให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 735,365,612.50 บาท เป็น 1,033,379,452.60 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,333,794,526
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 2,980,138,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W4)
นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ยังได้มีการอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท ปิยะชาติ จ�ำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่
บริษัท อาร์ที โฮลดิ้ง จ�ำกัด และบริษัท บางกอกฟอเรสต์ จ�ำกัด (ผู้ขาย) จ�ำนวน 49,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ปิยะชาติ จ�ำกัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการช�ำระค่าหุ้นที่เป็นสาระส�ำคัญ คือ ผู้ขาย
จะต้องส่งมอบตราสาร เอกสารแสดงการโอนกรรมสิทธิร์ วมไปถึงเอกสารอืน่ ใดทีผ่ ซู้ อื้ ร้องขอเพือ่ เป็นการประกันหรือยืนยันกรรมสิทธิแ์ ละ
ผลประโยชน์ของผู้ซื้อหุ้น รวมถึงการส่งมอบตราสารการโอนหุ้นที่ได้ลงนามแล้ว และบริษัทได้ท �ำสัญญาซื้อหุ้นคืนของบริษัท ปิยะชาติ
จ�ำกัด กับ บริษัท อาร์ที โฮลดิ้ง จ�ำกัด และ บริษัท บางกอก ฟอเรสต์ จ�ำกัด โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายมีสิทธิที่จะให้ผู้ซื้อคืนหุ้นบริษัททั้งหมด
ก็ตอ่ เมือ่ ก�ำไรสุทธิของบริษทั ส�ำหรับงวดปี 2556-2559 รวมกันแล้วน้อยกว่า 150 ล้านบาท หากผูข้ ายใช้สทิ ธิ ผูซ้ อื้ จะต้องซือ้ หุน้ และช�ำระ
เงินภายในก�ำหนดระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังจากที่ผู้ขายน�ำส่งงบการเงินประจ�ำปี 2559 ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่หากมีหนี้หรือ
รายการระหว่างกันค้างอยู่ ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ที่ต้องด�ำเนินการเคลียร์ให้แล้วเสร็จก่อนการซื้อคืน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัท
ได้มอี �ำนาจควบคุมบริษทั ย่อย เนือ่ งจากบริษทั ได้รบั โอนหุน้ ทัง้ หมดจากผูถ้ อื หุน้ เดิมและมีเงือ่ นไขการซือ้ หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมตามข้อตกลง
ที่กล่าวข้างต้น และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนของ บริษัท ปิยะชาติ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 50 ล้านบาท
เป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ได้ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้วของบริษัทย่อยต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท ปิยะชาติ จ�ำกัด เข้าซื้อเงินลงทุน
ของบริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ในราคา 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด โดยบริษัท
ปิยะชาติ จ�ำกัด ได้เข้าซื้อเงินลงทุนของบริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 มีมติอนุมัติในการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของ
บริษัท โดยอนุมัติการจัดตั้งบริษัท “TWZ INTERNATIONAL LIMITED” ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน ทุนจดทะเบียน
HKD1,000,000 (หนึ่งล้านเหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง) โดยบริษัทจะถือหุ้น 100% ซึ่งใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจรับ
จัดหาและจัดจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 และอนุมัติ
การจัดตั้งส�ำนักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อช่วยบริษัทในการบริหารต้นทุนสินค้าและควบคุมคุณภาพของสินค้าซึ่งได้
ด�ำเนินการจดทะเบียน จัดตั้งส�ำนักงานตัวแทนเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
และเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2556 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 บริษทั ได้มมี ติเป็นเอกฉันท์ให้จดั ตัง้ บริษทั ทีแซด เทรดดิง้
จ�ำกัด เป็นบริษทั ย่อย ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท จ�ำนวน 300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท ก�ำหนดให้บริษทั ลงทุนประมาณร้อยละ
100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้จ�ำหน่าย น�ำเข้า และส่งออก พร้อมทั้งให้บริการหลังการขายส�ำหรับสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฯ บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 20
กันยายน 2556
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษทั ได้มมี ติเป็นเอกฉันท์ให้จดั ตัง้ บริษทั เดอะบอกซ์
เซส จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงในสัญญาณดิจิตอลโดยให้
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ถือลงทุนร้อยละ 100 และได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าวทีก่ ระทรวงพาณิชย์แล้ว
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ปัจจุบัน บริษัทมีสาขาจ�ำนวน 28 แห่ง โดยแบ่งเป็นสาขาภายใต้ชื่อ Telewiz จ�ำนวน 22 สาขา AIS Shop จ�ำนวน 1 สาขา และ TWZ
Shop จ�ำนวน 5 สาขา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อร้าน

สถานที่ตั้ง

TELEWIZ / 1. ห้อง 344-354 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ปิ่นเกล้า (AIS Shop)
AIS SHOP 2. ห้อง 305 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3
3. ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ
4. ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50
5. ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่
6. ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์
7. ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 3
8. ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาบางนาตราด
9. ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส สาขาศรีนครินทร์
10. ห้อง 309/1 ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา
11. ห้อง 336/3 ชั้น 3 ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์
12. ห้อง A115,122,126 ตลาดบองมาร์เช่
1. ห้อง 231 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
TWZ
SHOP 2. ห้อง A-16 ชั้น 1 อาคารหลักสี่พลาซ่า
3. ห้อง 100/1-2 แม่สอด จ.ตาก
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13. ห้อง 3033 ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
14. ห้อง 509A ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา
15. ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา
16. ห้อง 529 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา
17. ห้อง F1/10 ห้างคาร์ฟูร์ สาขาพระราม 2
18. ห้อง 225 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
19. ห้อง L007/1 ชั้น 3 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
20. ห้อง GCRB109 ศูนย์การค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี
21. ชัน้ ใต้ดนิ ศูนย์การค้า บิก๊ ซีซเู ปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่
22. ห้อง R252 ชั้น 2 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
23. ห้อง 416 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
4. ห้อง 239/1 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่
5. เลขที่ 270/12 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ โดยให้ความสำ�คัญในการเพิ่ม
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร โดยการเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าเฉพาะทำ�เลที่อยู่ใน Prime Area เป็นแหล่งชุมชนที่มีกำ�ลังซื้อ และ
มีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นจำ�นวนสาขาในรูปแบบต่างๆ ทั้ง TWZ Shop, Telewiz Shop และ AIS Shop เพิ่ม
จำ�นวนตัวแทนจำ�หน่าย เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
บริษทั ผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลือ่ นทีช่ นั้ นำ�และผูจ้ �ำ หน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ า่ งๆ มากขึน้ รวมทัง้ นำ�สินค้าจากประเทศจีนมาจำ�หน่ายภายใต้ตรา
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถคัดสรรสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพและคุณลักษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
จากการที่ธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความสำ�คัญในการสร้างแบรนด์ TWZ เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง
ทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งสำ�นักงานตัวแทนที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานในการบริหาร
ต้นทุน และควบคุมคุณภาพของสินค้า รวมถึงการจัดหาสินค้าที่คุณภาพดี เพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังขยายธุรกิจไป
ยังต่างประเทศโดยจัดตั้งบริษัทย่อย TWZ INTERNATIONAL LIMITED เพื่อจัดจำ�หน่ายสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร
ทุกชนิดทั่วโลก ซึ่งจะทำ�ให้รายได้ของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ต้นปี 2558 ตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางถึงบน ได้ดันมูลค่าตลาดรวมของสมาร์ทโฟนแตะระดับ 9 หมื่นล้านบาท อันเนื่องมาจากความ
พร้อมทางด้านเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน 3G ประกอบกับกระแสความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ท�ำให้ราคาสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับต�่ำลง ฐานผู้ใช้งานจึงมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2557 ตลาดสมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ตเริม่ ปรากฏสัญญาณการเติบโตทีช่ ะลอตัวลง อันเนือ่ งมาจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมไปถึงก�ำลังซือ้ ทีถ่ กู กดดัน
จากหนีภ้ าคครัวเรือน ส่งผลให้ผบู้ ริโภคบางกลุม่ โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคระดับล่างทีม่ รี ายได้นอ้ ย ชะลอการซือ้ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึง่ ถือ
เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยออกไปก่อน
หากพิจารณาถึงตลาดสมาร์ทโฟนไทย ในปี 2558 ตลาดสมาร์ทโฟนจะมีแรงกดดันจากหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและก�ำลังซื้อ
ที่อาจฟื้นตัวได้จ�ำกัด แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดสมาร์ทโฟนในไทยจะยังคงมีการขยายตัว โดยได้รับแรงผลักดันหลักจากการแข่งขันท�ำ
การตลาดของกลุม่ ผูป้ ระกอบการซึง่ เป็นผูผ้ ลิตทัง้ ในประเทศและต่างประเทศด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุน่ ใหม่ในหลายระดับราคา ประกอบ
กับกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ของผู้ประกอบการจะสามารถกระตุ้นก�ำลังซื้อของผู้บริโภคบางกลุ่มได้ โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีอายุระหว่าง 23-40 ปี หรือกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางถึงระดับบนที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงที่นิยมติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และมี
แนวโน้มเปลี่ยนอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ทันสมัย
ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในต้นปี 2558 ตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยจะมียอดขายโดยรวมราว 15.6-15.9 ล้านเครื่อง
ขยายตัวร้อยละ 6.7-9.1 จากปี 2557 ทีม่ ยี อดขายประมาณ 14.6 ล้านเครือ่ ง คิดเป็นมูลค่าตลาดในปี 2558 อยูท่ ี่ 89,290-91,075 ล้านบาท
เติบโตในกรอบร้อยละ 3.2-5.3 จากมูลค่าตลาดในปี 2557 ที่ 86,515 ล้านบาท ขณะที่ ตลาดแท็บเล็ตในปี 2558 จะมียอดขายอยู่ที่
2.4-2.5 ล้านเครื่อง ลดลงร้อยละ 19.4-24.2 จากปี 2557 ที่มียอดขายประมาณ 3.1 ล้านเครื่อง คิดเป็นมูลค่าตลาดปี 2558 อยู่ที่
16,700-17,500 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.1-35.1 จากปี 2557 ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 25,750 ล้านบาท นั่นเป็นเพราะราคาแท็บเล็ต
และจ�ำนวนเครื่องที่จ�ำหน่ายลดลง
หลังจากกระแสการเปิดการให้บริการ 4G เริ่มขึ้น ซึ่งคาดเดาว่ายอดผู้ใช้บริการข้อมูลปี’59 จะเติบโตกว่า ร้อยละ 20 มูลค่าตลาดทะลุ
130,000 ล้านบาท อย่างแน่นอน และการให้บริการโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ยังเป็นการให้บริการผ่าน
โครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ซึ่งมีปริมาณคลื่นความถี่อยู่เพียง 15 MHz ต่อ 1 ใบอนุญาต ท�ำให้เกิดความไม่เพียงพอต่อการ
รองรับการใช้งานบริการสื่อสารข้อมูลไร้สายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการบนคลื่นความถี่
1800MHz และ 900 MHz ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการตอบโจทย์ทางธุรกิจในการต่อยอดการใช้งานการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ทั้งในด้าน
ปริมาณคลื่นความถี่ รวมไปถึงการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการจากแผนที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ชนะการประมูลจะน�ำคลื่น
ความถี่ดังกล่าวมาเปิดให้บริการบนเทคโนโลยี 4G ซึ่งมีเสถียรภาพในการใช้งานและความเร็วที่สูงกว่าเทคโนโลยี 3G อยู่ราว 4-5 เท่า
จึงคาดว่า ในระยะแรกของการเปิดให้บริการ 4G ผู้ให้บริการน่าจะท�ำการตลาดในเชิงคุณภาพของการให้บริการ 4G เพื่อแย่งความเป็น
ผู้น�ำทางด้านเทคโนโลยี และท�ำการออกโปรโมชั่นแบบเฉพาะเจาะจงส�ำหรับผู้บริโภคที่มีก�ำลังซื้อและมีความต้องการใช้บริการข้อมูลใน
ระดับสูง ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่จะเปลี่ยนมาใช้บริการ 4G ในระยะแรก คือ กลุ่มที่ชื่นชอบและติดตามเทคโนโลยี และยังพอมี
ก�ำลังซือ้ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตรุน่ ใหม่ทรี่ องรับ 4G ซึง่ คาดว่าจะกระจุกตัวตามกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด
อย่างไรก็ดี ในระยะถัดไป เมือ่ เศรษฐกิจทยอยปรับตัวดีขนึ้ ผูบ้ ริโภคก็จะเริม่ พิจารณาถึงอัตราค่าใช้บริการเป็นส�ำคัญ โดยอัตราค่าให้บริการ
4G ทั้งในด้านการให้บริการเสียงและข้อมูลได้มีการถูกก�ำหนดให้เรียกเก็บในอัตราที่ต�่ำกว่าการให้บริการ 3G ส่งผลให้ผู้บริโภคโดยทั่วไป
ตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะเปลี่ยนมาใช้บริการ 4G
ทั้งนี้โดยภาพรวมของปี 2559 จะมีผู้เข้าใช้บริการโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งที่ผ่านโครงข่าย 3G และ 4G ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าใช้บริการสูงถึง 38.4-39.7 ล้านคน ขยายตัวในกรอบร้อยละ 11.0-14.7 จากปี 2558 คิดเป็นอัตราการเข้า
ถึงโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตราวร้อยละ 60.4-62.6 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นการเปิดให้บริการ 4G ในคลื่นความถี่ 900 MHz
และ 1800 MHz จะก่อให้เกิดอานิสงส์โดยตรงต่อธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจวางโครงข่าย ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่าง
การให้บริการข้อมูล ธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายสมาร์ทโฟน อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดอานิสงส์ทางอ้อมในอีกหลายธุรกิจ เช่น การผลิตซอฟต์แวร์
ตลาด E-Commerce การให้บริการศึกษาออนไลน์ และการให้บริการบันเทิงออนไลน์หรือจะเป็น E-Banking ทีก่ �ำลังเติบโตเร็วมาก เป็นต้น
ส�ำหรับการเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ 4G จะสามารถดันยอดขายสมาร์ทโฟนทุกกลุม่ ในปี’59 ให้โตพุง่ กว่าร้อยละ 14.7 การประมูลใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโมบาย
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G ซึ่งมีความเข้มข้นในการแข่งขันที่สูงขึ้น ภายใต้ข้อจ�ำกัดในด้านทรัพยากรคลื่นความถี่ และการ
เข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ในธุรกิจบริการโทรคมนาคมแบบไร้สาย อย่างไรก็ดี การเปลีย่ นผ่านและการแข่งขันในยุค 4G ทีเ่ ข้มข้นขึน้
คาดว่า ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์ต่อการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน 4G ในระยะถัดไป
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ส่วนการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมนัน้ น่าจะมุง่ แรงผลักดันมาที่ 2 ตลาดหลักก่อน
คือ ตลาดผู้บริโภคที่ยังคงใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G ซึ่งปัจจุบัน มีอยู่ราว 16 ล้านเลขหมาย หรือประมาณ 10.7 ล้านราย
โดยตลาดผูบ้ ริโภคดังกล่าวน่าจะได้รบั แรงผลักดันมาจากกลุม่ ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม และตลาดผูบ้ ริโภคในกลุม่ ทีถ่ อื ครองสมาร์ทโฟน
3G ที่ไม่รองรับ 4G ซึ่งเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีส่วนส�ำคัญให้ตลาดสมาร์ทโฟนขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยจะได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มผู้
ประกอบการโทรคมนาคม และกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและจัดจ�ำหน่ายสมาร์ทโฟน
ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2559 จ�ำนวนสมาร์ทโฟนที่ขายได้จะสูงถึง 17.9-18.7 ล้านเครื่อง ขยายตัวราวร้อยละ 14.7-5.15.8 จากปี 2558 เนื่องจากสมาร์ทโฟนต่อเครื่องมีราคาย่อมเยาลง จึงท�ำให้มูลค่าตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมมีอัตราการขยายตัวไม่สูงมาก
นักเมื่อเทียบกับการขยายตัวในด้านจ�ำนวนเครื่องที่จัดจ�ำหน่ายได้
จากสภาวการณ์ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าด้วยสภาพตลาดและความต้องการโดยรวมของผู้บริโภคกลุ่มใหม่เริ่มเติบโตสูงขึ้น
สืบเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่มีโอกาสเข้าใช้โครงข่าย 4G กันได้อย่างทั่วหน้า จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีของ TWZ สมาร์ทโฟน
ที่ได้ออกสินค้าและมุง่ เน้นกลุม่ ผูบ้ ริโภคกลุม่ ดังกล่าว ควบคูก่ บั กลุม่ ลูกค้าทีก่ �ำลังเริม่ ใช้เครือ่ งสมาร์ทโฟนและกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามต้องการ
ใช้สมาร์ทโฟนแบบคุ้มค่า คุ้มราคา มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง ท�ำให้ TWZ สมาร์ทโฟนเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่า
คุ้มราคาและเริ่มได้รับความนิยมที่สูงขึ้นเป็นล�ำดับ จนสามารถดึงส่วนแบ่งทางการตลาดจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวนี้มาได้เป็นจ�ำนวนมาก
ผู้ที่มีบทบาทในธุรกิจการจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังต่อไปนี้

1. ตัวแทนจ�ำหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True Move ซึ่งจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมผ่านร้านค้าซึง่ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในเครือของตนเอง ทัง้ ในรูปแบบสาขาทีด่ �ำเนินการเอง
และรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจัดการ บริการหลังการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่ง
ก�ำหนดโดยผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ตัวแทนจ�ำหน่ายในกลุม่ นีจ้ ะมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูใ้ ห้บริการ ทาํ ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ในการขายและการให้บริการลูกค้าตลอดเวลา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจและการตลาดจาก
ผูใ้ ห้บริการอย่างสมาํ่ เสมอ ซึง่ ส่งผลทาํ ให้ตวั แทนจําหน่ายทีอ่ ยู่ในเครือของผูใ้ ห้บริการได้รบั ความน่าเชือ่ ถือและเป็นที่ไว้ใจของลูกค้า

2. ผู้จัดจําหน่าย (Distributor / Dealer)

ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยู่ในกลุม่ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายจะได้รบั การแต่งตัง้ จากผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลือ่ นทีจ่ ากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้นการขายส่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริษัทที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้แก่
• บริษัท เฟอร์รั่ม จํากัด (มหาชน)
• บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยผู้จัดจ�ำหน่ายจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เพื่อน�ำมาจ�ำหน่ายต่อให้แก่ตัวแทนจ�ำหน่าย หรือร้านค้า
ปลีกทั่วไป อย่างไรก็ตาม จากการที่อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ผู้จัดจ�ำหน่ายบางรายจึงมีการเปิดร้าน
ค้าปลีกในเครือของตนเพือ่ เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายและเพือ่ ทีจ่ ะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
รูปแบบการให้แฟรนไชส์

3. ตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง

ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย (Dealer) จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรง
เช่นกัน แต่จะเน้นการขายปลีกตามสาขาและจุดจ�ำหน่ายของแต่ละบริษัทเป็นหลัก โดยมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจําหน่ายรายอื่น
ส�ำหรับสินค้าบางยี่ห้อหรือบางรุ่น เพื่อให้ร้านค้าของตนมีสินค้าที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็มีการจ�ำหน่ายสินค้าบางส่วนให้แก่ตัวแทนจ�ำหน่าย ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีความเข้าใจในพฤติกรรม
การใช้และความต้องการของลูกค้าเนื่องจากต้องติดต่อกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง เป็นผลท�ำให้สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี

4. ร้านค้าปลีกรายย่อย

การดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทุนน้อย และมักจะไม่มีระบบการจัดการ และบริการ
หลังการขาย เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการ ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ส่งผลท�ำให้ได้รบั
ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าน้อยกว่าผู้จัดจําหน่ายประเภทอื่นๆ
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ข้อได้เปรียบในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้มีบทบาทอยู่ทั้ง 3 กลุ่ม กล่าวคือ
1. บริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่คือ AIS โดยได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ในการเปิดสาขา
จ�ำนวน 23 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สุดในประเทศไทย ที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้าน
การขายและงานบริการจาก AIS มากว่า 10 ปี ท�ำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS มาโดยตลอด
2. บริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทน�ำสินค้าเข้าจากประเทศ
จีน ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ให้กบั บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ�ำกัด, บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS และบริษัท เฟอร์รั่ม จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากตัวแทน
จ�ำหน่ายรายอื่นในประเทศไทยท�ำให้บริษัทมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารต้นทุนสินค้าได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
3. บริษัทมีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จ�ำนวน 5 สาขา และมีช่องทางการขายแฟรนไซส์ภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “TWZ” แล้วอีกจ�ำนวน 19 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ใน Prime Area
และด้วยเครือข่ายของตัวแทนจ�ำหน่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 300 รายรวมถึงศูนย์บริการหลังการขายที่มีคุณภาพที่สามารถ
ให้การสนับสนุน ได้ทั้งตัวแทนจ�ำหน่ายและผู้บริโภค ท�ำให้โดยรวมต่างให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสินค้า TWZ สมาร์ทโฟน ส่งผลให้
บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดี
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทได้รับสิทธิในการจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า เทเลวิซ จาก บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) (“AIS”) ทัง้ นี้ เงือ่ นไขในสัญญาให้สทิ ธิระบุวา่ คูส่ ญั ญาทัง้ สองฝ่ายมีสทิ ธิทจี่ ะเลิกสัญญา
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาให้สิทธิ หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาโดยท�ำเป็นหนังสือส่งให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ปัจจุบัน บริษัทได้รับสิทธิในการเปิดร้านเทเลวิซ และ AIS Shop
จ�ำนวน 23 สาขา หากบริษัทถูกบอกเลิกสัญญาให้สิทธิจาก AIS ในการด�ำเนินธุรกิจร้านเทเลวิซ อาจท�ำให้รายได้ของบริษัทลดลง
อย่างไรก็ตาม จากการที่สถานที่ตั้งสาขาเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดังนั้น ถึงแม้จะถูกยกเลิกสัญญาให้สิทธิ
ดังกล่าว บริษทั ก็สามารถเปิดด�ำเนินการร้านค้าดังกล่าวในชือ่ ร้าน TWZ Shop เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการได้โดยทันที นอกจาก
นี้ โครงสร้างรายได้สว่ นใหญ่ของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 76.00 ของรายได้รวมเป็นรายได้จากการขายส่งสินค้า ท�ำให้ผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากการถูกบอกเลิกสัญญาให้สิทธิส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทไม่มากนัก
การที่ธุรกิจของบริษัทมีส่วนในการเกื้อหนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษัทจ�ำหน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงินเฉพาะ
ในเครือข่ายของ AIS รวมทั้งบริษัทมีการซื้อ/ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้จัดจ�ำหน่าย
และ/หรือผู้จ�ำหน่ายรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทในเครือของ AIS และเปิดร้านจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์เสริม
ในร้าน TWZ Shop ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ AIS ทราบ โดยธุรกิจดังกล่าวของบริษัทเป็นการเพิ่มยอดจ�ำหน่ายซิมการ์ดและบัตรเติม
เงินในเครือข่าย AIS ให้เพิม่ มากขึน้ นอกจากนีส้ าขาร้านเทเลวิซของบริษทั ยังได้รบั รางวัลต่างๆ จาก AIS มากกว่า 10 ปีตดิ ต่อกัน
โดยบริษทั เป็นผูป้ ระกอบการทีม่ รี า้ นเทเลวิซมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ท�ำให้มโี อกาสน้อยมากทีบ่ ริษทั จะถูกบอกเลิกสัญญาจาก AIS
และผู้บริหารเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก AIS อย่างต่อเนื่องต่อไป

2. ความเสีย่ งจากการด�ำเนินธุรกิจในการจ�ำหน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงินของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ พียงรายเดียว

ปัจจุบัน บริษัทจ�ำหน่ายเฉพาะซิมการ์ดของระบบ Digital GSM Advance และระบบ Digital GSM 1800 และ ให้บริการเติมเงิน
ของ ระบบ 1-2-Call ซึ่งด�ำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (“AIS”) โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้
จากการขายซิมการ์ดและการให้บริการเติมเงินคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของรายได้รวมในปี 2558 ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจาก
การพึ่งพิงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการแข่งขันจากผู้ให้บริการราย
อื่น เช่น บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่เข้าสู่ตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ให้บริการรายดังกล่าวลดลง และส่งผลกระทบต่อยอดการขายของ
บริษัทในที่สุด

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ�ำหน่ายสินค้ารายใหญ่

เนือ่ งจากผูจ้ ดั จ�ำหน่ายแต่ละรายจะได้รบั สิทธิในการจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ฉพาะบางยีห่ อ้ และบางรุน่ เท่านัน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้บริษทั
มีสินค้าจ�ำหน่ายได้ครบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จึงต้องสั่งซื้อจากผู้จัดจ�ำหน่ายหลายราย โดยการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทจากผู้จัดจ�ำหน่าย
แต่ละรายและในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม ส่วนลดจากการซื้อสินค้าปริมาณมาก
(Volume Discount) รวมทั้งข้อเสนอต่างๆ จากผู้จัดจ�ำหน่าย เช่น จ�ำนวนเครื่องที่จะได้รับการจัดสรร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษทั ยังคงรักษาความสัมพันธ์
อันดีกบั ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายอืน่ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการกระจายการสัง่ ซือ้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ไปยังผูจ้ ดั จาํ หน่ายรายอืน่ นอกจากนีบ้ ริษทั
ยังเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “TWZ” ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทอีกด้วย ส่งผลท�ำให้บริษัทมีสินค้าที่ทันสมัยตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และลดการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทั มีการน�ำเข้าเครือ่ งโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยช�ำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้บริษทั
อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทต้องช�ำระค่าสินค้า บริษัทจึงได้มีการติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตาม
สถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
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5. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้องท�ำการพัฒนาและออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงอาจประสบปัญหาในเรื่องสินค้าที่มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้าสมัย
ท�ำให้บริษัทไม่สามารถจ�ำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ บริษัทจึงอาจมีความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับลดราคาขายของสินค้ารุ่นดังกล่าว
เพื่อให้ทันกับตลาดและสามารถแข่งขันได้
จากการที่ผู้บริหารของบริษัทประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ท�ำให้มีความเข้าใจถึงภาวะ
อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอย่างดี ผู้บริหารของบริษัทจึงให้ความส�ำคัญในการคัดเลือกยี่ห้อและรุ่นของสินค้าที่จะน�ำมา
จ�ำหน่ายอย่างระมัดระวัง โดยบริษทั จะท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าทัง้ ตัวแทนจ�ำหน่ายและผูบ้ ริโภคอย่าง
สม�่ำเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของโทรศัพท์
เคลื่อนที่จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นน�ำที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายอีกด้วย ส่งผลท�ำให้บริษัทสามารถคัดสรร
สินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังได้ในทันที ประกอบกับ
การที่บริษัทมีช่องทางการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ส่งผลท�ำให้บริษัทสามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที่สินค้าที่มีอยู่จะเสื่อม
ความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีทผี่ ผู้ ลิตโทรศัพท์เคลือ่ นที่ รวมทัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายใหญ่ทบี่ ริษทั เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายให้ ท�ำการปรับลด
ราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ บริษัทจะได้รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เงื่อนไขและตามเวลา
ที่ตกลงจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจ�ำหน่ายรายดังกล่าวอีกด้วย

6. ความเสี่ยงจากการที่มีจ�ำนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ทโฟน
ท�ำให้ธรุ กิจจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม การทีบ่ ริษทั เป็น
ร้านตัวแทนจ�ำหน่ายพันธมิตรของ AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ประกอบกับการที่บริษัทมีสินค้าที่ให้บริการ
แก่ลูกค้าที่หลากหลาย การมีช่องทางการจ�ำหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในส่วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ใน Prime Area ทัว่ กรุงเทพมหานคร และมีตวั แทนจ�ำหน่ายกว่า 300 รายทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีศนู ย์บริการทีม่ คี ณุ ภาพ
และครบวงจร สามารถสนับสนุนสินค้าต่างๆของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลท�ำให้บริษทั มีรายได้จากการบริการทีส่ มำ�่ เสมอ
รวมทัง้ การทีผ่ บู้ ริหารมีความเข้าใจกลไกตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ท�ำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมและสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างเต็มที่

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่

เนื่องจากบริษัทมีการจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริษัททั้งสิ้นจ�ำนวน 28 สาขา ซึ่งตั้งอยู่
ในศูนย์การค้าชัน้ น�ำและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดังนัน้ บริษทั จะต้องท�ำการเช่าพืน้ ทีจ่ ากผูใ้ ห้เช่าพืน้ ทีท่ งั้ ในรูปแบบของสัญญาเช่าระยะสัน้
และระยะยาว บริษทั อาจมีความเสีย่ งจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่ หรืออาจมีความเสีย่ งจากการทีผ่ ใู้ ห้เช่าขอเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ท�ำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม แต่จากการที่บริษัทเป็นคู่ค้าที่ดีของผู้ให้เช่าพื้นที่มาโดยตลอด
จึงท�ำให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย

8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทก่อตั้งโดย นายพุทธชาติ และนางปิยะนุช รังคสิริ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์
เสริม และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้จัดจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ส่งผลท�ำให้
ทั้ง 2 ท่านป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการบริหารบริษัท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัท
มีนโยบายผลักดันให้มีการบริหารงานเป็นทีมงานเพิ่มมากขึ้น มีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหาร โดย
ค�ำนึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทเป็นส�ำคัญ และจากที่นายพุทธชาติ และนางปิยะนุช รังคสิริ เป็นบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการป้องกันการมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอ�ำนาจ
การด�ำเนินงานของบริษัท (Authority Table)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวรังคสิริ
นายพุทธชาติ
รังคสิริ
นางสาวณัฐนุช
รังคสิริ
รวมกลุ่มครอบครัวรังคสิริ
2. นายจาตุรนต์
โกมลมิศร์
3. นายสิปปกร
ขาวสอาด
4. นายอัฐ
ทองแดง
5. นางเพชรัตน์
ทองแดง
6. นายณัฎฐสิทธิ์
เทพไพฑูรย์
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
8. นายธีรวัฒน์
ธัญลักษณ์ภาคย์
9. ท่านผู้หญิง วิระยา
ชวกุล
10. นางสุรางค์
ประภากรรุจิวงศ์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
541,428,571
104,464,500
645,893,071
329,059,274
281,618,400
218,791,200
200,000,000
148,951,561
91,597,049
61,660,400
60,000,000
55,420,000

8.68
1.68
10.36
5.28
4.52
3.51
3.21
2.39
1.47
0.99
0.96
0.89

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและส�ำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของ
บริษทั มีอ�ำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลีย่ นแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครัง้ คราว โดยอยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขที่การด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส�ำรองส�ำหรับการช�ำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงิน
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต
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ผู้อำ�นวยการฝ่าย
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ

โครงสร้างองค์กร

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายขาย

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผู้อำ�นวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำ�นวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตําแหน่ง

นายพุทธชาติ
รังคสิริ
ประธานกรรมการ
นางปิยะนุช
รังคสิริ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ผศ. ดร. ทิพภากร
รังคสิริ
กรรมการและกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นางสาวไขแข
เชิดวิศวพันธุ์
กรรมการและกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นายบันดาล
อุดล
กรรมการอิสระ
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
พลต�ำรวจเอกเอก
อังสนานนท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รศ. พัชรา
พัชราวนิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวนลินี ประทับศร เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางปิยะนุช รังคสิริ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์ หรือ
ผศ. ดร. ทิพภากร รังคสิริ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวนลินี ประทับศร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการ
บริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ
ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้
1. ดูแลเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ (corporate governance)
2. วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายก�ำหนด
3. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและบันทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
4. จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ดูแลและให้ค�ำปรึกษาในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย พ.ร.บ.บริษทั มหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก
7. งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความสุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอ�ำนาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพือ่ ด�ำเนินการอย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่าง
เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอ�ำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการอืน่ ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
3. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณส�ำหรับประกอบธุรกิจประจ�ำปี
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
5. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุมตั กิ จิ การอืน่ ๆ ทีส่ �ำคัญอันเกีย่ วกับบริษทั หรือทีเ่ ห็นสมควรจะด�ำเนินการนัน้ ๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั
เว้นแต่อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�ำหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การท�ำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายก�ำหนด หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
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( 2 ) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล
1. นางปิยะนุช
2. ผศ. ดร. ทิพภากร
3. นางสาวไขแข

รังคสิริ
รังคสิริ
เชิดวิศวพันธุ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

		
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารบริษัทซึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทในกิจการดังต่อไปนี้
1. มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กําหนดโครงสร้างองค์กร อ�ำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทั โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก
การฝึกอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท
3. วางแผนและก�ำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณส�ำหรับประกอบธุรกิจประจ�ำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม งบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี ในกรณีมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน และให้น�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
4. ตรวจสอบติดตามการด�ำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
6. มีอ�ำนาจในการอนุมัติการด�ำเนินการทางการเงินดังนี้
(1) ในกรณีที่ก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจ�ำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหาร
สามารถด�ำเนินการได้โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน
(2) ในกรณีที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ตามข้อ (1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ�ำนาจในการอนุมัติการด�ำเนินการทางการ
เงินในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยอ�ำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด�ำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ
รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท โดยการมอบอ�ำนาจดังกล่าว จะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ �ำให้ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ น หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล
1. พลเอก ดร.สุรพันธ์
2. พลต�ำรวจเอกเอก
3. รศ. พัชรา

พุ่มแก้ว
อังสนานนท์
พัชราวนิช

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ จัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี โดยพิจารณางบการเงินและรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การด�ำรงอยู่ของกิจการ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายบัญชีก่อนน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ เผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจ สอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) พิจารณา
วางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบ
ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ถึงปัญหาหรือข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการ
ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทรนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้
คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
3. สอบทานการด�ำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยค�ำนึงถึงความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์
ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้ง
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าวเพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
6. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหาร ทบทวน
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส�ำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่ บทรายงานและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

26

7. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกีย่ วกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
8. ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ให้เป็นไปตามหรือทีก่ �ำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
(4) ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1. นางปิยะนุช

รังคสิริ

กรรมการผู้จัดการ

2. นายกิตติพงศ์

กิตติภัสสร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

3. นางสาวนลินี
4. นางสาวกฤษณา

ประทับศร
เหมืองหม้อ

5. นางสาวรัชนก

สุภานิต

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
3. มีอ�ำนาจแต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�ำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในต�ำแหน่งต�่ำกว่าระดับผู้บริหาร
4. มีอ�ำนาจอนุมัติการจัดซื้อ และการใช้จ่ายเงินส�ำหรับการปฏิบัติงานทั่วไป ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ตามที่ก�ำหนด
ในอ�ำนาจการอนุมัติ (Authority Table) ของบริษัท
5. มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบวินัยการท�ำงานในองค์กร
6. มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์ ต่อกิจการ
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
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ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่สามารถรับมอบอํานาจให้อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั จะกระทําผ่านประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะทําการเลือกตัง้ กรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
นั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาท�ำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์
ในการท�ำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบและจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ต่อไป
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ทั้งนี้ นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำในบริษทั บริษทั ย่อย
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะ
ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัยผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย
การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีก่ �ำหนดว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีก้ รรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการ จ�ำนวน 8 ท่าน โดยบริษัท มีค่าตอบแทนของกรรมการดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทน* จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม
(บาท)
ปกติ เพิ่มเติม

1. นายพุทธชาติ

รังคสิริ

ประธานกรรมการ

890,000

4/4

4/4

2. นางปิยะนุช

รังคสิริ

รองประธานกรรมการ

550,000

4/4

4/4

กรรมการ

450,000

4/4

4/4

4. นางสาวไขแข

เชิดวิศวพันธุ์ กรรมการ

430,000

4/4

4/4

5. นายบันดาล

อุดล

กรรมการอิสระ

450,000

4/4

4/4

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

610,000

4/4

4/4

7. พลต�ำรวจเอกเอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

530,000

4/4

2/4

8. รศ. พัชรา

570,000

4/4

4/4

3. ผศ. ดร. ทิพภากร รังคสิริ

6. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
พัชราวนิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

		
รวม
หมายเหตุ:
- ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุมและค่าบ�ำเหน็จ

4,480,000

โดยตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการเป็น
จ�ำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 และปี 2558 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน

ปี 2558
จำ�นวนราย
จำ�นวนเงิน (บาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น

5

14,361,305

5

14,361,305

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

5

849,147

5

849,147

		
(2) ค่าตอบแทนอื่น
		 - ไม่มี -
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ปี 2557
จำ�นวนราย
จำ�นวนเงิน (บาท)

รวม

15,210,452

15,210,452

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม โดยก�ำหนดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีดี เพือ่ ให้การด�ำเนินการเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
ในปี 2558 บริษทั ได้ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ี โดยการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ 5 หมวด ดังนี้
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัท ให้ความส�ำคัญถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน โดยด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอครบถ้วน โดยหนังสือเชิญ
ประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้ง
รายละเอียดของเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะต้องน�ำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพือ่ รักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษทั
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระ
การประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย และบริษัทได้เปิดให้
ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมง
2) ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจน และแสดงผลสรุปของ
คะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย
3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด�ำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการ
ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของ
แต่ละระเบียบวาระ
4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
5) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัท
6) ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสม

2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ให้ความส�ำคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบ
วาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระ
ก่อนตัดสินใจ
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2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทน โดยจะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้หุ้นและใช้หนังสือมอบ
ฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสียงนั้นคณะกรรมการ
สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการเกี่ยวโยง การท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีมี่ข้อโต้แย้งในภายหลัง
3. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังการประชุมเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
4. ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ท�ำการ
ซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าท�ำนิติกรรม
อื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในหน่วยงานที่รู้ข้อมูลภายในท�ำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อก�ำหนดนี้รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า
คู่แข่ง ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส�ำคัญของทุกคน ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
คู่ค้า		
คู่แข่ง
พนักงาน
ชุมชนและสังคม
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: บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความเจริญ
เติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะด�ำเนินการอย่าง
โปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้
: บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
: บริษัทค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ ในการด�ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
โดยคู่ค้าของบริษัท พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
: บริษัทจะยึดถือกติกาและแนวทางของการแข่งขันที่ดี
: บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส�ำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และ
บรรยากาศการท�ำงานที่ดี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมเพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน
: บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาการเติบโตของบริษัท
ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน

4.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการดูแลให้บริษทั เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท (www.twz.
co.th) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลตัดสินใจอย่างเพียงพอ
และเท่าเทียมกัน
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ มีดังนี้
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
2. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
3. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
4. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�ำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ การประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การตอบค�ำถาม
ทางโทรศัพท์ และ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่
โครงสร้างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการก�ำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ
2. บริษัทมีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
3. บริษัทก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยคุณสมบัติดังกล่าวเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. บริ ษั ท เปิ ด เผยรายละเอี ย ดข้ อ มู ล การด�ำรงต�ำแหน่ ง ของกรรมการแต่ ล ะท่ า นในแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
5. ประธานกรรมการของบริษัทไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการ
ได้มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
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คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยขึ้นดังต่อไปนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนและเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และอย่างน้อย
1 คนเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯดูแลรายงานทางการเงินระบบ
ควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 คน โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ
และงบประมาณประจ�ำปีเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัท รวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ตามบริษทั ยังไม่มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนแต่มกี ระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบือ้ งต้นทีเ่ หมาะสม
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน นอกจากนี้จะพิจารณาผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมการมีบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องค�ำนึงถึงหลักการตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีโดยด�ำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตมีจริยธรรม รับผิดชอบ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมทั้งก�ำกับดูแลให้
การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นรวมทั้งประโยชน์แกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายเพือ่ ให้บริษทั สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีบทบาทหนาที่ที่ส�ำคัญในเชิงรุกดังต่อไปนี้
1. ทุม่ เทเวลาและให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดทิศทางดังกล่าวรวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถน�ำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่ก�ำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน
ต่างๆ ของบริษัทพร้อมทั้งติดตามผู้บริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่าง
สม�่ำเสมอ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่อาจเกิดขึ้น และก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่าง
ครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

34

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยง ให้ความ
ส�ำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความส�ำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยรวม
6. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่มีความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้ง
ในระยะสั้น และระยะยาว
7. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างสม�่ำเสมอ และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการ
ด�ำเนินงาน
8. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อ
ให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
9. เป็นผู้น�ำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการ
1. บริษทั จัดให้มกี �ำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก�ำหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน บริษัทอาจมีการเรียกประชุม
คณะกรรมการเพิ่มเติมได้
2. ในปี 2558 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 6 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา
3. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้มีการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่อง เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะ
กรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
4. บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อ แต่ให้สารสนเทศ
ครบถ้วน ส�ำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น จะให้น�ำเรื่องมาอภิปรายกันในที่ประชุม
5. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�ำคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
6. คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�ำหนดไว้
7. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็น เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และมีการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบ
ถึงผลการประชุมด้วย
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยได้ก�ำหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบ
เทียบผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยการประเมินผลรายบุคคลจะกระท�ำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
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ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดได้ว่าอยู่ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับ
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละ
ท่าน
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลัก
การ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้ บ ริ ห าร เลขานุ การคณะกรรมการ หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ผู ้ ป ระสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการใหม่รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ และจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. คณะกรรมการจัดให้มีโครงการส�ำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน
ถึงสิ่งที่ได้ท�ำไปทุกไตรมาส เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
บุคลากร
จ�ำนวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พนักงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่าย
ฝ่ายบริหารและฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายขายและบริการหลังการขาย
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
			
รวม
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จำ�นวนพนักงาน
56
14
4
317
5
396

ค่าตอบแทนพนักงาน
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2557 และปี 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน
ผลตอบแทนระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
			
รวม

ปี 2557
(บาท)

ปี 2558
(บาท)

99,033,850
393,610
99,427,460

115,920,139
520,532
116,440,671

(2) ค่าตอบแทนอื่น
		 - ไม่มี นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกระดับต�ำแหน่งได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับต�ำแหน่ง
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และเพือ่ ความก้าวหน้าของตนเองและบริษทั ในอนาคต โดยมีการจัดการอบรมให้กบั
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยแบ่งออกเป็น
1. การอบรมภายใน ซึ่งจัดอบรมโดยหัวหน้างาน หรือเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
และให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถน�ำมาพัฒนาใช้กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจะจัดประมาณ
1-3 เดือน/ครั้ง
2. การอบรมภายนอก ซึ่งจัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ เช่น AIS เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างดีรวมทั้งการอบรมอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานตามความเหมาะสมและโอกาส
การควบคุมภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้
เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 5 ประการคือ
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Informational and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
จากการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้ง 5 ส่วน
ซึง่ รวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว เพียง
พอแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ กิจกรรมของบริษัท
ที่มีต่อชุมชน คู่ค้า พันธมิตร ลูกค้า ตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยยึดมั่นในการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดผล
กระทบหรือภาระต่อสังคม รวมถึงไม่ขัดต่อศีลธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อสินค้ามาเพื่อจ�ำหน่ายจากคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสินค้าที่ไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆ โดยบริษัทมีนโยบายในการขอเข้าเยี่ยมชม
สถานประกอบการหรือโรงงานผลิตสินค้านั้นก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
อีกครั้งก่อนที่จะน�ำออกจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับและไม่ก่อ
ให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
ส�ำหรับการเสนอขายสินค้าของบริษัทนั้น บริษัทสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่มีลักษณะ
ผูกขาดหรือก�ำหนดให้คู่ค้าต้องขายเฉพาะสินค้าของบริษัทเท่านั้น การก�ำหนดราคาขายส่งให้แก่ตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นไปหลักเกณฑ์
มาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันส�ำหรับคู่ค้าแต่ละราย เช่น ปริมาณการสั่งซื้อ ประวัติการช�ำระเงิน เป็นต้น และการก�ำหนดราคา
ขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยก็เป็นไปตามมาตรฐานในราคาเดียวกันทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทยังไม่สนับสนุนการได้มาซึ่งข้อมูลของ
คู่แข่งอย่างผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมอันดีอีกด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต การให้สินบน การรับสินบน และการคอร์รัปชั่นในทุกระดับของพนักงาน ซึ่งได้ชี้แจ้งท�ำความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับพนักงานที่ฝ่าฝืนไว้อย่างเด็ดขาด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการก�ำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย จะต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น กลางทางการเมื อ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย แต่จะไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่ท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการดังกล่าว
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งต้องน�ำไปใช้ส�ำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้ง
สนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
1. การจัดอบรมและสื่อสาร
สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์สุจริตและแนวทางปฏิบัติส�ำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
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2. การก�ำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา พบข้อ
บกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้
พนักงานรับทราบแล้ว ในส่วนกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระท�ำผิด หรือมีการลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่อง
การก�ำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่อาจจะท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพนักงานในทุกระดับ ไม่ปิดกั้นการแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน
ในการเข้าร่วมสมาคม กลุ่มชน หรือองค์กรใดๆ ที่ด�ำเนินการอย่างถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้ใช้สิทธิในการลาหยุดเพื่อเข้าร่วมแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้จะต้องเป็นการกระท�ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือ
ประเทศชาติ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น
ประวัติส่วนตัว ครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล เงินเดือน ฯลฯ ต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานหรือเป็นการด�ำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท จึงให้ความส�ำคัญต่อการสร้างเสริมศักยภาพความ
รู้ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสวัสดิการ ดูแลด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงานให้แก่พนักงานตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
รวมถึงการดูแลพนักงานในด้านสถานที่ท�ำงาน สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อุปกรณ์ ในการท�ำงาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีความสุขในการร่วมงานกับบริษัท นอกจากสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริษัท
ยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น โครงการอาหารกลางวันฟรี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาส
อยู่ร่วมกัน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน นอกเหนือจากเวลาในการปฏิบัติงานตามปกติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีพของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย
ส�ำหรับด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องตาม
ความเหมาะสมและจ�ำเป็น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ทัศนคติ และการอยู่ร่วมกันในสังคมของพนักงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเอง บริษัท และสังคมต่อไป

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ โดยสินค้าของบริษัทที่จ�ำหน่าย
ไปยังผู้บริโภคได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และผ่านการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งจากบริษัทก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการรับประกันคุณภาพสินค้า
ทุกชิ้นของบริษัทตามประเภทสินค้าภายใต้เวลาและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและปลอดภัยในการใช้สินค้า
ของบริษัท

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่างๆ ด้วยการจัดโครงการต่างๆ ขึ้นภายในองค์การ เช่น
โครงการรณรงค์ร่วมกันประหยัดน�้ำ ประหยัดการใช้ไฟฟ้าในที่ท�ำงาน โครงการน�ำกระดาษใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) โครงการ
ปิดเครื่องปรับอากาศ 10 นาทีก่อนพักเที่ยง เป็นต้น นอกจากการรณรงค์ต่างๆ ภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการก�ำจัดไม่ถูกวิธี เช่น โครงการฝากทิ้งแบตเตอรี่เก่า
ที่สาขาของบริษัท โดยให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปน�ำแบตเตอรี่เก่าที่ ไม่ ใช้งานมาทิ้งภายในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ และบริษัท
จะรวบรวมน�ำแบตเตอรี่เก่าที่ทิ้งแล้วไปให้บริษัทที่มีความช�ำนาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ด�ำเนินการต่อไป
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รายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ในปี 2556 บริษัทมีการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
มูลค่ารายการ
บุคคลที่อาจมี
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล
ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
(ล้านบาท)
ความขัดแย้ง
6.71
บริษัท ปิยะชาติ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้
นางปิยะนุช รังคสิริ กรรมการผู้จัดการ เงินกู้ยืมประเภท
กู้ยืมเงินจากนางปิยะนุช รังคสิริ กรรมการ
ก�ำหนดการช�ำระ
บริ ษั ท ประเภทก�ำหนดการช�ำระคื น เมื่ อ
คืนเงินเมื่อทวงถาม
ทวงถาม ไม่มีอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีความจ�ำเป็น
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย เนื่องจาก
บริษัทย่อยได้ลงทุนบนที่ดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย แต่เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
จึงจ�ำเป็นต้องกู้ยืมเงินประเภทดังกล่าวจาก
กรรมการ

มาตรการการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
บริษัทมีการก�ำหนดมาตรการในการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วน
ได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยว
กับความจ�ำเป็นของการเข้าท�ำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไข
ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการทางการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชี
ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทอาจมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหากมีความจ�ำเป็นเฉพาะกรณีเร่งด่วน ซึ่งหากมีรายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการด�ำเนินการตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่าง
กันตามที่ระบุในมาตรการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายได้
รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 4,029.32 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 4,237.62 ล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.17 และลดลงเป็น 3,965.64 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 6.42 โดยรายได้ปี 2558 ประกอบด้วย รายได้
จากการขายและบริการ รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน รายได้ค่าสนับสนุนการขาย
และรายได้อื่นๆ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.69 ร้อยละ 2.69 ร้อยละ 2.06 และร้อยละ 0.55 ของรายได้ทั้งหมดตามล�ำดับ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด และอุปกรณ์
เสริม รายได้จากศูนย์บริการ ค่าธรรมเนียมการให้บริการของ AIS (Commission Online) และรายได้ค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
โดยเพิ่มขึ้นจาก 3,879.52 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 4,085.82 ล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มข้นร้อยละ 5.32 และ
ลดลงเป็น 3,755.22 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 8.09 รายได้จากการขายและบริการของบริษัทในปี 2558 ลดลง
จากปี 2556 และปี 2557 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวลง ผู้บริโภคจึงมีความกังวลท�ำให้การจับจ่ายใช้สอยลดลง
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บนที่ดินสิทธิการเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ริมถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อโครงการ The WIZ Ratchada ลดลงจาก 92.84 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 45.62
ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 50.86 และเพิ่มขึ้นเป็น 106.59 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
133.65 เนื่องจากปี 2556 บริษัทได้ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ในเฟสที่ 2 เสร็จสิ้นแล้วและรับรู้รายได้บางส่วน รวมทั้งสามารถ
รับรู้รายได้ของเฟสที่ 1 ที่คงเหลือทั้งหมด ส�ำหรับปี 2557 บริษัทรับรู้รายได้บางส่วนของเฟสที่ 2 และส�ำหรับปี 2558 เป็นรายได้จาก
การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อย
รายได้จากการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2556 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย จึงรับรู้รายได้จากการขายที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน 2.80 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยมีรายได้จากการขายดังกล่าว
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย เป็นรายได้ที่บริษัทได้รับจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้จัดจ�ำหน่าย และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย
รายได้ค่าสนับสนุนการขายมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก 39.13 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 57.92 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.02 และเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 81.88 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นอัตราการการเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.37 เนื่องจากในปี
2558 บริษัทจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อช่วยเร่งในการจัดจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้น จึงได้รับเงินค่า
สนับสนุนการขายจากผู้จ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2556 และ ปี 2557
ส�ำหรับรายได้อื่นๆ ของบริษัทในปี 2556-2558 เป็น 15.03 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 17.29 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นอัตรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.04 และเพิ่มขึ้นเป็น 21.95 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26.95 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดอกเบี้ยรับ
จากเงินฝากประจ�ำ และดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2556-2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ จ�ำนวน 3,588.71 ล้านบาท จ�ำนวน 3,766.93 ล้านบาท และเป็นจ�ำนวน 3,530.16
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 92.50 ในปี 2556
ร้อยละ 92.20 ในปี 2557 และร้อยละ 94.01 ในปี 2558 ซึ่งสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการของบริษัท
ในปี 2558 เพิ่มขึ้น เนื่องจากการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงบริษัทจัดกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อช่วยเร่งในการจัดจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
บริษัทมีต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 48.33 ล้านบาท ในปี 2556 ลดลงเป็นจ�ำนวน
20.72 ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 57.13 และเพิ่มขึ้นเป็น 73.77 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ 256.03 ซึ่งเกิดจากสาเหตุตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายของโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน คิดเป็นร้อยละ 52.06 ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 45.42 ในปี 2557 และคิดเป็นร้อยละ 69.21
ในปี 2558
ต้นทุนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน 2.58 ล้านบาท ตามสาเหตุที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2556-2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จ�ำนวน 58.06 ล้านบาท จ�ำนวน 78.67 ล้านบาท และเป็นจ�ำนวน 100.77 ล้านบาท
ตามล�ำดับ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) จ�ำนวน 126.22 ล้านบาท จ�ำนวน 141.48 ล้านบาท และเป็น
จ�ำนวน 151.39 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.57 ในปี 2556 ร้อยละ 5.20 ในปี 2557 และร้อยละ
6.36 ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
โดยบริษัทยังคงสามารถควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงานอื่นๆ ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ
บริษัทมีอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2556-2558 เท่ากับร้อยละ 8.44 ร้อยละ 8.32 และร้อยละ 6.68 ตามล�ำดับ อัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2558
ลดลง เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น
ในปี 2556-2558 บริษัทมีอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานเท่ากับร้อยละ 4.79 ร้อยละ 4.39 และร้อยละ 2.27 ตามล�ำดับ ส่งผลท�ำให้
บริษัทมีก�ำไรสุทธิในปี 2556-2558 เป็นจ�ำนวน 79.69 ล้านบาท จ�ำนวน 118.57 ล้านบาท และจ�ำนวน 25.99 ล้านบาทตามล�ำดับ
คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 1.98 ร้อยละ 2.80 และร้อยละ 0.66 ตามล�ำดับ ก�ำไรสุทธิในปี 2558 ลดลงเนื่องจากผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทลดลงตามที่กล่าวข้างต้น
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2556-2558 เท่ากับร้อยละ 10.43 ร้อยละ 7.80 และร้อยละ 1.16 ตามล�ำดับ ในขณะ
ที่อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2556-2558 เป็นร้อยละ 2.93 ร้อยละ 3.59 และร้อยละ 0.69 ตามล�ำดับ
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ฐานะการเงิน
(ก) สินทรัพย์รวม
บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2556-2558 จ�ำนวน 3,039.49 ล้านบาท จ�ำนวน 3,561.88 ล้านบาท และจ�ำนวน 3,965.02 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.19 และอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32 ตามล�ำดับ สินทรัพย์ของบริษัท
ณ สิ้นปี 2558 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.19 และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนร้อยละ 17.81
โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ในปี 2556-2558 บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าเป็นจ�ำนวน 690.31 ล้านบาท จ�ำนวน 699.15 ล้านบาท และจ�ำนวน 833.89 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28 ในปี 2557 และอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.27 ในปี 2558 ลูกหนี้
การค้าของบริษัทเกิดจากการที่บริษัทมีการขายส่งผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย โดยบริษัทมีนโยบายการให้เครดิตการค้ากับตัวแทน
จ�ำหน่ายของบริษัทที่มียอดขายและประวัติการช�ำระเงินที่สม�่ำเสมอเป็นระยะเวลา 30-90 วัน ส่งผลท�ำให้บริษัทมีระยะเวลา
การเก็บหนี้เฉลี่ย 62 วัน ในปี 2556 เป็น 63 วัน ในปี 2557 และ 75 วัน ในปี 2558
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด และอุปกรณ์เสริม โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทมีจ�ำนวน
997.80 ล้านบาท ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน 1,102.17 ล้านบาท ในปี 2557 และเพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวน 1,232.40 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2558 โดยมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ในปี 2556-2558 เท่ากับ 99 วัน 102 วัน และ 121 วัน
ตามล�ำดับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าของบริษัทเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ตกลงกับผู้ผลิตและ
ผู้จัดจ�ำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม ซึ่งในปี 2556-2558 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเป็นจ�ำนวน 264.75
ล้านบาท จ�ำนวน 275.57 ล้านบาท และจ�ำนวน 298.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ เนือ่ งจากบริษทั มีการซือ้ สินค้าจากผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
และผู้ผลิตจากประเทศจีนเพื่อมาจัดจ�ำหน่ายมากขึ้น จึงท�ำให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขทางการค้า
ปกติที่ตกลงกันประมาณร้อยละ 80-100 ของมูลค่าการซื้อสินค้ามาจัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนของบริษัทลดลงจากจ�ำนวน 716.83 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 684.37 ล้านบาท ในปี 2557 และ
เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 706.35 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 23.58 ร้อยละ 19.21 และร้อยละ 17.81 ของสินทรัพย์
รวมในแต่ละปี จะเห็นว่าสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนของบริษัทมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจซื้อมา
ขายไป ซึ่งสินทรัพย์หลักส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ส�ำหรับสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558
ประกอบด้วย เงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน 409.88 ล้านบาท ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
จ�ำนวน 80.02 ล้านบาท ที่ดินรอการพัฒนา 23.63 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน 32.33 ล้านบาท สิทธิการเช่า
จ�ำนวน 121.42 ล้านบาท สินทรัพย์ ไม่มีตัดตน 1.15 ล้านบาท ค่าความนิยม 18.58 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี 0.21 ล้านบาท เงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ 15.01 ล้านบาท และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นรวม 4.12 ล้าน
บาท ซึ่งสิทธิการเช่าของบริษัทบางส่วน และเงินฝากประจ�ำทั้งจ�ำนวนน�ำไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อจาก
ธนาคารพาณิชย์

43

(ข) สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 0.90 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายต้นทุนทางการเงิน ส�ำหรับปี 2558 บริษัทมีการแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน
550.96 ล้านบาท ซึง่ สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือ ลูกหนีก้ ารค้า และเงินจ่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย
ในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 35.81 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนใน
บริษัทย่อย ส�ำหรับปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 55.71 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่ติดภาระค�้ำประกัน
ในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 311.03 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุน ซึ่งจาก
สาเหตุดงั กล่าวท�ำให้บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ 276.15 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2558 บริษทั มีกระแส
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 450.38 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้น ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวท�ำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 155.74 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ในปี 2556-2558 เท่ากับ 1.16 เท่า 2.45 เท่า และ 2.07 เท่า ตามล�ำดับ โดยบริษทั มีสนิ ทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในส่วนของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ในขณะที่เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมในรูปเลตเตอร์ออฟ
เครดิตเพื่อซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน
เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทจะเห็นได้ว่า บริษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 53 วัน 65 วัน และ 93 วัน ในปี 2556-2558
ตามล�ำดับ ในปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 102 วัน ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 63 วัน และมีระยะเวลา
การช�ำระหนี้เฉลี่ย 99 วัน ในขณะที่ปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 121 วัน และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
75 วัน และระยะเวลาการช�ำระหนี้เฉลี่ยเป็น 103 วัน ส่งผลท�ำให้ Cash Cycle ยาวขึ้น
(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั มีหนีส้ นิ รวมจ�ำนวน 1,736.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.00 จากปี 2557 การเพิม่ ขึน้
ของหนี้สินดังกล่าว เป็นผลมาจาการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมในรูปเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อซื้อสินค้า
ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 2,228.16 ล้านบาท ส่งผลท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
0.78 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.59 เท่าในปี 2557
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ำกัด ซึ่งเป็นส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558
มีค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชี ให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2558 ดังนี้

ชื่อ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
บจ. ทีแซด เทรดดิ้ง (บริษัทย่อย)
บจ. ปิยะชาติ (บริษัทย่อย)
บจ. เดอะบอกซ์เซส
บจ. เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2.

ค่าสอบบัญชี
1,250,000.00
140,000.00
500,000.00
50,000.00
150,000.00
2,090,000.00

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงาน
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมส�ำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยส�ำนักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับส�ำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญของส�ำนักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�ำนักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ(4)
6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด จ�ำนวน 3 ท่าน
ดังนี้
1. พลเอก ดร. สรุพันธ์ พุ่มแก้ว
2. พลต�ำรวจเอก เอก
อังสนานนท์
3. รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในตามวาระการประชุม
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อดูแลการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และได้น�ำเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาสอบทานความถูกต้องของงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัท
2. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจ สอบภายใน
ประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับรายการที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. ให้ขอ้ สังเกตเกีย่ วกับการบริหารงานด้านต่างๆ แก่ฝา่ ยจัดการโดยผ่านคณะกรรมการบริษทั เพือ่ สร้างประสิทธิภาพการบริหาร
งานแก่บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในรอบปี 2558 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง และงบการเงินของ
บริษัทได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความเพียงพอในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
							

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
ประธานกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะกิจการของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะกิจการของ บริษัท ทีดับบลิวแซด 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

(นางจินตนา เตชะมนตรีกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131
กรุงเทพมหานคร : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

48

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2558
2557

				 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
10 342,261,554.59 497,998,009.00 324,329,751.08 461,433,234.98
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
11 833,890,167.01 699,151,703.71 833,179,270.12 696,186,110.63
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญา
เช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
12
11,984.46
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
187,000,000.00
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
13 1,232,398,593.78 1,102,172,983.78 1,213,679,067.87 1,097,126,160.07
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
14 406,346,923.15 133,360,062.96 53,957,026.86 37,036,063.89
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
15 117,955,769.22 142,513,194.69 12,882,599.92 12,882,599.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า-สุทธิ
16 298,567,678.66 275,572,621.66 298,567,678.66 275,572,621.66
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
17
27,235,367.82 26,736,047.26 39,958,842.07 38,938,822.43
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 3,258,668,038.69 2,877,504,623.06 2,963,554,236.58 2,619,175,613.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
18 409,876,077.34 373,855,668.08 408,603,349.05 372,600,000.00
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
12
80,016,838.98 57,100,716.58 57,325,220.20 57,100,716.58
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
19
327,958,069.00 327,958,069.00
ที่ดินรอการพัฒนา
23,625,000.00 23,625,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
20
32,327,550.10 19,584,717.45 31,843,207.24 18,917,723.34
สิทธิการเช่าที่ดิน-สุทธิ
21 117,941,918.20 167,039,880.43
5,877,166.66
6,253,709.69
สิทธิการเช่าพื้นที่-สุทธิ
22
3,480,106.58
4,229,956.65
3,480,106.58
4,229,956.65
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
23
1,154,092.07
551,129.97
538,508.96
511,200.99
ค่าความนิยม
18,577,984.03 18,577,984.03
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
24
214,532.06
5,460,480.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
15,011,856.40 11,342,540.62 15,011,856.40 11,342,540.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
4,124,333.39
3,002,998.05
2,439,161.57
2,514,782.89
			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 706,350,289.15 684,371,072.18 853,076,645.66 801,428,699.76
				 รวมสินทรัพย์		 3,965,018,327.84 3,561,875,695.24 3,816,630,882.24 3,420,604,313.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2558
2557

				 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
26 1,489,651,957.71 1,009,339,034.71 1,487,270,480.99 1,009,339,034.71
เจ้าหนี้การค้า
30,134,327.70 85,541,068.89 23,363,331.21 88,891,142.01
เงินรับล่วงหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์
25,839,711.73 40,684,210.59
5,094,938.00
1,200,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
27
30,947,659.41 36,901,162.31 22,849,978.34 30,443,688.69
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน		 1,576,573,656.55 1,172,465,476.50 1,538,578,728.54 1,129,873,865.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
7.1
6,709,137.11
1,132,023.10
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่า
การเงิน-สุทธิ
28 101,894,743.12 101,315,098.04 49,476,399.64 49,194,944.98
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
24
44,535,046.06 44,762,474.91 14,420,617.24 15,097,478.20
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
29
6,780,601.00
6,193,037.00
5,875,148.00
5,852,159.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
371,849.98
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 160,291,377.27 153,402,633.05 69,772,164.88 70,144,582.18
				 รวมหนี้สิน		 1,736,865,033.82 1,325,868,109.55 1,608,350,893.42 1,200,018,447.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
30
		 ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 10,333,794,526 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ 7,518,561,214 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
		 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 6,235,748,903 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ 6,233,656,267 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
30
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย
31
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
		 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
			 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		

2558

2557

1,033,379,452.60

1,033,379,452.60
751,856,121.40

623,574,890.30

-

751,856,121.40
623,574,890.30

-

623,365,626.70
0.00 623,365,626.70
1,165,820,389.75 1,164,979,936.55 1,165,820,389.75 1,164,979,936.55
594,168.30
594,168.30
39,212,306.59 34,135,922.34 39,212,306.59 34,135,922.34
398,554,400.22 412,481,440.59 379,672,402.18 397,510,211.86
991,307.16
450,491.21
2,228,153,294.02 2,236,007,585.69 2,208,279,988.82 2,220,585,865.75
3,965,018,327.84 3,561,875,695.24 3,816,630,882.24 3,420,604,313.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รายได้สนับสนุนการขาย
ส่วนเกินของส่วนได้เสียใน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าต้นทุน
19.2
รายได้อื่น
33
			 รวมรายได้		
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
34
			 รวมค่าใช้จ่าย		
กำไรก่อนภาษีเงินได้		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
35
กำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
กำไรสุทธิสำหรับปี		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2558
2557

3,755,217,124.90 4,085,820,038.41 3,593,308,229.69 4,003,310,807.85
106,595,196.19
81,881,252.61

45,615,164.37
57,920,438.65

71,139,680.35

45,615,164.37
55,862,645.29

30,969,464.56
21,950,946.63 17,293,625.25 25,954,714.66 16,204,002.19
3,965,644,520.33 4,237,618,731.24 3,690,402,624.70 4,120,992,619.70
3,530,165,185.42 3,766,935,344.73 3,371,342,528.05 3,688,380,298.10
73,766,117.02
100,773,411.60
151,390,287.45
69,976,484.82
3,926,071,486.31
39,573,034.02
13,585,005.63
25,988,028.39
25,988,028.39

20,719,754.00
20,719,754.00
78,667,061.42 94,612,225.93 78,661,796.16
141,483,543.77 130,806,530.19 121,017,310.31
89,916,018.23 66,050,862.32 86,131,402.01
4,097,721,722.15 3,662,812,146.49 3,994,910,560.58
139,897,009.09 27,590,478.21 126,082,059.12
21,326,682.84
5,887,906.33 24,554,374.10
118,570,326.25 21,702,571.88 101,527,685.02
118,570,326.25 21,702,571.88 101,527,685.02

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร
		 หรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
29
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
24
			 รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
				 กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร
		 หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
			 รวม		
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
รวม
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
36
กำไรต่อหุ้นปรับลด
36

2558

2557

1,035,485.00

-

1,503,844.00

-

(207,097.00)

-

(300,768.80)

-

828,388.00

-

1,203,075.20

-

540,815.95
25,611.89
1,369,203.95
25,611.89
27,357,232.34 118,595,938.14

1,203,075.20
22,905,647.08 101,527,685.02

25,988,028.39 118,570,326.25
25,988,028.39 118,570,326.25

21,702,571.88 101,527,685.02
21,702,571.88 101,527,685.02

27,357,232.34 118,595,938.14
27,357,232.34 118,595,938.14

22,905,647.08 101,527,685.02
22,905,647.08 101,527,685.02

0.0042
0.0041

0.0302
0.0291

0.0035
0.0034

0.0258
0.0250

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

53

54
240,000,000.50 160,253,276.55
383,365,626.20 1,004,726,660.00
623,365,626.70 1,164,979,936.55

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สำรองตามกฎหมาย
31
เงินปันผลจ่าย
31
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
30
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(594,168.30)
-

209,263.60
840,453.20
623,574,890.30 1,165,820,389.75
594,168.30
594,168.30

594,168.30
-

623,365,626.70 1,164,979,936.55
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
29
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
24
สำรองตามกฎหมาย
31
เงินปันผลจ่าย
31
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
30
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
30,000,000.00
4,135,922.34
34,135,922.34

5,076,384.25
39,212,306.59

34,135,922.34
-

373,684,357.24
(4,135,922.34)
(75,637,320.56)
118,570,326.25
412,481,440.59

(207,097.00)
(5,076,384.25)
(35,667,072.51)
25,988,028.39
398,554,400.22

412,481,440.59
1,035,485.00

งบการเงินรวม
							
							
					
กำไรสะสม		
		 ทุนเรือนหุ้นที่ออก		
เงินรับ
จัดสรรแล้ว		
หมายเหตุ และเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ล่วงหน้าค่าหุ้น สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

424,879.32 804,362,513.61
(75,637,320.56)
1,388,686,454.50
25,611.89 118,595,938.14
450,491.21 2,236,007,585.69

(207,097.00)
(35,667,072.51)
455,548.50
540,815.95
26,528,844.34
991,307.16 2,228,153,294.02

450,491.21 2,236,007,585.69
1,035,485.00

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน

(หน่วย : บาท)
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(หน่วย : บาท)

240,000,000.50 160,253,276.55
383,365,626.20 1,004,726,660.00
623,365,626.70 1,164,979,936.55

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สำรองตามกฎหมาย
31
เงินปันผลจ่าย
31
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
30
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(594,168.30)
-

209,263.60
840,453.20
623,574,890.30 1,165,820,389.75
594,168.30
594,168.30

594,168.30
-

623,365,626.70 1,164,979,936.55
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
29
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
24
สำรองตามกฎหมาย
31
เงินปันผลจ่าย
31
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
30
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			

30,000,000.00
4,135,922.34
34,135,922.34

5,076,384.25
39,212,306.59

34,135,922.34
-

375,755,769.74 806,009,046.79
(4,135,922.34)
(75,637,320.56) (75,637,320.56)
1,388,686,454.50
101,527,685.02 101,527,685.02
397,510,211.86 2,220,585,865.75

(300,768.80)
(300,768.80)
(5,076,384.25)
(35,667,072.51) (35,667,072.51)
455,548.50
21,702,571.88
21,702,571.88
379,672,402.18 2,208,279,988.82

397,510,211.86 2,220,585,865.75
1,503,844.00
1,503,844.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
กำไรสะสม		
			
ทุนเรือนหุ้นที่ออก		
เงินรับ
จัดสรรแล้ว		
		
หมายเหตุ
และเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ล่วงหน้าค่าหุ้น สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
รวม

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบกระแสเงินสด

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
		

2558

2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2558
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้
39,573,034.02 139,897,009.09 27,590,478.21 126,082,059.12
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดได้มา(ใช้ไป)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
6,160,378.04
5,218,232.78
5,635,926.79
4,773,150.63
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
8,211,016.96 10,265,772.54
376,543.03
597,411.41
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าพื้นที่
749,850.07
2,065,162.65
749,850.07
2,065,162.65
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
180,292.90
120,164.39
153,342.03
109,826.01
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
(106,595,196.19) (45,615,164.37)
(45,615,164.37)
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
73,766,117.02 20,719,754.00
20,719,754.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
431,019.47
889,284.99
450,364.67
889,026.99
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
813,368.85
760,933.74
โอนกลับการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
(2,910,555.95)
(185,303.41) (3,010,199.84)
(227,200.57)
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
4,001,199.61
1,119,795.55
3,070,080.35
1,119,795.55
โอนกลับสินค้ารับคืน
(1,380,678.26) (6,498,820.00) (1,380,678.26) (6,498,820.00)
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
779,637.59
2,402,049.75
779,637.59
2,402,049.75
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
1,402,245.00
1,242,757.00
1,318,537.00
1,175,970.00
ดอกเบี้ยรับ
(5,015,928.03) (6,272,869.81) (10,654,722.39) (6,220,140.23)
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(5,371,882.80) (4,514,272.79) (4,102,800.79) (4,514,272.79)
ต้นทุนทางการเงิน
62,490,367.18 82,644,122.54 62,476,034.47 82,582,473.13
ต้นทุนทางการเงินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
7,486,117.64
7,271,637.08
3,574,827.85
3,548,670.27
ต้นทุนทางการเงินภายใต้สัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
258.61
258.61
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
		 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		 84,770,403.12 210,769,570.59 87,788,154.52 182,990,010.16
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า
(134,171,153.89) (1,887,222.15) (136,373,414.97) 1,078,370.93
สินค้าคงเหลือ
(132,095,891.25) (107,709,595.36) (117,392,425.90) (102,620,874.49)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
(22,995,057.00) (10,818,455.28) (22,995,057.00) (10,818,455.28)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2,237,809.20 (8,919,124.29) 5,050,348.99 (21,606,635.54)
เงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
(3,669,315.78)
(436,486.77) (3,669,315.78)
(436,486.77)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,121,335.34)
(479,702.44)
75,621.32
73,763.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

56

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
		

2558

2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2558
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
(55,546,144.33) 25,310,349.97 (65,667,213.94) 28,660,423.09
เงินรับล่วงหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์
1,000,238.00 23,284,868.46
3,894,938.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4,532,640.43
3,793,879.43
3,226,962.77
3,939,249.14
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
371,849.98
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
เงินสดรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
68,046,856.09 43,053,909.48
43,053,909.48
เงินสดรับในดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
4,364,817.79
1,024,272.91
3,859,244.77
1,024,272.91
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
4,925,647.91
7,069,785.01
5,373,549.84
7,044,024.41
เงินสดจ่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
(272,938,710.19) (3,677,513.89) (16,920,962.97) (3,677,513.89)
เงินสดจ่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(8,369,896.25) (39,358,201.64)
เงินสดจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วยวิธีสัญญา
เช่าการเงิน
(5,154,733.14)
(2,427,922.78)
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(6,766,814.00)
(3,285,720.00)
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
(62,256,045.07) (85,329,422.66) (62,254,220.36) (84,688,955.61)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(21,277,191.50) (18,663,440.98) (18,482,714.19) (18,113,295.59)
ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
สูงกว่าต้นทุน
(30,969,464.56)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน		 (550,957,292.08)
903,272.69 (337,772,224.90) 23,473,883.32
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(187,000,000.00)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
(24,999,175.35)
(201,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
(18,903,210.69) (11,679,520.95) (18,561,410.69) (11,554,270.95)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(783,255.00)
(335,801.14)
(180,650.00)
(324,315.00)
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
(36,020,409.26) 1,209,494.96 (36,003,349.05) 2,409,682.00
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน		 (55,706,874.95) (35,805,002.48) (241,745,409.74) (210,468,903.95)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
		

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
480,017,172.25 (875,942,329.95)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
11,129,270.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6,252,114.01
8,147,902.18
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
455,548.50 1,388,686,454.50
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(36,437,324.02)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(675,000.00) (108,933,970.80)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(29,245.39)
เงินปันผลจ่าย
(35,667,072.51) (75,592,150.89)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน		 450,382,762.25 311,028,605.63
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน		
540,815.95
25,611.89
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด		
4,134.42
536.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
(155,736,454.41) 276,153,024.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
497,998,009.00 221,844,984.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี		 342,261,554.59 497,998,009.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2558
2557

477,635,695.53
455,548.50
(35,667,072.51)
442,424,171.52
(10,020.78)

(874,959,495.56)
1,388,686,454.50
(29,245.39)
(75,592,150.89)
438,105,562.66
-

536.50
(137,103,483.90) 251,111,078.53
461,433,234.98 210,322,156.45
324,329,751.08 461,433,234.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ทะเบียน
นิติบุคคลเลขที่ 1) 2785/2536 ในชื่อ บริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2547 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเมื่อวันที่ 12
เมษายน 2548 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107548000285 (เดิมเลขที่
0107574800285) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 อาคาร 1 ชั้น 2 โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาล
นิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าตัวแทน ตัวแทนต่างๆ เกี่ยวกับการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์ เป็นศูนย์บริการอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และเป็นศูนย์รับชำระค่าบริการ ค่าโทรศัพท์ในระบบ GSM
เซลลูล่าร์ 900 และ GSM 1800
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
ประกอบธุรกิจบริหารต้นทุนสินค้าและควบคุมคุณภาพของสินค้า 
เพื่อการรายงานในงบการเงินนี้ บริษัทรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่าเป็น “กลุ่มบริษัท”

2.

เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน
2.1

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547
และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
รายการบางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทยในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกัน
หรือมีความแตกต่างกันในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2

สกุลเงินที่นำเสนองบการเงิน
งบการเงินจัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท

2.3

การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ
การจัดทำงบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการ
ประมาณ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับ
ผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมี
ผลกระทบต่อการรับรู้จำนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังนี้
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2.3.1 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
2.3.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
2.3.3 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อให้
สะท้ อ นถึ ง การด้ อ ยค่ า ลงของโครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ขายโดยการประมาณการนั้ น จะ
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ
2.3.4 ค่าเผื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพ
บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อน
ถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและเสื่อม
สภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
2.3.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระสำคัญหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสำคัญหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
2.3.6 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้
จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
2.3.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัท
จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
2.3.8 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
บริษัทมีข้อผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี้ที่มีต่อพนักงานเป็นไป
ตามกฎหมายแรงงานประมาณการหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่คำนวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐาน

60

ที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจำงวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานและอื่นๆ การเปลี่ยนแปลง
ในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี
บริษัทจะมีการทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งควรสะท้อนถึงอัตรา
ดอกเบี้ยที่ควรนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม บริษัทจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
2.4

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
2.4.1 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า”บริษัทย่อย” ดังนี้

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
TWZ INTERNATIONAL
LIMITED
บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำกัด

ประเภทธุรกิจ
จัดหาและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์สื่อสาร
จัดหาและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์สื่อสาร
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงใน
สัญญาณดิจิตอล

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

จดทะเบียน
ในประเทศ

100

100

ฮ่องกง

100

100

ไทย

100
100

100
100

ไทย
ไทย

ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เดอะบอกซ์เซส จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 19
บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นโดยบริษัท ปิยะชาติ จำกัด
บริษัท เลอ อันดามัน
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
100
100
ไทย
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ในระหว่างปี 2557 บริษัท ปิยะชาติ จำกัด ได้เข้าซื้อ บริษัท เลออันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีรายละเอียด
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
2.4.2 นโยบายบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.30

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1

มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในระหว่างปี
กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความ
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และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
(1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ทั น ที ใ นกำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ในขณะที่
มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัทเนื่องจากกลุ่มบริษัทรับรู้รายการ
กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่
แต่เดิมแล้ว
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(2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
รวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยว
กับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่
เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทน
นั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่ากลุ่มบริษัทมี
อำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงิน
รวมบ้าง
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

(3)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้
เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆ ต้อง
พิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมี
การควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน
(Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดประเภทของการร่วมการงาน
นั้นว่าเป็น การดำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วน
ได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมประเภทของ การร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดำเนินงานร่วมกัน
ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำเนินงานร่วมกัน
ตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้
เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการ
เงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2

(4)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กำหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการ
เงินสามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียที่กิจการมีกับ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน และกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงิน
รวม
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

(5)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ้ำซ้อน
ของคำนิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกำหนดคำนิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และ
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การนำเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 1 มกราคม 2559 
และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
1 มกราคม 2559 
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต่างประเทศต้นทุนการกู้ยืม
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) กำไรต่อหุ้น
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2559
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ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดำเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2558) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
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1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 21

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2559
ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนด
1 มกราคม 2559
เงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
1 มกราคม 2559
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
1 มกราคม 2559
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
1 มกราคม 2559
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน 1 มกราคม 2559
เงินที่นำส่งรัฐ
1 มกราคม 2559

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มี
นัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัท

4.

นโยบายการบัญชี
4.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่
มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ

4.2

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หัก
ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ ไม่ ได้ ทั้งนี้ โดยการ
ประมาณการจากอายุของลูกหนี้การค้าตามสัดส่วนการรับชำระภายหลังวันสิ้นงวดระยะเวลาบัญชี ดังนี้
จำนวนวันที่ลูกหนี้การค้าค้างชำระ
อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1 - 90 วัน
ร้อยละ 0.50
มากกว่า 90 วัน
ร้อยละ 100
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้
จ่ายในการบริหาร

4.3

ประมาณการสินค้ารับคืน
ประมาณการสินค้ารับคืน คำนวณจากยอดขายสินค้าที่ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้

4.4 ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
		
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และดอกเบี้ย
รับรอการรับรู้แสดงเป็นรายการหักจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
4.5

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนด้วยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือมูลค่าสุทธิที่คาด
ว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้สินค้านั้นขายได้
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ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าขนส่งหัก
ด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า (ถ้ามี)
บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงในสินค้าล้าสมัยตามเกณฑ์การลดมูลค่าสินค้าคง
เหลือตามราคาตลาดและตามเกณฑ์ประมาณการจากอายุของสินค้าแล้วแต่วิธีการใดจะสูงกว่า ค่าเผื่อสินค้าล้า
สมัยพิจารณาตามเกณฑ์ประมาณการจากอายุสินค้า คำนวณได้ดังนี้
อายุของสินค้าคงเหลือ
อัตราการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
181 - 270 วัน
ร้อยละ 25
271 - 365 วัน
ร้อยละ 50
มากกว่า 365 วัน
ร้อยละ 100
4.6

ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน คำนวณจากอัตราต้นทุนขายสินค้าโดยเฉลี่ยคูณกับยอดขายสินค้าที่
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้

4.7

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งประกอบด้วยที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนสุทธิจากการลดมูลค่าของมูลค่างานโครงการ โดยมีรายละเอียดการคำนวณ
ราคาทุน ดังนี้
		
ที่ดิน
ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยแยกตามพื้นที่ขายตามแต่ละโครงการ
		
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
		
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภคส่วนกลาง และดอกเบีย้ จ่าย
ที่ถือเป็นต้นทุนของโครงการ (ถ้ามี) โดยต้นทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริง
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4.8

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินแสดงตามราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย
ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร และค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน

4.9

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยราคาทุนและปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) รายได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะรับรู้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงาน และโดย
ทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่า บริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่
บริษัทพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่บริษัทสามารถใช้สิทธิหรือแปลง
สภาพตราสารนั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงเป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย บริษัทรวมงบการเงิน
ของบริษัทย่อยที่ไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนาจควบคุมจะหมดไป
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อย
ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออก
โดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้
เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตาม
สัดส่วนของหุ้นที่ถือ

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงิน
ลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดการทำรายการ
บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หาก
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ ใน
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะใช้วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
4.10 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดินที่จะใช้พัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งแสดงในราคาทุนประกอบด้วย ค่าที่ดิน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตาม
ความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดัง
กล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับค่า
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
มูลค่าค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละ
ชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
		
อายุการใช้งานโดยประมาณ
- ส่วนปรับปรุงอาคาร
3, 5 ปี
- เครื่องมือและอุปกรณ์
5 ปี
- เครื่องใช้สำนักงาน
5 ปี
- เครื่องตกแต่งสำนักงาน
5 ปี
- ยานพาหนะ
5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ ในการคำนวณผลการดำเนินงานไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงาน
ระหว่างก่อสร้าง ทุกสิ้นรอบระยะวลารายงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุ การให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชี และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขาดทุน
4.12 สิทธิการเช่า
บริษัทบันทึกตามราคาทุน หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าสะสมและสิทธิการเช่าตัดจ่ายตามระยะ
เวลาของสัญญาเช่าแต่ละสัญญา
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4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยต้นทุนในการได้มาและ
การดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้น
ตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกด้วยราคาทุนและจะไม่มีการตีราคาเพิ่ม แต่จะทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ใน
แต่ละปีและปรับปรุงหากมีการด้อยค่าเกิดขึ้น
4.14 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมคือสิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์และ
หนี้สินที่ระบุได้ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทย่อยนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจาก
การได้มาซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความ
นิยมจะถูกรวมคำนวณในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแส
เงินสด โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวม
ธุรกิจ ซึ่งค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่วนงานปฏิบัติการที่ระบุได้
4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูก
ทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะ
รับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถ
แยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือ
จากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ด
เสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนิน
งานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดย
คำนึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้
จ่ายภาษี หากคาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ
ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่
จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่าง
ชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับ
รายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงิน
ได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี
ต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
4.17 สัญญาเช่าระยะยาว
กรณีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่บริษัทได้มีการโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไปให้
กับผู้เช่าจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกในงบแสดง
ฐานะการเงินเป็นลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รายได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บันทึก ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าโดยผู้ให้
เช่าใช้ราคายุติธรรมของทรัพย์สินหรือราคาที่ต่ำกว่าของมูลค่าปัจจุบันของผลรวมของจำนวนขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าแก่ผู้ให้เช่า ซึ่งการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยทางการค้าที่เหมาะสม ต้นทุนโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บันทึกเป็นต้นทุน ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่า โดยใช้ราคาทุนของ
สินทรัพย์ที่ให้เช่าหรือมูลค่าราคาตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากราคาทุนของสินทรัพย์ที่ให้เช่า) ผล
ต่างระหว่างรายได้และต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นกำไรจากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งจะรับรู้ตามนโยบายการบัญชีที่บริษัทใช้รับรู้การขายตามปกติ
กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
เป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่ง
ตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
เกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ย
คงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำให้
อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะน้อยกว่า
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4.18 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับ
รู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
		
โครงการสมทบเงิน
บริษัทใหญ่และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
		
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
กลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดัง
กล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อ
สมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการ
มรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ในกำไรขาดทุน
4.19 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มาการก่อสร้างหรือการผลิต สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์คำนวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิด
ขึ้นในระหว่างปีของเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ (ถ้ามี)
4.20 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมาน
จากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องใช้ทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระ
ตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้
สินไปแล้วหากแน่ใจว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอนให้บันทึกรายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก
4.21 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจะถูกจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
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4.22 สำรองตามกฎหมาย
บริษัทใหญ่
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
บริษัทย่อยในประเทศ
บริษัทย่อยจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละห้า เป็นสำรองตามกฏหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่าย
เงินปันผลจนกว่าสำรองตามกฏหมายจะมีเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรองนี้จะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
4.23 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้าเป็นจำนวนเงินสุทธิจากการรับคืน ส่วนลดและภาษีขาย
(ถ้ามี)
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อมีการส่งมอบและผู้ซื้อยอมรับสินค้าโดยผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้จากการขายสินค้าฝากขายรับรู้รายได้ภายหลังจากหักประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับ
คืนสินค้า
รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว
รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับรู้เมื่อกิจการได้โอนความเสี่ยงและผล
ตอบแทนที่สำคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้วโดยรับรู้รายได้เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ
หลังจากได้รับชำระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน รับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง และได้รับอนุมัติจากผู้ขายแล้ว
รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน รับรู้รายได้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest
rate method) ตามระยะเวลาสัญญาเช่าทางการเงิน
ต้นทุนการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในการคำนวณหาต้นทุนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้าง บริษัทได้ทำการแบ่งสรรต้นทุน การพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจ
ริงด้วย) ให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายแล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขาย
ในงบกำไรขาดทุนตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้
ต้ น ทุ น การพั ฒ นาแสดงตามราคาทุ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ดิ น ค่ า ออกแบบ ค่ า สาธารณู ป โภค 

ค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.24 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของ
บริษัท หมายถึง บุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4.25 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวดบัญชีด้วยจำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญตามระยะเวลาที่ออกและเรียกชำระแล้ว
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
กำไรต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยดูจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด
ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญ
ทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด คือ สิทธิเลือกซื้อหุ้นที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น
ปรับลด หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจากสิทธิเลือกซื้อหุ้นบริษัทคำนวณจำนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดย
พิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของราคาตามสิทธิซื้อหุ้นที่มาพร้อมกับสิทธิเลือกซื้อ
หุ้น (กำหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างงวด) การคำนวณนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวน
หุ้นสามัญที่ต้องนำมาบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดโดยไม่มี
การปรับกำไรสุทธิแต่อย่างใด
4.26 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มบริษัทในรอบระยะ
เวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
4.27 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า เงินจ่ายล่วงหน้า หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะยาว นโยบายบัญชีเฉพาะสำหรับแต่ละรายการได้แสดงเปิด
เผยไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.28 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัท
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินเป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่าย
ชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน
รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างเดือน รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและได้รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อมีการ
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จำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ
รายการกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น
กลุ่มบริษัท
การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจ
ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ ใช้ ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ ใช้นำเสนองบการเงินได้
ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินดังนี้
สินทรัพย์และหนี้สินทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินทุกรายการ แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันสิ้นงวด
ทุนเรือนหุ้น แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดิม ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ยของแต่ละเดือน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.29 การนำเสนอข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน
ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูง
สุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากร และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน
4.30 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) 
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท
การควบคุม หมายถึง อำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้
มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอำนาจในการควบคุม กลุ่มบริษัทต้องนำสิทธิใน
การออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณาด้วย วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยัง
ผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากผู้ถูกซื้อไปยังผู้ซื้อต้องใช้
ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่าย
ชำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวม
ถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการ
ของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและ
ผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาที่ต่ำกว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบ
นอกตลาด ไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันใน
ปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
		
กลุม่ บริษทั วัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้มาจากผูถ้ กู ซือ้
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับ
หรือมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือ
กิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน
งบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
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บริษัท

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่ม

การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
ย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสีย
ในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่ง
เป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มจะถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

5.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วย
วิธีสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วย
วิธีสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
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งบการเงินรวม
จัดประเภท
ใหม่

3,050,599.99 (3,050,599.99)

(หน่วย : บาท)

2557
หลังจัด
ประเภทใหม่

-

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภท
หลังจัด
ใหม่
ประเภทใหม่

3,050,599.99 (3,050,599.99)

-

138,877,412.01 3,635,782.68 142,513,194.69 12,882,599.92
12,882,599.92
35,539,332.53 (8,803,285.27) 26,736,047.26 47,742,107.70 (8,803,285.27) 38,938,822.43
45,246,831.32 11,853,885.26 57,100,716.58 45,246,831.32 11,853,885.26 57,100,716.58

5,046,539.93 (5,046,539.93)
2,376,963.07 (2,376,963.07)
53,543,096.33 (16,641,934.02) 36,901,162.31 41,469,340.57 (11,025,651.88) 30,443,688.69
75,990,841.41 25,324,256.63 101,315,098.04 35,792,330.03 13,402,614.95 49,194,944.98

6.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในจำนวนเดียวกัน กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพบริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอไอเอมั่นคง และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบของกองทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน
755,992.68 บาท และเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 710,248.00 บาท (2557 : 458,902.90 บาท และเฉพาะกิจการ :
458,902.90 บาท)

7.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มี
อำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเป็นบริษัทมีดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
		
ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
TWZ INTERNATIONAL LIMITED
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำกัด
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นของบริษัท ปิยะชาติ จำกัด
นายพุทธชาติ รังคสิริ
กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
นางปิยะนุช รังคสิริ
กรรมการบริษัท
นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้
		
รายการบัญชี
นโยบายในการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินค้า
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายได้ค่าบริหารจัดการ
อัตราร้อยละ 2 จากรายได้จากการขายและบริการ

75

7.1

สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้

		
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
TWZ INTERNATIONAL LIMITED
เงินทดรองรับ
บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำกัด
ลูกหนี้การค้า
เงินทดรองจ่าย
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
เงินทดรองรับ
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำกัด
เงินทดรองจ่าย
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด
เงินทดรองจ่าย
เงินทดรองรับ
เงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัท เลออันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์
เงินทดรองจ่าย
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นางปิยะนุช รังคสิริ
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
-

-

56,421.60

51,402.00

-

-

1,359,305.84
5,053,063.90
1,359,305.84

76,799.98
11,740,470.33
1,735,944.15
11,589,415.85
1,651,613.00

-

-

626,565.00

28,780.00

-

-

3,993,924.82
187,000,000.00
5,183,410.95

2,559.70
-

-

-

142,500.00

1,132,023.10 80,952,091.72
6,252,114.01
8,147,902.18
(675,000.00) (87,967,970.80)
6,709,137.11
1,132,023.10

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืม
ประเภทกำหนดการชำระเงินเมื่อทวงถาม ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

76

7.2

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำกัด
รายได้จากการขายสินค้า
ซื้อสินค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด
ดอกเบี้ยรับ

7.3

-

-

71,775.68
3,875,316.80
3,317,119.75

-

-

5,781,479.44

141,401.84
4,350,271.91
1,735,944.15
-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		 รวม

8.

14,660,847.76
881,713.00
15,542,560.76

14,361,305.48
849,147.00
15,210,452.48

14,660,847.76
881,713.00
15,542,560.76

14,361,305.48
849,147.00
15,210,452.48

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะงานส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ซื้อสินค้าสุทธิ
ซื้อที่ดินและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุนพัฒนาโครงการ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าเช่าพื้นที่และบริการ
ค่าส่งเสริมการขาย

(132,095,891.25)
1,090,643.66
3,660,777,031.15
281,308,606.44
(24,557,425.47)
131,983,231.78
6,160,378.04
8,960,867.03
180,292.90
41,928,336.17
458,741.90

(108,789,974.46) (117,392,425.90) (104,300,853.59)
934,492.14
59,880.51
892,594.98
3,874,790,827.05 3,489,038,671.57 3,791,788,556.71
43,035,715.53 16,920,962.97
3,677,513.89
(25,532,972.48)
13,825,229.16
114,637,912.67 125,822,046.11 110,428,800.49
5,218,232.78
5,635,926.79
4,773,150.63
19,225,460.03
1,126,393.10
9,557,098.90
120,164.39
153,342.03
109,826.01
38,921,386.49 41,928,336.17 38,921,386.49
2,989,388.28
153,342.03
2,989,388.28
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9.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบเงินสดมีดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญา
เช่าการเงินที่ยังไม่ได้ชำระ
80,028,823.44 57,100,716.58 57,325,220.20 57,100,716.58
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญา
เช่าการเงินลดลงจากเงินรับล่วงหน้า
15,844,736.87
300,000.00
300,000.00
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงินที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
101,894,743.12 101,315,098.04 49,476,399.64 49,194,944.98

10. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

		
เงินสด
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร-ประจำ
รวม

6,293,378.06
3,930,709.81
158,056,976.20 286,076,857.47
172,899,200.34 190,072,517.13
5,012,000.00 17,917,924.59
342,261,554.59 497,998,009.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
5,279,980.98
3,305,040.56
149,908,818.86 277,091,167.63
169,130,951.24 181,023,655.15
10,000.00
13,371.64
324,329,751.08 461,433,234.98

เงินฝากธนาคาร มีอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

11. ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

กลุ่มบริษัทมีการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า ดังนี้

		
ลูกหนี้การค้าขายไม่ขาด
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
91 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
สุทธิ
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

830,958.85

778,523.74

1,644,618.26

568,403,119.88 436,079,619.22

1,644,618.26

568,504,509.88 435,574,419.20

205,454,269.09 207,048,670.67 204,696,318.85 204,598,507.61
59,367,832.89 54,019,932.04 59,274,840.19 54,013,632.04
143,997.85
1,818,991.80
140,803.90
1,815,061.80
784,887.30
202,079.98
826,737.30
202,079.98
834,985,065.86 700,813,911.97 834,221,733.86 697,848,318.89
(830,958.85)
(17,590.00)
(778,523.74)
(17,590.00)
(263,940.00) (1,644,618.26)
(263,940.00) (1,644,618.26)
833,890,167.01 699,151,703.71 833,179,270.12 696,186,110.63

12. ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

		
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับจากสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
		 สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

148,659,680.28 110,183,088.15 106,323,843.38 110,183,088.15
(68,630,856.84) (53,082,371.57) (48,998,623.18) (53,082,371.57)
(11,984.46)
80,016,838.98

57,100,716.58

จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะได้รับภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว ดังนี้

		
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี ขึ้นไป
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
5,720,860.36
33,194,220.14 21,228,362.21
109,744,599.78 88,954,725.94
148,659,680.28 110,183,088.15

13. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

		
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม
อะไหล่เพื่อซ่อม
รวม
บวก ค่าเผื่อต้นทุนสินค้ารับคืน
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
		 สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1,248,090,733.74
11,969,620.05
1,260,060,353.79
186,907.31
1,260,247,261.10
(1,713,913.46)
(26,134,753.86)
1,232,398,593.78

1,121,072,876.10
6,891,586.44
1,127,964,462.54
966,544.90
1,128,931,007.44
(4,624,469.41)
(22,133,554.25)
1,102,172,983.78

57,325,220.20

57,100,716.58

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
4,043,038.09
23,544,844.97 21,228,362.21
78,735,960.32 88,954,725.94
106,323,843.38 110,183,088.15

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1,228,298,547.52
11,969,620.05
1,240,268,167.57
186,907.31
1,240,455,074.88
(1,572,372.41)
(25,203,634.60)
1,213,679,067.87

1,115,984,155.23
6,891,586.44
1,122,875,741.67
966,544.90
1,123,842,286.57
(4,582,572.25)
(22,133,554.25)
1,097,126,160.07

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนและโอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ จำนวน 1,090,643.66 บาท และ 59,880.51 บาท ตามลำดับ 

(ปี 2557 : 934,492.14 บาท และ 892,594.98 บาท ตามลำดับ)
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14. โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

		
ที่ดิน
ต้นทุนพัฒนาโครงการ (ค่าก่อสร้าง)
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าโครงการลดลง
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
368,120,213.94 118,120,212.93
40,371,691.83 17,384,832.65
408,491,905.77 135,505,045.58
(2,144,982.62) (2,144,982.62)
406,346,923.15 133,360,062.96

30,000,000.00
23,957,026.86
53,957,026.86
53,957,026.86

15. โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

30,000,000.00
7,036,063.89
37,036,063.89
37,036,063.89

(หน่วย : บาท)

		
งบการเงินรวม
		 ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่			
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2557 ซื้อ/รับโอน
จำหน่าย/โอนออก 31 ธันวาคม 2558
อาคาร
อาคารระหว่างก่อสร้าง
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

8,632,899.70
81,289,704.30
49,713,761.71
2,876,828.98
142,513,194.69

92,536,429.52 (20,369,325.15) 80,800,004.07
2,568,869.31 (83,858,573.61)
(12,557,996.56) 37,155,765.15
(2,876,828.98)
95,105,298.83 (119,662,724.30) 117,955,769.22
(หน่วย : บาท)

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่			
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2557 ซื้อ/รับโอน
จำหน่าย/โอนออก 31 ธันวาคม 2558
อาคาร
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

8,632,899.70
4,249,700.22
12,882,599.92

-

-

8,632,899.70
4,249,700.22
12,882,599.92

บริษัทใหญ่
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
ประโยชน์จากการใช้ที่ดินที่ได้มาโดยสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ รับรู้ด้วย
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องจ่าย คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.2511 ต่อปี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดของ
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 ตามที่ได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุข้อ 21
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บริษัทย่อย
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
ประโยชน์จากการใช้ที่ดินที่ได้มาโดยสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ รับรู้ด้วย
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องจ่าย คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.2511 ต่อปี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดของ
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 ตามที่ได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุข้อ 21

16. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - สุทธิ

		
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

299,296,726.66 276,301,669.66 299,296,726.66 276,301,669.66
(729,048.00)
(729,048.00)
(729,048.00)
(729,048.00)
298,567,678.66 275,572,621.66 298,567,678.66 275,572,621.66

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่บริษัทตกลงกับผู้ผลิต
และผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม

17. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

		
ภาษีซื้อรอใบกำกับ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค่าสนับสนุนการขายค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-อื่นๆ
		 สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
901,469.46
1,652,469.16
4,737,541.55
4,257,538.68
4,315,818.95
11,900,504.47
27,765,342.27
(190,896.93)
(339,077.52)
27,235,367.82

3,428,271.26
511,357.13
2,972,363.03
14,304,527.58
3,442,977.45
2,606,525.26
27,266,021.71
(190,896.93)
(339,077.52)
26,736,047.26

18. เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน

		
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร-ประจำ
		 รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
55,901.91 20,055,668.08
409,820,175.43 353,800,000.00
409,876,077.34 373,855,668.08

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
897,580.40
760,903.17
3,202,104.31
9,217,275.89
8,716,233.42
17,694,719.33
40,488,816.52
(190,896.93)
(339,077.52)
39,958,842.07

3,419,640.54
284,077.52
2,516,769.05
14,273,629.75
3,416,008.47
15,558,671.55
39,468,796.88
(190,896.93)
(339,077.52)
38,938,822.43

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
20,000,000.00
408,603,349.05 352,600,000.00
408,603,349.05 372,600,000.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นเงินฝากธนาคารข้างต้น บริษัทนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ
ที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 25

19. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
19.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จดทะเบียนต่างประเทศ มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
		
(หน่วย : HKD)
(หน่วย : บาท)
			
ทุนที่เรียก
สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว
ร้อยละ (%)
ตามวิธีราคาทุน
TWZ INTERNATIONAL LIMITED

1,000,000.00

1,000,000.00

100

3,958,069.00

19.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
			
ทุนที่เรียก
สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว
ร้อยละ (%)
ตามวิธีราคาทุน
บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำกัด

3,000,000.00

3,000,000.00

100

3,000,000.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
			
ทุนที่เรียก
สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว
ร้อยละ (%)
ตามวิธีราคาทุน
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด

250,000,000.00 250,000,000.00

100

320,000,000.00

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จากทุน
จดทะเบียนปัจจุบัน 50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และ
ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
			
ทุนที่เรียก
สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว
ร้อยละ (%)
ตามวิธีราคาทุน
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำกัด

1,000,000.00

1,000,000.00

100

1,000,000.00

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้จัดตั้ง บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเป็นตัวแทน
จำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงในสัญญาณดิจิตอลโดยให้ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือลงทุนร้อยละ
100 และ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวที่กระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

82

บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำกัด เรียกชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 100,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท และบริษัทได้
จ่ายชำระแล้ว
บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นของ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
			
ทุนที่เรียก
สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว
ร้อยละ (%)
ตามวิธีราคาทุน
บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

25,000,000.00

25,000,000.00

100

25,000,000.00

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 บริษัทได้มีมติเป็น
เอกฉันท์อนุมัติให้ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด เข้าซื้อเงินลงทุนของ บริษัท เลออันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในราคา
25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดย บริษัท ปิยะชาติ จำกัด ได้เข้าซื้อ
เงินลงทุนของ บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัท ปิยะชาติ จำกัดได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เลอ อันดามัน 

ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีสาระสำคัญดังนี้
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด (ผู้ซื้อ) ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

(ผู้ขาย) ในมูลค่า 25 ล้านบาท และจะต้องจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นของ บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตามมูลค่าที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 แต่ไม่เกินวงเงินจำนวน 22 ล้านบาท และเข้าสวมสิทธิใน
การเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแทนเจ้าหนี้เดิม ซึ่ง บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตกลงรับภาระเป็น
ลูกหนี้ของ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด ต่อไป โดยมีเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้นที่เป็นสาระสำคัญ คือ ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน
มัดจำค่าหุ้นให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวน 5 ล้านบาท ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สำหรับค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน 20 

ล้านบาท จะดำเนินการจ่ายชำระให้เสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2557 และผู้ขายจะต้องส่งมอบตราสารเอกสาร แสดงการ
โอนกรรมสิทธิ์รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ผู้ซื้อร้องขอเพื่อเป็นการประกันหรือยืนยันกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ซื้อรวม
ถึงการส่งมอบตราสาร การโอนหุ้นที่ได้ลงนามแล้ว (พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง) ที่บริษัทต้องการเพื่อที่จะให้กรรมสิทธิ์
ในหุ้นตกอยู่แก่ผู้ซื้อ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดให้บริษัทต้องพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของ บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยบริษัทต้องเปรียบเทียบต้นทุน
การลงทุนกับส่วนได้เสียของบริษัทในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของ บริษัท
เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งการลงทุนของบริษัทในหุ้นสามัญของ บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด มีขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อทำการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ได้แก่ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ บริษัท เลอ อันดามัน 

ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยบริษัทได้รับรายงาน การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงรับรู้ส่วนต่าง
ของมูลค่าเงินลงทุนที่คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมของ บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด กับ ต้นทุนการจ่ายซื้อทั้งสิ้นของบริษัทเป็น “ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าต้นทุน”
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมตามประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันดังกล่าวของ
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของบริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์				
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สิน				
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา				
บวก ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าต้นทุน
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557				
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824.65
86,000,000.00
39.91
86,000,864.56
20,966,000.00
9,065,400.00
30,031,400.00
55,969,464.56
(30,969,464.56)
25,000,000.00
824.65
24,999,175.35
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4,499,892.00
4,499,892.00
114,038.36
114,038.36
4,385,853.64
-

280,108.00
280,108.00

-

280,108.00
-

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ราคาทุน/ตีราคาใหม่ :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
รับโอน (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
18,221,399.86
5,628,515.43

10,279,187.28
2,832,858.35
13,112,045.63

15,907,702.71
10,319,057.61
5,106,685.17
31,333,445.49

545,153.11
516,831.94

2,060,752.09
170,153.67
2,230,905.76

2,577,584.03
198,474.84
2,776,058.87

1,625,520.30
1,130,696.87

17,923,065.93
454,013.97
18,377,079.90

19,053,762.80
948,837.40
20,002,600.20

					
งบการเงินรวม
			
ส่วนปรับปรุง
เครื่องมือและ		
ที่ดิน
อาคาร
อาคาร
อุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน

20. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

5,314,094.51
5,275,078.37

39,661,947.55
1,532,344.70
41,194,292.25

44,937,025.92
1,571,360.84
46,508,386.76

1,955,420.68
1,926,909.67

17,152,453.33
1,056,968.99
18,209,422.32

19,079,363.00
1,085,480.00
20,164,843.00

เครื่องตกแต่ง		
สำนักงาน
ยานพาหนะ

รวม

5,106,685.17

-

6,160,378.04
5,218,232.78

32,327,550.10
19,584,717.45

87,077,406.18
6,160,378.04
93,237,784.22

5,106,685.17 106,662,123.63
18,903,210.69
(5,106,685.17)
125,565,334.32

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
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4,499,892.00
4,499,892.00
114,038.36
114,038.36
4,385,853.64
-

280,108.00
280,108.00

-

280,108.00
-

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
รับโอน (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
18,221,399.86
5,628,515.43

10,279,187.28
2,832,858.35
13,112,045.63

15,907,702.71
10,319,057.61
5,106,685.17
31,333,445.49

555,700.79
516,831.94

2,060,752.09
159,605.99
2,220,358.08

2,577,584.03
198,474.84
2,776,058.87

1,390,204.62
1,056,192.53

17,882,710.49
402,775.31
18,285,485.80

18,938,903.02
736,787.40
19,675,690.42

5,132,370.48
5,184,551.54

39,655,997.74
1,493,791.90
41,149,789.64

44,840,549.28
1,441,610.84
46,282,160.12

1,877,569.85
1,424,946.73

15,533,855.52
632,856.88
16,166,712.40

16,958,802.25
1,085,480.00
18,044,282.25

					
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
ส่วนปรับปรุง
เครื่องมือและ		
เครื่องตกแต่ง		
ที่ดิน
อาคาร
อาคาร
อุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน
สำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม

5,106,685.17

-

5,635,926.79
4,773,150.63

31,843,207.24
18,917,723.34

85,412,503.12
5,635,926.79
91,048,429.91

5,106,685.17 104,330,226.46
18,561,410.69
(5,106,685.17)
122,891,637.15

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)

บริษัทใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ดำเนินงานอยู่
ในราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำนวน 80.33 ล้านบาท และ 77.9 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีจำนวนเงิน 2,148 บาทและจำนวน 2,095 บาท ตามลำดับ
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ดำเนิน
งานอยู่ในราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำนวน 5,778.00 บาท และ 5,778.00 บาท ตามลำดับ โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 2 บาท และ 2 บาท ตามลำดับ

21. สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

		
งบการเงินรวม
		 ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่			
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2557 ซื้อ/รับโอน
จำหน่าย/โอนออก 31 ธันวาคม 2558
สิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
สุทธิ

200,811,120.35
(33,771,239.92)
167,039,880.43

(49,607,016.80) 151,204,103.55
(8,211,016.96) 8,720,071.53 (33,262,185.35)
(8,211,016.96) (40,886,945.27) 117,941,918.20
(หน่วย : บาท)

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่			
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2557 ซื้อ/รับโอน
จำหน่าย/โอนออก 31 ธันวาคม 2558
สิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
สุทธิ

8,820,392.25
(2,566,682.56)
6,253,709.69

(376,543.03)
(376,543.03)

-

8,820,392.25
(2,943,225.59)
5,877,166.66

ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รับรู้เป็นต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

8,211,016.96

10,265,772.54

40,886,945.27

6,894,524.84

376,543.03
-

597,411.41
6,894,524.84
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บริษัทใหญ่
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาอนุมัติแผนลงทุนใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยขอซื้อสิทธิการเช่าจากบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อทำสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย มีเนื้อที่
ประมาณ 6,126 ตารางเมตรและตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 มีมติ
ให้สัตยาบันการอนุมัติซื้อสิทธิการเช่าดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาสิทธิการเช่าจากการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรง และบริษัทได้รับ
การโอนสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยมูลค่าสิทธิการเช่าที่บริษัทจ่ายซื้อไม่สูงไปกว่าราคา
ประเมินสิทธิการเช่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดร่วมกับวิธีคิดจากรายได้ ตามรายงานการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า
ของผู้ประเมินอิสระรายหนึ่งที่บริษัทผู้โอนสิทธิได้จัดให้มีการประเมินไว้ในปี 2548
สิทธิการเช่าประกอบด้วยสัญญาเช่า 2 ฉบับ ได้แก่
		
ฉบับที่ 1 สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร มีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2553 โดยมีอายุ 2 ปี 7 เดือน 21 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปอีกจำนวน
1 ปี 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปมีจำนวน 8
เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทรับรู้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
		
ฉบับที่ 2 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 โดยมีอายุ 20 ปี 9 เดือน 14 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้าง
อาคาร ดังนี้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูก
สร้างอาคารออกไปอีก 1 ปี 6 เดือนนั้น ทำให้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์จะเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 19 ปี 3 เดือน 14 วัน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปมีจำนวน 8
เดือน ทำให้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง
วันที่ 14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 18 ปี 7 เดือน 14 วัน
บริ ษั ท รั บ รู้ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งเพื่ อ ดำเนิ น การจั ด หาประโยชน์ ในบั ญ ชี โ ครงการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินด้วยวิธีสัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทย่อย
สิทธิการเช่าประกอบด้วยสัญญาเช่า 2 ฉบับ ได้แก่
		
ฉบับที่ 1 สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร มีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2553 โดยมีอายุ 2 ปี 7 เดือน 21 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปอีกจำนวน
2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
บริษัทรับรู้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
		
ฉบับที่ 2 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 โดยมีอายุ 20 ปี 9 เดือน 14 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้าง
อาคาร ดังนี้
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เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูก
สร้างอาคารออกไปอีก 2 ปี ทำให้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 18 ปี 9 เดือน 14 วัน
บริษัทรับรู้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ ในบัญชีโครงการพัฒนาอสังริม
ทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินด้วยวิธีสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้นำสิทธิการเช่าที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อ 25

22. สิทธิการเช่าพื้นที่ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่			
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2557 ซื้อ/รับโอน
จำหน่าย/โอนออก 31 ธันวาคม 2558
สิทธิการเช่าพื้นที่
27,535,771.22
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
(23,305,814.57)
สุทธิ
4,229,956.65
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(749,850.07)
(749,850.07)

-

27,535,771.22
(24,055,664.64)
3,480,106.58
749,850.07
2,065,162.65

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิทธิการเช่าส่วนหนึ่งราคาทุนจำนวน 9.90 ล้านบาท ราคาตามบัญชี
3.48 ล้านบาท และราคาทุนจำนวน 9.90 ล้านบาท ราคาตามบัญชี 3.97 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทนำไปเป็นหลัก
ทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อ 25

23. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

		
งบการเงินรวม
		 ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่			
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2557 ซื้อ/รับโอน
จำหน่าย/โอนออก 31 ธันวาคม 2558
โปรแกรมสำเร็จรูป
5,216,557.08
783,255.00
ค่าวางระบบบัญชี
360,000.00
รวมราคาทุน
5,576,557.08			
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
(5,025,427.11)
(180,292.90)
สุทธิ
551,129.97			
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

5,999,812.08
360,000.00
6,359,812.08
(5,205,720.01)
1,154,092.07
180,292.90
120,164.39
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(หน่วย : บาท)
		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ยอดคงเหลือ			
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่			
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2557 ซื้อ/รับโอน
จำหน่าย/โอนออก 31 ธันวาคม 2558
โปรแกรมสำเร็จรูป
5,146,801.94
180,650.00
ค่าวางระบบบัญชี
360,000.00
รวมราคาทุน
5,506,801.94			
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
(4,995,600.95)
(153,342.03)
สุทธิ
511,200.99			
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

5,327,451.94
360,000.00
5,687,451.94
(5,148,942.98)
538,508.96
153,342.03
109,826.01

24. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
หนี้สิน		
สินทรัพย์
หนี้สิน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้		
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
สุทธิ
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชี
		 สุทธิ

214,532.06

-

214,532.06

6,406,647.37

(946,167.05) 5,460,480.32

51,230,117.67 (95,765,163.73) (44,535,046.06) 38,876,128.25 (83,638,603.16) (44,762,474.91)
51,444,649.73 (95,765,163.73) (44,320,514.00) 45,282,775.62 (84,584,770.21) (39,301,994.59)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
หนี้สิน		
สินทรัพย์
หนี้สิน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้		
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
สุทธิ
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
สุทธิ
หนี้สินภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชี
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37,102,435.57 (51,523,052.81) (14,420,617.24) 38,876,128.25 (53,973,606.45) (15,097,478.20)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
		
งบการเงินรวม
		
ณ วันที่
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2557 กำไรหรือขาดทุน กำไรเบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
5,343,225.29
226,508.16
5,569,733.45
ค่าเผื่อการลดลงของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
428,996.53
428,996.53
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
65,853.54
(18,052.84)
47,800.70
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,238,607.40
324,609.80
(207,097.00) 1,356,120.20
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
32,296,617.62
5,680,201.24
37,976,818.86
ผลขาดทุนยกมา
5,909,475.24
5,909,475.24
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
155,704.75
155,704.75
		 รวม
45,282,775.62
6,368,971.11
(207,097.00) 51,444,649.73
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ที่เพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อย
รวม
สุทธิ

53,973,606.45

18,113,598.45

946,167.05
29,664,996.71
84,584,770.21
(39,301,994.59)

(946,167.05)
(5,987,037.88)
11,180,393.52
(4,811,422.41)

-

72,087,204.90

23,677,958.83
95,765,163.73
(207,097.00) (44,320,514.00)
(หน่วย : บาท)

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2557 กำไรหรือขาดทุน กำไรเบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
5,343,225.29
11,976.10
5,355,201.39
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
65,853.54
(18,052.84)
47,800.70
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,170,431.80
305,366.60
(300,768.80) 1,175,029.60
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
32,296,617.62 (1,927,918.49)
30,368,699.13
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
155,704.75
155,704.75
รวม
38,876,128.25 (1,472,923.88)
(300,768.80) 37,102,435.57
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
53,973,606.45 (2,450,553.64)
51,523,052.81
รวม
53,973,606.45 (2,450,553.64)
51,523,052.81
สุทธิ
(15,097,478.20)
977,629.76
(300,768.80) (14,420,617.24)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
บริษัทย่อย การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ณ วันที่ลงทุน กำไรหรือขาดทุน กำไรเบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ผลขาดทุนยกมา
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ที่เพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อย
รวม
สุทธิ

5,164,706.30
428,996.53
27,462.39
955,976.80

-

178,518.99
38,391.15
282,630.60

-

5,343,225.29
428,996.53
65,853.54
1,238,607.40

30,099,650.57
2,824,715.59
39,501,508.18

-

2,196,967.05
3,084,759.65
5,781,267.44

-

32,296,617.62
5,909,475.24
45,282,775.62

47,116,107.46

-

6,857,498.99

-

53,973,606.45

516,037.90
430,129.15
21,845,835.10 9,065,400.00 (1,246,238.39)
69,477,980.46 9,065,400.00 6,041,389.75
(29,976,472.28) (9,065,400.00) (260,122.31)

-

946,167.05
29,664,996.71
84,584,770.21
(39,301,994.59)
(หน่วย : บาท)

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2556 กำไรหรือขาดทุน กำไรเบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
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5,164,706.30
27,462.39
903,098.60

178,518.99
38,391.15
267,333.20

-

5,343,225.29
65,853.54
1,170,431.80

30,099,650.57
36,194,917.86

2,196,967.05
2,681,210.39

-

32,296,617.62
38,876,128.25

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

(หน่วย : บาท)

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2556 กำไรหรือขาดทุน กำไรเบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2557
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
สุทธิ

47,116,107.46
47,116,107.46
(10,921,189.60)

6,857,498.99
6,857,498.99
(4,176,288.60)

-

53,973,606.45
53,973,606.45
(15,097,478.20)

25. สินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
บริษัทใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย วงเงิน
สินเชื่อระยะสั้นในรูปแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท 1,780 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน 550 ล้านบาท สัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ 680 ล้านบาท หนังสือค้ำประกันธนาคาร 60 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 60 ล้านบาท
เงินกู้ยืมประเภทแฟคตอริ่ง 200 ล้านบาท และบัตรเครดิตสำหรับผู้บริหาร 3 ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตาม
หมายเหตุข้อ 18 และ 22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย วงเงิน
สินเชื่อระยะสั้นในรูปแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท 1,437.43 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน 550.00 ล้านบาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 530.00 ล้านบาท หนังสือค้ำประกันธนาคาร 60.00 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร 52.20 ล้านบาท เงินกู้ยืมประเภทแฟคตอริ่ง 200.00 ล้านบาท และบัตรเครดิตสำหรับผู้บริหาร 3.00 ล้านบาท
โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุข้อ 18 และ 22
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
หนังสือค้ำประกัน “ธนาคาร 7.33 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10 ล้านบาทโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตาม
หมายเหตุข้อ 18”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
หนังสือค้ำประกันธนาคาร 1.33 ล้านบาท เงินกู้ยืมเพื่อการก่อสร้าง 44 ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตาม
หมายเหตุข้อ 18 และ 21

26. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ทรัสต์รีซีท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
		 รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

2,381,476.72
1,027,270,480.99 849,339,034.71 1,027,270,480.99 849,339,034.71
460,000,000.00 160,000,000.00 460,000,000.00 160,000,000.00
1,489,651,957.71 1,009,339,034.71 1,487,270,480.99 1,009,339,034.71
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บริษัทใหญ่

(หน่วย : บาท)

			
อายุโดยประมาณ		
(เดือน)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ทรัสต์รีซีท
3-5
2.22 - 5.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
3-4
4.58 - 5.50
รวม			

จำนวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1,027,270,480.99 849,339,034.71
460,000,000.00 160,000,000.00
1,487,270,480.99 1,009,339,034.71

บริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

			
			
		
อัตราดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

7.50

จำนวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2,381,476.72

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ดังกล่าวข้างต้นมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 25

27. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1,366,773.89
20,690,234.90
8,890,650.62
30,947,659.41

12,004,360.06
19,491,280.54
5,405,521.71
36,901,162.31

28. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

		
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่า
สุทธิ
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
18,342,325.93
4,507,652.41
22,849,978.34

10,847,034.42
11,728,125.15
7,868,529.12
30,443,688.69

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

190,665,923.00 197,432,737.00 92,580,472.00 95,866,192.00
(88,771,179.88) (96,117,638.96) (43,104,072.36) (46,671,247.02)
101,894,743.12 101,315,098.04

49,476,399.64

49,194,944.98

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว ดังนี้

		
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
7,105,156.00
6,766,814.00
41,655,308.00 30,624,107.00
141,905,459.00 160,041,816.00
190,665,923.00 197,432,737.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
3,450,007.00
20,226,309.00
68,904,156.00
92,580,472.00

3,285,720.00
14,869,958.00
77,710,514.00
95,866,192.00

29. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

6,193,037.00

4,779,884.00

5,852,159.00

4,515,493.00

1,402,245.00
220,804.00

1,242,757.00
170,396.00

1,318,537.00
208,296.00

1,175,970.00
160,696.00

566,372.00
(1,601,857.00)
6,780,601.00

6,193,037.00

514,597.00
(2,018,441.00)
5,875,148.00

5,852,159.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ ในกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557 จำนวน 1.62 ล้านบาท และ 1.41 ล้านบาท ตามลำดับ งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำนวน 1.53 ล้านบาท และ 1.34 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรวมอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งรับรู้ในงบการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ จำนวน 1.04 ล้านบาทและ 1.50 ล้านบาท ตามลำดับ
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

		
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2.11 - 2.44
5

3.56 - 3.67
5

(หน่วย : ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2.44
5

3.56
5
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้
		
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
6,288,656.00
7,337,938.00
7,340,924.00
6,276,348.00
6,233,937.00
7,148,265.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
5,412,400.00
6,399,032.00
6,401,880.00
5,400,821.00
5,362,346.00
6,216,534.00

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :
งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี
ระหว่าง 1 - 5 ปี
ระหว่าง 5 - 10 ปี
ระหว่าง 10 - 15 ปี
เกินกว่า 15 ปี

3,668,236.00
8,741,841.00
10,616,651.00
192,497,305.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,257,653.00
8,565,627.00
7,741,002.00
187,759,003.00

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

6,780,601.00
6,193,037.00
4,779,884.00
3,420,539.00
1,691,345.00

5,875,148.00
5,852,159.00
4,515,493.00
3,420,539.00
1,691,345.00

30. ทุนเรือนหุ้น
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
		 จำนวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่า (บาท)
จำนวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่า (บาท)
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญต้นปี
7,518,561,214
751,856,121.40 3,428,571,436
342,857,143.60
บวก หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
2,980,138,401
298,013,840.10 4,090,000,003
409,000,000.30
หัก หุ้นสามัญลดลง
(164,905,089)
(16,490,508.90)
(10,225)
(1,022.50)
หุ้นสามัญสิ้นปี
10,333,794,526 1,033,379,452.60 7,518,561,214
751,856,121.40
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญต้นปี
6,233,656,267
623,365,626.70 2,400,000,005
240,000,000.50
บวก หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
2,092,636
209,263.60 3,833,656,262
383,365,626.20
หุ้นสามัญสิ้นปี
6,235,748,903
623,574,890.30 6,233,656,267
623,365,626.70
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บริษัทใหญ่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติที่เป็นสาระสำคัญดังนี้
(1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 751,856,121.40 บาท เหลือ 735,365,612.50 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 164,905,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 16,490,508.90 บาท
ทั้งนี้หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W2) ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2557 จำนวน 164,904,946 หุ้น
และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3)ที่ไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 143 หุ้น
(2) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
(3) อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W4) จำนวน 2,980,138,401 หน่วย เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการของการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 7 หุ้น ต่อ 3 หน่วยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาท
(4) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 298,013,840.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
2,980,138,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 735,365,612.50
บาท เป็น 1,033,379,452.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,333,794,526 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท
(5) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
(6) อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,980,138,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W4)
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 719,268,031 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือหุ้น
แต่ละรายในอัตราส่วน 26 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย 0.55 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท วัน
จองซื้อและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 18-24 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้รับเงินล่วงหน้า
ค่าหุ้นดังกล่าวจำนวน 0.59 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 มีสาระสำคัญดังนี้
(1) มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 342,857,143.60 บาท เหลือ 342,856,121.10 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,022.50 บาท ทั้งนี้
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W2)
(2) มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
(3) มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3) จำนวน 400,000,001 หน่วย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อ
(4) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 409,000,000.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
4,090,000,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม
342,856,121.10 บาท เป็น 751,856,121.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,518,561,214 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
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(5)
(6)

มีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจำนวน 4,090,000,003 หุ้น ดังนี้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 800,000,002 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 720,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 400,000,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกัน
หรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่ง
เป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น ที่จะสำรองไว้สำหรับการปรับราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W2

31. การจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย
บริษัทใหญ่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการ
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.08 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 จากผลการ
ดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00572 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 39.80
ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ
0.00636 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจริงจำนวน 39.64 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 ตุลาคม 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการ
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฏหมายจำนวน 4.14 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 36.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15
พฤษภาคม 2557

32. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
บริษัทใหญ่
32.1 ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 30 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
(TWZ-W4) จำนวน 2,980,138,401 หน่วย โดยมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
(TWZ-W4)
ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2558
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สามารถใช้สิทธิได้ 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559, วันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
อัตราการใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 0.70 บาท ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

32.2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3) จำนวน 400,000,001 หน่วย และต่อมาบริษัทได้มีการ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
(TWZ-W3)
ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
สามารถใช้สิทธิได้ 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558, วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันที่ 22
มิถุนายน 2560 โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
อัตราการใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 0.30 บาท ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญ (TWZ-W3) ดังนี้
อัตราการใช้สิทธิใหม่ คือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.003 หุ้น
ราคาใช้สิทธิใหม่ 0.299 บาท ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังไม่มีการใช้สิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญ (TWZ-W3)
32.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (TWZ-W2)

จำนวนให้สิทธิการซื้อหุ้นทั้งหมด
จำนวนการใช้สิทธิสะสมต้นงวด
บวก จำนวนที่ใช้สิทธิระหว่างงวด
จำนวนการใช้สิทธิสะสมปลายงวด
จำนวนให้สิทธิการซื้อหุ้นคงเหลือ

(จำนวนหน่วย)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
1,028,571,431
(1,006,491,713)
(1,006,491,713)
22,079,718

ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (TWZ-W2) คงเหลือ 22.08 ล้านหน่วย ซึ่งพ้นสภาพจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 และไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้อีก
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33. รายได้อื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น
รวม

5,371,882.80
5,015,928.03
11,563,135.80
21,950,946.63

4,514,272.79
6,272,869.82
6,506,482.64
17,293,625.25

4,102,800.79
4,873,242.95
5,781,479.44
11,197,191.48
25,954,714.66

4,514,272.79
6,220,140.23
5,469,589.17
16,204,002.19

34. ต้นทุนทางการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

2,887,181.23
67,089,303.59
69,976,484.82

3,647,909.25
86,268,108.98
89,916,018.23

2,887,181.23
63,163,681.09
66,050,862.32

3,647,909.25
82,483,492.76
86,131,402.01

35. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปีคูณด้วยอัตราภาษีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สรุปได้
ดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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8,773,583.22

21,066,560.53

6,865,536.09

20,378,085.50

4,811,422.41

260,122.31

(977,629.76)

4,176,288.60

13,585,005.63

21,326,682.84

5,887,906.33

24,554,374.10

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
บวก ขาดทุนทางบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล-สุทธิ
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ไม่สามารถหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

39,573,034.02 139,897,009.09
326,771.13
248,913.17
39,899,805.15 140,145,922.26
15.00 - 20.00% 15.00 - 20.00%
14,011,548.36 21,818,282.39

27,590,478.21 126,082,059.12
27,590,478.21 126,082,059.12
20.00%
20.00%
5,518,095.64 25,216,411.82

(426,542.73)

(491,599.55)

369,810.69

(662,037.72)

13,585,005.63

21,326,682.84

5,887,906.33

24,554,374.10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีสะสม 5.87 ล้านบาท และ 5.54 ล้าน
บาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทยังไม่รับรู้ผลขาดทุนทางภาษีเงินได้ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจาก
ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่าผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทมีปัจจัยเสี่ยงต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จึงทำให้
อาจไม่สามารถประมาณผลการดำเนินงานที่แน่นอนได้ ดังนั้นบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เมื่อมีภาระภาษีที่เกิดจริง

36. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/กำไรต่อหุ้นปรับลด
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : จำนวนหุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาทต่อหุ้น)

25,988,028.39 118,570,326.25
6,235,523,318 3,931,166,105
0.0042
0.0302

21,702,571.88
6,235,523,318
0.0035

101,527,685.02
3,931,166,105
0.0258
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กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2558
2557
2558
2557
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : จำนวนหุ้น)
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นเดิม
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณ
กำไรต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : จำนวนหุ้น)
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า
มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
(หน่วย : บาทต่อหุ้น)

25,988,028.39 118,570,326.25
6,235,523,318 3,931,166,105

21,702,571.88
6,235,523,318

101,527,685.02
3,931,166,105

58,905,110

137,305,720

58,905,110

137,305,720

6,294,428,428

4,068,471,825

6,294,428,428

4,068,471,825

0.0041

0.0291

0.0034

0.0250

37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
บริษัทได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน
โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน
สินทรัพย์ รายได้จากส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้
อย่างสมเหตุสมผล
		
ส่วนงานธุรกิจ
บริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนงานซื้อ-ขายอุปกรณ์สื่อสาร และส่วนงานโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามกลุ่มธุรกิจสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)

		
งบการเงินรวม
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่วนงานซื้อ ส่วนงานโครงการ
ขายอุปกรณ์สื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวม
รายได้
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไรของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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3,754,596,324.90
620,800.00
3,755,217,124.90
4,890,477.39
62,476,034.47
6,541,367.63
31,455,496.61
6,741,321.19

106,595,196.19
106,595,196.19
5,497,333.45
7,500,450.35
8,760,170.34
8,117,537.41
6,843,684.43

3,861,191,521.09
620,800.00
3,861,812,321.09
10,387,810.84
69,976,484.82
15,301,537.97
39,573,034.02
13,585,005.63

(หน่วย : บาท)
		
งบการเงินรวม
		 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ส่วนงานซื้อ ส่วนงานโครงการ
ขายอุปกรณ์สื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวม
รายได้
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไรของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4,080,988,305.35
4,831,733.06
4,085,820,038.41
6,227,275.93
82,582,731.74
6,955,976.67
105,190,778.60
20,376,270.89

สินทรัพย์ตามส่วนงาน
ส่วนงานซื้อ - ขายอุปกรณ์สื่อสาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
สินทรัพย์
ตามส่วนงาน

3,185,694,073.49 3,033,317,031.38

45,615,164.37
45,615,164.37
4,559,866.67
7,333,286.49
10,713,355.70
34,706,230.49
950,411.95

4,126,603,469.72
4,831,733.06
4,131,435,202.78
10,787,142.60
89,916,018.23
17,669,332.37
139,897,009.09
21,326,682.84

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนงานโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
779,324,254.35

รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

524,922,881.18 3,965,018,327.84 3,558,239,912.56

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้าซึ่งเป็นส่วนงานซื้อ-ขายอุปกรณ์สื่อสาร
และส่วนงานโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 ราย (ปี 2557 จำนวน 4 ราย) คิดเป็นร้อยละ 49.33 (ปี 2557
ร้อยละ 55.72) ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

38. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการ
เงินเพื่อเก็งกำไรหรือเพื่อการค้าและบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (Financial instruments) ที่มีสาระ
สำคัญ ดังนี้
38.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ระบุไว้กับเครื่องมือทางการเงินจนทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและ
มีจำนวนมากราย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและมีการค้ำประกัน
สำหรับการให้สินเชื่อรายใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเก็บ
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หนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น นอกจากนี้บริษัทได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินผลของฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ในอดีตของลูกหนี้ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเพียงพอแล้ว
38.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบ
การเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้มี
การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ทรัสต์รีซีท
ภาระผูกพัน
Letter of credit

หยวน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

59,532.55

50,400.62

19,000.92

6,705.99

ดอลลาร์ฮ่องกง
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ

235,900.00
3,197,817.00

738,620.00
2,900,024.00

12,000.00
235,900.00
3,197,817.00

12,000.00
738,620.00
2,900,024.00

ดอลลาร์สหรัฐ

6,945,310.00

2,764,800.00

6,945,310.00

2,764,800.00

38.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะ
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอัน
เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยว
กับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
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สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
286.08
20.06
-

330.96
0.06
-

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
2558
2557

1,489.65
-

5.01
409.82
1,009.34
-

17.92
353.80
30.13
6.71

6.29
833.89
85.54
1.13

194.00
699.15
1,489.65
30.13
6.71

342.26
833.89
409.88

2558

1,009.34
85.54
1.13

498.00
699.15
373.86

2557

รวม

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
2558
2557

ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
2558
2557

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

2.22-7.50
-

0.13-0.75
1.20-2.25

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

(หน่วย : %)

38.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนด มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนด
จากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

39. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
39.1 นอกจากหนี้สินต่างๆ ที่ปรากฎในงบการเงินแล้ว บริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

สกุลเงิน
หนังสือค้ำประกัน
Letter of credit

บาท
ดอลลาร์สหรัฐ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
50,590,435.00
6,945,310.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

49,008,435.00
2,764,800.00

43,255,995.00
6,945,310.00

42,955,995.00
2,764,800.00

39.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวจำนวน 61 สัญญา และ 58
สัญญา ตามลำดับ โดยมีกำหนดระยะเวลาระหว่าง 1 ปี ถึง 25 ปี โดยบริษัทได้สิทธิในการต่ออายุสัญญา
ดังกล่าว
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ไม่อาจบอกเลิกได้มี
รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
รวม

30,209,050.08
37,599,307.21
392,505.00
68,200,862.29

15,633,511.84
18,264,866.44
726,616.68
34,624,994.96

39.3 ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง
บริษัทใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าก่อสร้างในอนาคตภายใต้
สัญญาก่อสร้างอาคาร จำนวน 3.41 ล้านบาท และ 2.92 ล้านบาท ตามลำดับ

106

บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าก่อสร้างในอนาคตภายใต้
สัญญาก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.55 ล้านบาท และ 7.21 ล้านบาท
39.4 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศคงเหลือ ดังนี้
		
สกุลเงิน
หนี้สินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม

ดอลล่าร์สหรัฐ

		
สกุลเงิน
สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม

ดอลล่าร์สหรัฐ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จำนวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน
ครบกำหนด
คงเหลือ (ล้าน)			
14.21

36.1156 - 36.3804 3/2/2559 - 5/7/2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จำนวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน
ครบกำหนด
คงเหลือ (ล้าน)			
0.15

32.6900

30/1/2558

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
514.60

มูลค่ายุติธรรม
(ล้านบาท)
0.05

		

บริษัทไม่ได้รับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบการเงิน
ตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายต่างประเทศ มีมูลค่ายุติธรรมอยู่ ในระดับ 2 การวัดมูลค่า
ยุติธรรมข้างต้นจะคำนวณโดยใช้เทคนิคและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบ
จำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ อัตราการคิดลด ระยะเวลาที่จะถึงกำหนด และความผันผวนของมูลค่าอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ถูกคำนวณจากสถาบันการเงินที่บริษัททำธุรกรรมด้วย

40. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อ
เนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

41. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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Message from the Board of Directors
Dear Shareholders
In the period from 3-4 years past, we found the
change in technology and telecommunication of Thailand in
direction of growth and better, keep pace with the country
development which is not inferior various countries in the
world. Starting from 2.75 G technology (EDGE) to 3G
technology (UMTS) into 4G LTE technology or 4G LTE
(ADVANCED) that change in speed from just 150 Kbps run
up to 100 - 150 Mbps. It’s make the connection of various
information system in this world faster too. It can transfer
large data with just a few seconds and causes the service
in various forms followed almost every month. A significant
change is clearly in the development of various multimedia
systems that are good looking and much faster. It’s make
the consumer changed their attention to the use of variety
information services on internet widely till its look like we
can’t lack this thing.
So it is certainly about smartphone’s tools or devices have
grown rapidly, thus making opportunity in marketing of TWZ
smartphone is bright as well. We still have principles in good
quality, worthwhile price and easy to use as a guideline for
implementation of marketing plan of this year and we also
strive to develop communication technology business of
the Company to growing with technology stream on 4G
LTE network.

(Mr. Puttachat Rungkasiri) (Mrs. Piyanuj Rungkasiri)
Chairman
Chairman of Executive Committee

TWZ Corporation Public Company Limited
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Board of Directors

1. Mr. Puttachat Rungkasiri
Chairman

2. Mrs. Piyanuj Rungkasiri

Vice Chairman and Managing Director

3. Asst. Prof. Dr. Tippakorn Rungkasiri
Director

4. Miss Kaikae Cherdvisavapan
Director
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5. Mr. Bundal Udol
Independent 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. Assoc. Prof. Pachara Pacharavanich

Independent Director and Member of Audit Committee
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Management Team

1. Mrs. Piyanuj Rungkasiri
Managing Director

2. Mr. Kittipong Kittipassorn

Vice President - Marketing and Business
Development Department 		

5. Miss Ratchanok Supanit
Assistant Vice President Accounting and Finance Department
Acting Vice President Accounting and Finance Department

3. Miss Nalinee Pratubsorn

Vice President - Human Resource
Department

4. Miss Krissana Meungmor

Assistant Vice President - Sales Department
Acting Vice President - Sales Department
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Directors and Management Team
Mr. Puttachat Rungkasiri
Position
Shareholding
Education
Program
Working Experience

Illegal Record in the
past 10 years

Chairman
8.68%
Bachelor of Accounting and Commerce, Chulalongkorn University
Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005
Thai Institute of Directors Association (IOD)
2014-Present Director of The Boxes Co., Ltd.
2013-Present Chairman of TWZ Corporation Plc.
2013-Present Director of Piyachat Co., Ltd.
2012-2013 Acting Vice President - Accounting Department of TWZ Corporation Plc.
2010-2013 Acting Vice President - Finance Department of TWZ Corporation Plc.
2009-2012 Acting Vice President - Managing Director Office of TWZ Corporation Plc
2007-2009 Managing Director of Sam Corporation Co., Ltd.
2004-2007 Managing Director of F-One Subaru (Thailand) Co., Ltd.
2003-2004 Chairman of Telewiz club
2001-Present Managing Director of F-One Auto Sport Co., Ltd.
1999-2007 Managing Director of TWZ Telecom Co., Ltd
1993-2013 Vice Chairman and Managing Director of TWZ Corporation Plc.
1992-2015 Director of PC Cellular Co., Ltd.
1991-2009 Director of Piyachat Co., Ltd.
None

Mrs. Piyanuj Rungkasiri
Position
Shareholding
Education
Program
Working Experience

Illegal Record in the
past 10 years

Vice Chairman and Managing Director
None
Bachelor of Arts, Faculty of Social Sciences
Kasetsart University
Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005
Thai Institute of Directors Association (IOD)
2014-Present Director of The Boxes Co., Ltd.
2013-Present Vice Chairman and Managing Director of TWZ Corporation Plc.
2013-Present Director of TZ Trading Co., Ltd.
2013-2014 Acting Vice President - Finance Department of TWZ Corporation Plc.
2013-2014 Acting Vice President - Accounting Department of TWZ Corporation Plc.
2012-2014 Director of RT Holding Co., Ltd.
2010-2014 Director of Bangkok Forest Co., Ltd.		
2001-Present Director of F-One Auto Sport Co., Ltd.
1992-2015 Director of PC Cellular Co., Ltd.
1991-Present Director of Piyachat Co., Ltd.
None
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Assistant Professor Dr. Tippakorn Rungkasiri
Position
Shareholding
Education

Director
None
Master of Arts in International Management, SOAS, University of London
Master of Business Administration, Chulalongkorn University
Doctor of Education in Educational Technology, Kasetsart University
Program
Director Certification Program (DCP) Class 63/2005
Director Accreditation Program (DAP) Class 39/2005 and
Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) Class 21/2015
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Working Experience
2014- 2015 Executive Board, MSc and Ph.D.in Technopreneurship and Innovation
		
Management Program (Interdisciplinary), Graduate School,
		
Chulalongkorn University
2013-Present Director of Piyachat Co., Ltd.
2005-Present Director of TWZ Corporation Plc.
2003- 2015 Assistant Professor of Marketing,
		
Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
2002-2003 Assistant Vice President of Premier Group
Illegal Record in the
None
past 10 years

Miss Kaikae Cherdvisavapan
Position
Shareholding
Education
Program
Working Experience

Illegal Record in the
past 10 years

Director
None
M.B.A., University of Dallas, USA
Director Accreditation Program (DAP) Class 43/2005
Thai Institute of Directors Association (IOD)
2013-Present Director of Piyachat Co., Ltd.
2013-Present Director of Nature Heritages Co., Ltd.
2005-Present Director of TWZ Corporation Plc.
1994-Present Director of Southern Palm Oil Industry (1993) Co., Ltd.
None

Mr. Bundal Udol
Position
Shareholding
Education
Program
Working Experience
Illegal Record in the
past 10 years
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Independent Director
None
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Kasetsart University
Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005
Thai Institute of Directors Association (IOD)
2013-Present Independent Director of TWZ Corporation Plc.
2005-2008 Director and Member of Executive Committee, TWZ Corporation Plc.
1991-Present Captain, Thai Airways International Plc.
None

General Dr. Surapan Poomkaew
Position
Shareholding
Education
Program
Working Experience

Illegal Record in the
past 10 years

Independent Director and Chairman of Audit Committee
None
Ph.D. (Public Administration), Ramkhamhaeng University
Director Accreditation Program (DAP) Class 84/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Capital Market Academy Leadership Program, Capital Market Academy (CMA) Class 9
2014-Present Independent Director of Sino-Thai Engineering & Construction Plc.
2013-Present Director of National Power Supply Plc.
2013-2015 Independent Director and Member of Audit Committee of Solartron Co., Ltd.
2012-Present Independent Director and Chairman of Audit Committee of TWZ Corporation Plc.
2011-2012 Independent Director and Member of 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
None

Police General Aek Angsananont
Position
Shareholding
Education
Program

Independent Director and Member of Audit Committee
None
Master of Law, Chulalongkorn University
Director Certification Program (DCP) Class 111/2008
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Working Experience
2015-Present Permanent Secretary, Office of the Prime
2012-Present Independent Director and Member of Audit Committee of
		
TWZ Corporation Plc
2011-2015 Deputy Commissioner General (Legal Affair and Litigation),
		
Royal Thai Police
2009-2014 Committee, Government Pension Fund
2009-2012 Independent Director of TWZ Corporation Plc.
2009-2010 Honorable Committee, Small and Medium Enterprises Promotion Committee
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
Illegal Record in the
None
past 10 years
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Assoc. Prof. Pachara Pacharavanich
Position
Independent Director and Member of Audit Committee
Shareholding
None
Education
M.B.A. The University of North Carolina-Chapel Hill, NC, USA.
Program
None
Working Experience
2014-Present Risk Management Sub-Committee of
		
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)
2014-Present Academic Sub-Committee Head, The Valuers Association of Thailand
2013-Present Independent Director and Member of Audit Committee
		
of TWZ Corporation Plc.
2013-Present Associate Dean for Graduate Studies,
		
Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
2013-Present Risk Management Committee,
		
Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
2013-Present Bangkok Property Valuation subcommittee, Department of Treasury
2010-2011 Board of Director and Executive Committee
		
of Siam City Securities Company Limited
2006-Present Associate Professor, Real Estate Business Department,
		
Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
Illegal Record in the
None
past 10 years

Mr. Kittipong Kittipassorn
Position
Shareholding
Education
Program

Vice President - Marketing and Business Development Department
None
Bachelor of Aviation Engineer (Communication), Civil Aviation Institution (Thailand)
Director Accreditation Program (DAP) Class 86/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Working Experience
2015-Present Vice President - Marketing and Business Development
		
Department of TWZ Corporation Plc.
2015-Present Director of TZ Trading Co., Ltd.
2012-2014 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 in the
None
past 10 years
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Miss Nalinee Pratubsorn
Position
Shareholding
Education
Program
Working Experience

Illegal Record in the
past 10 years

Vice President - Human Resource Department and Company Secretary
None
Master of Science (Industrial Psychology) Kasetsart University
Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012
Thai Institute of Directors Association (IOD)
2014-Present Company Secretary of TWZ Corporation Plc
2012-Present Vice President - Human Resource Department of TWZ Corporation Plc.
2005-2012 Human Resource Manager of TWZ Corporation Plc
2001-2005 Training and Development Manager of Central Department Store Co., Ltd.
None

Miss Krissana Meungmor
Position
Shareholding
Education
Program
Working Experience

Illegal Record in the
past 10 years

Assistant Vice President - Sales Department
Acting Vice President - Sales Department
None
Bachelor of Business Administration in Management Ramkhamhaeng University
Director Accreditation Program (DAP) Class 116/2015
Thai Institute of Directors Association (IOD)
2015-Present Acting Vice President - Sales Department of TWZ Corporation Plc.
2012-Present Assistant Vice President - Sale Department of TWZ Corporation Plc.
2006-2012 Area Manager of TWZ Corporation Plc.
1997-2006 Branch Manager of PC Cellular Co., Ltd.
None

Miss Ratchanok Supanit
Position

Assistant Vice President - Accounting and Finance Department
Acting Vice President - Accounting and Finance Department
Shareholding
None
Education
Bachelor of Business Administration (Accounting)
Rajamangala University Of Technology Phranakhon
Program
None
Working Experience
2015-Present Assistant Vice President - Accounting and Finance Department
		
Acting Vice President - Accounting and Finance Department
		
of TWZ Corporation Plc.
2011-2015 Senior Manager - Accounting Department of TWZ Corporation Plc.
2008-2011 Accounting Manager of TWZ Corporation Plc.
2005-2008 Head Cost Accounting of TWZ Corporation Plc.
Illegal Record in the
None
past 10 years
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Financial Highlights
		
Financial Performance
Total Assets
Total Liabilities
Shareholders’ Equity
Sales and Services Revenues
Revenue from Real Estate Project for Rental under
Financial Lease Agreement
Total Revenues
Net Profit
Net Profit Margin (%)
Book Value per share (Baht)
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2012
3,039.49
2,235.13
804.36
3,879.52

2013
3,561.88
1,325.87
2,236.01
4,085.82

92.84
4,029.32
79.69
1.98
0.34

45.62
4,237.62
118.57
2.80
0.36

Unit: Million Baht
2014
3,965.02
1,736.86
2,228.16
3,755.22
106.59
3,965.64
25.99
0.66
0.36

General Information
Name
Nature of Business
Head Office
Registration No.
Home Page
Telephone No.
Fascimile No.
Paid-up capital
Share Registrar

Auditor

TWZ Corporation Public Company Limited
Core business is a distributor of telecommunication devices which are mobile phones,
SIM cards, pre-paid cards, and accessories.
3/1 Building No. 1, 2nd floor, Baanprachaniwet 1, Thetsaban Nimit Nue Road,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
0107574800285
www.twz.co.th
(66) 2954-3333
(66) 2954-3398
Baht 623,574,890.30
Thailand Securities Depository Company Limited,
62 Rachadapisek Road, Kloengtoey, Bangkok 10110
Telephone (66) 2299-2800
Fascimile (66) 2359-1262
Mrs. Chintana Techamontrikul
CPA No. 5131
C&A Audit Office Co., Ltd.
53 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 22 branches “AIS Shop” for 1 branch.
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. In order to build the long-term partners and
create the company product to be well-known. The company build a franchise under the Trademark and Trade name “TWZ”
for 19 branches. In the future, The company expects to be increase the number of franchchise with original dealers. Besides,
in order to have various mobile phones and accessories to serve all customers’ needs, the Company is also the dealer for 3
companies of Wireless Device Supply Company Limited, Advanced Wireless Network Company Limited Which is a subsidiary
of AIS and Ferrum 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.
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.
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.
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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.
On August 26, 2013, of the extra-ordinary shareholders’ meeting no. 1/2013 approved to decrease registered capital of the
company from Baht 300,000,000.00 to Baht 240,000,000.50 by writing off 599,999,995 unissued shares at a par value of Baht
0.10, totaling Baht 59,999,999.50. Noted that the unissued shares to be written off is registered to cover thte warrants (TWZ-W1)
issued to existing shareholders based on their shareholding proportion. The warrants are expired on 25 May 2011. Approved
to issue 1,028,571,431 units of warrants (TWZ-W2) for existing shareholders at the ratio of 3 warrants per 7 common shares,
with exercise price of Baht 0.40 per share. Approved to increase registered share by Baht 102,857,143.10 composing of
1,028,571,431 common shares with par value of Baht 0.10 per share. Hence, registered share will be increased from Baht
240,000,000.50 to Baht 342,857,143.60 composing of 3,428,571,436 common shares with par value of Baht 0.10 per share.
And approved to issue 1,028,571,431 common shares to cover upcoming exercise of warrant (TWZ-W2) granted to existing
shareholders at the ratio of 3 warrants per 7 common shares, with exercise price of Baht 0.40 per share.
On April 18, 2014, of the extra-ordinary shareholders’ meeting no. 1/2014 approved to decrease registered capital of the
company from Baht 342,857,143.60 to Baht 342,856,121.10 by writing off 10,225 unissued shares at a par value of Baht 0.10,
totaling Baht 1,022.50. Noted that the unissued shares to be written off is registered to cover thte warrants (TWZ-W2). Approval
of the issuance of 400,000,001 units of warrants (TWZ-W3) to be offered to the existing shareholders to subscribe for new
ordinary shares of theCompany according the proportion to subscribe. Approval increase registered share by Baht 409,000,000.30
composing of 4,090,000,003 common shares with par value of Baht 0.10 per share. Hence, registered share will be increased
from Baht 342,856,121.10 to Baht 751,856,121.40 composing of 7,518,561,214 common shares with par value of Baht 0.10
per share.
On April 30, 2015, of the extra-ordinary shareholders’ meeting no. 2/2015 approved to decrease registered capital of the
Company from Baht 751,856,121.40 to Baht 735,365,612.50 by writing off 164,905,089 unissued shares at a par value of
Baht 0.10, totaling Baht 16,490,508.90. The unissued shares are registered to cover the warrants TWZ-W2 which expired on
September 13, 2014 by 164,904,946 shares and to cover the warrants TWZ-W3 by 143 shares. To issue of 2,980,138,401
units of warrants TWZ-W4 distributable to the existing shareholders at the ratio of 7 ordinary shares to 3 units of warrants.
The warrants are distributable free of charge with exercise price of Baht 0.70. To increase registered share by Baht 298,013,840.10
composing of 2,980,138,401 ordinary shares with par value of Baht 0.10 per share. As a result, registered share will be
increased from Baht 735,365,612.50 to Baht 1,033,379,452.60 composing of 10,333,794,526 ordinary shares with par value
of Baht 0.10 per share. To allocate not more than 2,980,138,401 incremental shares at par value of Baht 0.10 to cover warrants
TWZ-W4 new ordinary shares.
Besides, the extra-ordinary shareholders’ meeting no. 1/2013 approved purchase 49,998 shares of Piyachart Co., Ltd.,
representing 100% of registered share capital, from former shareholders which are RT Holding Co., Ltd. and Bangkok Forest
Co., Ltd. at Baht 120 Million. The seller must delever share certificate, transfering documents, and other documents requested
by the buyer, in order to confirm the right of the buyer. The company has entered into a contract to purchase Piyachart Co.,
Ltd.’s stock with RT Holding Co., Ltd. and Bangkok Forest Co., Ltd. on the following conditions. The seller prevailed the right
to ask buyer to return all stock if the accumulated net profit for the period 2013 - 2016 is less than Baht 150 Million. If such
right is exercised, the buyer must repurchase stock and pay within 1 month after the seller filed annual report 2016 through
SET system. Intercompany liability and transactions, if any, must be cleared before the repurchase. As at October 1, 2013,
the company obtained control over the subsidiary as all shares have been transferred to the company with conditions as
mentioned above. From the minutes of board of director meeting no. 5/2014 dated August 13, 2014, the meeting unanimously
approved to increase registered capital of Piyachart Co., Ltd., a subsidiary held 100% by the company, from Baht 50 millions
to Baht 250 millions. A subsidiary has registered the increment with Ministry of Commerce on October 28, 2014. And approved
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Piyachart Co., Ltd. to invest in 100% stake of Le Andaman Development Co., Ltd. amounting to Baht 25 millions, comprising
of 250,000 common shares at Baht 100 par value. The share was pruchased from former shareholder and was fully paid on
October 14 2014.
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.
On September 16, 2013, the Company’s Board of Directors’ meeting No. 6/2013, the meeting unanimously approved to
incorporate a new subsidiary, TZ Trading Co., Ltd., with Baht 3 Million of registered capital comprising of 300,000 shares at
par value of Baht 10 per share. The company will invest 100% on the new subsidiary’s stake. The nature of the new subsidiary
is to import, export, resell, and provide after sell service for mobile phone and its accessory, computer, and other electronic
goods. The newsubsidiary has been registered with the Ministry of Commerce on September 20, 2013.
On May 14, 2014, the Company’s Board of Directors’ meeting No. 3/2014, the meeting unanimously approved to establish
The Boxes Co., Ltd. with Baht 1,000,000 of the registered capital, main business Agent distributor of digital signal equipment
and also the TWZ was 100% ownership and the company has registered with the Ministry of Commerce on May 20, 2014.
At present, the company has total 28 branches, 22 Telewiz Shop, 1 AIS Shop and 5 TWZ Shops.

Location
TELEWIZ / 1. Room 344-345, 3rd fl., Central Plaza Pinklao (AIS Shop) 13. Room 3033, 3rd fl., Fashion Island
AIS SHOP 2. Room 305, 3rd fl., Central Plaza Rama III
14. Room 509A, 5th fl., Central City Bangna
3. 1st fl., Tesco Lotus Chaengwattana
15. Basement, Big C Supercenter Bangna
4. 2nd fl., Tesco Lotus Sukhumwit 50
16. Room A1, 5th fl., Central City Bangna
nd
5. 2 fl., Tesco Lotus Laksi
17. Room F1/10, Carrefour Rama II
st
6. 1 fl., Tesco Lotus Rattanatibet
18. Room 225, 2nd fl., Central Plaza Rama II
7. 2nd fl., Tesco Lotus Rama III
19. Room L007/1, 2nd fl., Shinawatra Tower 3
8. 2nd fl., Tesco Lotus Bangna-Trad
20. Room GCRB109, Big C Supercenter Bangpli
st
9. 1 fl., Tesco Lotus Srinakarin
21. Basement, Big C Supercenter Don Muang Sapanmai
rd
10. Room 309/1, 3 fl., Central Plaza Ramaindra
22. Room R252 2nd fl., Market Village Suvarnabhumi
11. Room 336/3, 3rd fl., All Srason Complex
23. Room 416 4st fl., Central Plaza Chaengwattana
12. Room A115,122,126 Bonmache Market
4. Room 239/1 2rd fl., Central Plaza Plinklao
1. Room 244, 2nd fl., Central Plaza Ladprao
TWZ SHOP 2. Room A-16, 1st fl., Laksi Plaza
5. 270/12 Namuang, Muang, Ratchaburi
3. Room 100/1-2 Mae Sot Tak
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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 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
As of early 2015, smartphone market on medium to high pushed the total smartphone market value reached Baht 90 billion
because the availability of 3G technology infrastructure including trend in the use of smartphone and tablet, make the overall
average price of smartphone and tablet is low. Therefore user base has increased rapidly. However, during the year 2014 the
market of smartphones and tablets start appearing slow down growing sign. Because of economic and political conditions
including the purchasing power is under pressure from household debt. It’s makes some consumer groups, especially low
income consumers put off buying of smartphone and tablet which are considered luxury items away.
If consider Thailand’s smartphone market in 2015, the smartphone market will be pressured by high household debt and
purchasing power that has limit recovering. However Thailand’s smartphone market will continue to expand by obtaining the
main driving force by marketing competition of entrepreneur groups which are manufactures both domestic and overseas with
the launch of new smartphone models in various price levels. Including various marketing strategies of entrepreneurs can
stimulate purchasing of some consumer groups. Especially target group consumers that aged between 23-40 years old or
medium class to upper class consumer who have middle income to high income that follow new technologies and tend to
change mobile device to modern.
Kasikorn Research Center estimated that in early 2015 smartphone market in Thailand will has overall sales approximately
15.6 - 15.9 million units or growth of 6.7 - 9.1% from 2014 which was the sale approximately 14.6 million units representing
the market value in 2015 of Baht 89,290 - 91,075 million growth in range of 3.2 - 5.3% from market value in 2014 which was
Baht 86,515 million. While the tablet market in 2015 with sales of 2.4 - 2.5 million units decreased from 19.4 - 24.2% from
2014 which was sales approximately 3.1 million units representing the market value in 2015 of Baht 16,700 - 17,500 million
decreased 32.1 - 35.1% from 2014 which was market value approximately Baht 25,750 million because of tablet price and
sales volume decreased.
After launching stream of 4G services started which predict that user of information services in 2016 will grow 20% and market
value will surpassed Baht 130,000 million definitely. Mainly of the mobile broadband internet services in present still serve
through 3G network on 2.1 GHz spectrum which is only 15 MHz spectrum per 1 license causes insufficient to support the use
of wireless information communications services that increased continuously. However, a license auction on 1800MHz spectrum
and 900 MHz spectrum occurred. It will meets the business needs in extension of using high-speed wireless communication
both in terms of spectrum volume including upgrading in efficiency of service from the plans of telecommunication operators
that won auction, in the use of such spectrum to services on 4G technology which is stable in applications and higher speeds
than 3G technology approximately 4-5 times. Therefore we expect that the first phase of 4G services, the service providers
will make a marketing in terms of 4G services quality to vie for leadership in technology. And release a promotion specifically
for consumers whose purchasing power and have high demand for information services. As a result, the majority of consumers
who switch to 4G services in the first period is consumer group that favorite and follow technology and also have purchasing
power of new model smartphone or tablet that support for 4G which is expected that they are in Bangkok, metropolitan and
major cities in the country.
However, in the next period, when the economy gradually improve. The consumer will begin consider the services fee is
important. The fee rate for 4G services both in term of voice and data services was determined to charge at a lower rate than
3G services. It’s make the generally consumer decide to change to use 4G services easier.
The overall of 2016 there will be user who access to mobile broadband internet services, both through 3G and 4G network
increase continuously. It is expected that have access to use high as 38.4 - 39.7 million people, expand in range 11.0 - 14.7%
from 2015, representing accessible rate of mobile broadband internet 60.4 - 62.6% of the total population. Therefore the launch
of 4G services on 900 MHz and 1800 MHz spectrum will cause directly benefits to wide range business. Especially networking
business, mobile phone service business such as information service, smartphone manufacture and distribute business. It
also contributes indirectly benefits in many businesses such as software production, E-commerce market, online education
and online entertainment services or E-banking that growing very fast etc.
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The transition to 4G era will can push the sales of all smartphones groups in 2016 grow up to 14.7%. The auction of license
to operate telecommunication business on 1800 MHz and 900 MHz spectrum in the past makes Thailand entered a period
of transition to mobile broadband internet 4G era which is concentrate in higher competition. Under the restriction on spectrum
resources and the entry of new operators in the wireless telecommunication services. However, the transition and more intense
competition in the 4G era expect to cause benefits to the growth of 4G smartphone market in the next period.
The use of marketing strategies to usurp market share of telecommunication operators will focus on 2 main market first.
That is consumer market that still use mobile services in 2G which currently, there are approximately 16 million numbers
or 10.7 million subscribers and such consumer market is likely to be driven by telecommunication operator group. And
consumer market in group of 3G smartphone which does not support 4G. This is one of the important target to make the
smartphone market expand. It has been driven by the telecommunication operator groups and manufacturers and distributors
of smartphone.
Kasikorn Research Center estimated that in 2016 number of smartphone sold will reach 17.9 - 18.7 million units, expand
approximately 14.7 - 19.9% from 2015. While the market value of smartphone in Thailand is worth around Baht 93,880 94,480 million, expand in narrow range 5.1 - 5.8% from 2015. Because price of smartphone per unit is low thus making the
overall market value of smartphone has a growth rate not very high when compared with the expansion in the number of
unit sold.
From the above-mentioned situation, it can be seen that market conditions and overall demand of new Consumer groups
began increase. Due to a new group of consumers have an opportunity to use 4G networks thoroughly. So this is considered
a good opportunity of TWZ Smartphone that launches products and focus on such consumer groups coupled with group of
customers that begin to use Smartphone and group of customers that having demand for smart phones with value for money
and features that appropriate to their own demand. It makes TWZ Smartphone are value for money and start getting high
popularity respectively until can pulled market share from such customer groups as many.
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 is AIS DTAC and True Move 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.

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:
• Ferrum 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.
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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.

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

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 23 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.
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 dealers for 3 companies of Wireless Device Supply
Company Limited, Advanced Wireless Network Company Limited Which is a subsidiary of AIS and Ferrum 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 5 TWZ Shops and the company build a franchise under the Trademark
and Trade name “TWZ” for 19 branches all located at prime areas.
With a network of distributors that covering areas of the country more than 300 including quality after-sales service centers
that can provide support both Distributors and Consumers. It’s makes overall trust and confidence on products of TWZ
Smartphone. Consequently, the Company has the potential to compete with other operators as well.
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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 and AIS Shop under
TWZ management. 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 76.00% 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 service refilled 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 service refilled for a sole mobile phone operator

At present, the Company sells only SIM Card of Digital GSM Advance, Digital GSM 1800 and service refilled 1-2-Call!
which are products of AIS. Revenues from SIM Card and Service refilled were around 0.43% of total revenues in year
2015, 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.

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.
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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.

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 28 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. 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,
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 and Mrs. Piyanuj 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, 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. As Mr. Puttachat and Mrs. Piyanuj Rungkasiri aer related persons, in order to prevent
the absolute power, the Company has set the clear responsibility and duty of each position in its authority table.
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Shareholders and Managementร
List of top 10 major shareholders as of the book closing date on February 29, 2016.

Name of Shareholders
1. Rungkasiri Group
		Mr. Puttachat
Rungkasiri
		Miss Nuttanuj
Rungkasiri
Total Rungkasiri Group
2. Mr. Jaturon
Komolmis
3. Mr. Sippakorn
Khaosaard
4. Mr. Att
Thongtang
5. Mrs. Petcharat
Thongtang
6. Mr. Natthasit
Tepphitul
7. Thai NVDR Company Limited
8. Mr. Teerawat
Thanyalakpak
9. Thanpuying Viraya
Chavakul
10. Mr. Surang
Prapakornrujiwong

On February 27,2015
No. of shares
%
541,428,571
104,464,500
645,893,071
329,059,274
281,618,400
218,791,200
200,000,000
148,951,561
91,597,049
61,660,400
60,000,000
55,420,000

8.68
1.68
10.36
5.28
4.52
3.51
3.21
2.39
1.47
0.99
0.96
0.89

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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Vice President Marketing and Business
Development Department

Vice President
of
Sales Department

Company Secretary

Organization Structure

Managing Director

Board of Executive

Board of Director

Vice President of
Human Resource
Department

Vice President of
Internal Audit

Audit Committee

Vice President of
Accounting and
Finance Department

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, 2015, the Company’s Board of Directors consists of 8 persons as shown in the list as follows:

Name-Surename

Position

1. Mr. Puttachat

Rungkasiri

Chairman

2. Mrs. Piyanuj

Rungkasiri

Vice Chairman and Managing Director

3 Asst. Prof. Dr. Tippakorn Rungkasiri

Director and Authorized Director

4. Miss Kaikae

Cherdvisavapan

Director and Authorized Director

5. Mr. Bandal

Udol

Independent 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. Assoc. Prof. Pachara

Pacharavnich

Independent Director and Member of Audit Committee

Miss Nalinee Pratubsorn is the secretary of Company.

Authorized Directors
The authorized directors are Mrs. Piyanuj Rungkasiri jointly with Miss Kaikae Cherdvisavapan or Asst. Prof. Dr. Tippakorn
Rungkasiril, totally two authorized persons, to sign on behalf of the Company with the Company’s seal affixed.

Company Secretary
The Board has appointed Miss Nalinee Pratubsorn, Vice President - Human Resource Department to the position
Company Secretary on November 13, 2014 has a duty of care to the company compliance with laws and regulations
related to the company and to adhere to the principles of good corporate governance as follows.
1. To adhere to good corporate governance.
2. To plan meetings and propose relevant agenda
3. To manage the Board of Directors’ meeting And meeting notes in accordance with the rules and best practices.
4. To administer the Shareholders’ meeting in line within the legal framework
5. To give advises on legal matters, Public Companies Act and all other rules and regulations of listed companies,
the Company’s affidavits aiming at full compliance with relevant laws
6. Become a contact point providing information to Directors and third parties
7. All matters concerning the Company’s registrar and related document in safe keeping
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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.
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.
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( 2 ) Executive Committee
As at December 31, 2015 the Company’s Executive Committee comprised of 3 persons as follows:

Name-Surename

Position

1. Mrs. Piyanuj
Rungkasiri
Chairman of Executive Committee
2. Asst. Prof. 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.
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.
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( 3 ) The Audit Committee
As at December 31, 2015, the Company’s Audit Committee comprised of 3 persons as follows:

Name-Surename
1. General Dr. Surapan Poomkaew
2. Police General Aek Angsananont
3. Assoc. Prof. Pachara Pacharavanich

Position
Chairman of Audit Committee
Member of Audit Committee
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.
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:
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-

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, 2015, the Company’s executives comprised of 5 persons as follows:

Name-Surename

Position

1. Mrs. Piyanuj

Rungkasiri

Managing Director

2. Mr. Kittipong

Kittipassorn

Vice President - Marketing and Business Development Department

3. Miss Nalinee

Pratubsorn

4. Miss Krissana
5. Miss Ratchanok

Meungmor
Supanit

Vice President - Human Resource Department
Assistant Vice President - Sales Department
Acting Vice President - Sales Department
Assistant Vice President - Accounting and Finance Department
Acting Vice President - Accounting and Finance 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.
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.
TWZ Corporation Public Company Limited

135

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, 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.
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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 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.
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Remuneration of Directors and Executives
(1) Monetary Remuneration
Board of Directors’ Remuneration
The Company’s Board of Directors comprised of 8 persons in 2015, the remunerations of each director were as follows:

Name-Surename

Position

Remuneration*

(Baht)

No. of Attendances
Regular Additional

1. Mr. Puttachat

Rungkasiri

Chairman

890,000

4/4

4/4

2. Mrs. Piyanuj

Rungkasiri

Vice Chairman

550,000

4/4

4/4

Director

450,000

4/4

4/4

Cherdvisavapan Director

430,000

4/4

4/4

450,000

4/4

4/4

610,000

4/4

4/4

530,000

4/4

2/4

570,000

4/4

4/4

3. Asst. Prof. Dr. Tippakorn Rungkasiri
4. Miss Kaikae

5. Mr. Bandal
Udol
6. General Dr. Surapan Poomkaew

Independent Director
Independent Director and Chairman
of Audit Committee
7. Police General Aek Angsananont Independent Director and
Member of Audit Committee
8. Assoc. Prof. Pachara Pacharavanich Independent Director and
Member of Audit Committee
		
Total

4,480,000

Remark:
- Board of Directors’ remuneration consists of meeting allowances and gratuities
According to the resolution of the Annual General Meeting of shareholders No. 2/2015 on April 30, 2015, the
shareholders approved the Board of Directors’ remuneration for not more than Baht 5 million per year.
Executives’ Remuneration
Executives’ remunerations in 2014 and 2015 were as follows:

Remuneration

No.

2014

Total (Baht)

No.

2015

Total (Baht)

Short term employee benefits

5

14,361,305

5

14,361,305

Post-employment benefits

5

849,147

5

849,147

		

Total

(2) Other Remunerations
		 - None -
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15,210,452

15,210,452

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 2015, 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
: The Company realizes the responsibility to the community and society by considering the
and Society 		 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
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
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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 4 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.
- 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.
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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.
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 2015, 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.
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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.
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.
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Personnel
Number of Staff
As at December 31, 2015, the total staffs of the Company classified by each department are as follows:

Department

No. of Staffs

Administration and Finance Department
Accounting Department
Internal Control Department
Sales Department and After Sales Services Department
Product Management Department
			
Total

56
14
4
317
5
396

Staff Remuneration
(1) Monetary Remuneration
Staff remunerations (exclude executives remuneration) in 2014 and 2015 were as follows:

Type of Remuneration
Short term employee benefits
Post-employment benefits
			
Total
(2) Other Remuneration
- None -
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2014
(Baht)

2015
(Baht)

99,033,850
393,610
99,427,460

115,920,139
520,532
116,440,671

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.
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. 2/2016 on February 26, 2016, 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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Corporate Social Responsibility
Social Responsibility Policy
The company was aware of the importance of being part of Thailand and social responsibility in every of activities to the
community, suppliers, partners, customers and employees. By adhering treated with fairness and not cause impact or burden
on society includes not contrary to morals and laws.

The operations with fairness.
The company has a policy of purchasing products to sell from suppliers who operate their businesses legally. A product that
does not infringe intellectual property rights of others. These include the product quality inspection from the manufacturers.
The Company’s policy is asked to visit an establishment or producing factory before making a purchase. Moreover the Company
had to check the quality of the product again before being sold to customers to ensure that such products qualified established
quality and not be dangerous to customers or users.
For the sale of the company, the company supports the competition is liberalization and fairness to all parties. No monopoly,
or assign a partner to sell only products of the company. Wholesale pricing to dealers as to the criteria standards under the
same conditions for each partner such as the volume of orders, payment history, etc. And retail pricing to the retail customer,
it is compliant prices all the same. Moreover the Company does not support to acquire of competitor information illegally or
against the good morals as well.

Anti-corruption.
The Company defines the policy against corruption, bribery, graft and corruption with all levels of employees, which clarified
understanding in this matter with the staff regularly. And impose sanctions for employees who violate are strictly prohibited.
Anti-corruption Policy
The Company operates business by always adherence to good corporate governance and anti-corruption policy which may
occur from operation and transaction with the stakeholders. The directors, the executives and the employees of the Company,
its subsidiaries shall strictly comply with the following principles:
1. Political impartiality and Political Assistance
The Company has the policy to conduct business with political impartially and compliance with the laws aswell as
democratic form of government with the King as Head of State. The directors, the executives and the employees
shall have political rights and liberty pursuant to the law, however, they shall not perform any act which can make
the Company loose impartiality or damage from involvement in the political activities as well as usage of any resources of the Company for such act.
2. Donation for Charity and Supporting Fund.
The Company supports for community and social development for better quality of life including enhancement of
economy of the community and society through business processes or donation for charity of which the proceed
shall be used for public charity only as well as supports for the Company’s business with clear evidences and in
line with the Company’s regulations.
General Operating Guidelines
1. Training and communication
To encourage operations pursuant to anti-corruption policies by providing training to the employees to promote
honesty, integrity and operating guidelines for standard on good conduct and ethics for the employees including
code of business ethics of the Company during the orientation of the new employees.
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2. Governance and monitoring of the policy compliance
The Internal Audit Department shall summarize the audit result only about the corruption issues of each department
during the previous year and report to the Audit Committee every year as well as to provide recommendations for
solving the problems.
In the past year, the Company has found about flaw of not conformed to the regulations of the company which was
revised and clarified the correct order for employees to acknowledge.
Furthermore, no director or executive was found to break the rules or was forced to resign on the ground of violation of corporate governance principles and the Company did not encounter the problem on having negative reputation caused by failure of the Committees on supervision their duties.

Respect for Human Rights.
The Company to respect human rights and freedom of employees at all levels. Do not block the expression of rights and
freedom of employees to join any organization, group or association as action properly under the law. And provide opportunities
for employees to exercise their right to vacations for participates the rights and freedom of expression. This must be done for
the benefit of society or publicly. The companies are committed to respecting the privacy rights of employees by will not
disclose the personal information of employees, such as family history, personal medical history, salary etc. to a third party
or unrelated individuals, except with the permission of the employee or pursuant to law.

To treats labor fairly.
The company recognizes the value of collaboration in duty personnel for the company. It is important to strengthen potential,
knowledge and competencies of employees. Also build moral and encouragement to perform equally.
The company also has welfare, health care and safety in the working to employees under the laws. Including care employees
in the workplace, working environment, equipment, facilities needed to perform for aim to employees, a pleasure to work with
the company. In addition to basic welfare, the company also provides additional benefits to employees, such as the Free
Lunch Program to encourage employees to have the opportunity to learn together interchangeable, apart from the normal
practice. It also helps ease the burden of the cost of the livelihood of the employees another way.
For the development of knowledge and skills of employees. The company has provided training to employees within the
organization to continually as appropriate and necessary to strengthen their capacity to live together in society and attitudes
of employees, which will be helpful to development yourself, company and society.

Responsible to consumers.
The Company recognizes the importance of accountability to consumers is a key factor in business. Its products are sold to
consumers through the quality inspection of the manufacturer, verified and authorized by the relevant governmental agencies
and pass the quality check again before delivery to the consumer. Moreover the Company has a policy to guarantee the quality
of all items by product type, under the terms and conditions set forth to give consumers confidence and security in the use
of products.

Environment conservation.
The company has instilled employees to participate in saving the environment with the project within the organization
such as water saving campaign together, saving electricity use at work, the paper is then recycled (Reuse) and project
off the air conditioner 10 minutes before lunch etc.. Addition to the campaign within the organization, the company
with a focus on saving the environment from products that may cause harm if not rid properly such as Project of
leave the old battery at branches of company by customers or the public dispose of old batteries that are not used
within a container prepared and the company will collect old batteries to a company with expertise in such matters
was operated next.
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Connected Transactions
The Company’s connected transactions in 2013 were as follows :
Related parties
Mrs. Piyanuj
Rungkasiri

Pelationship
Managing
Director

Details
Loan agreement,
did not interest,
and repayable on
called.

Necessity and
(Million Baht)
Reasonableness
6.71
Piyachart Co.,Ltd., a subsidiary company
Obtained loan from Mrs. Piyanuj Rungkasiri
the directors in the Loan agreement, did
not interest, and repayable on called. Were
necessity and benefit to the subsidiary
company as Invested on the property of
the State Railway of Thailand. But
insufficient of working capital it is necessary
to such type of loans from directors.

Transaction Value

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.

148 Annual Report 2015

Management Discussion and Analysis
Revenues
The revenues of the Company increased from Baht 4,029.32 million in year 2013 to Baht 4,237.62 million in year 2014
or at the growth rate of 5.17% and decreased to Baht 3,965.64 million in 2015 or at the reduction rate of 6.42%. Revenues
in year 2015 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 94.69%, 2.69%, 2.06% and 0.55% 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, revenues from service center, revenues from AIS commission online and counter service fees, increased from
Baht 3,879.52 million in year 2013 to Baht 4,085.82 million in year 2014 or at the growth rate of 5.32% and decreased
to Baht 3,755.22 million in year 2015 or at the reduction rate of 8.09%. The sales and services revenues of year 2015
decreased from 2013-2014 Because due to the overall of Thailand economic have slowdown ,the consumers were
concerned to keep less there spending.
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 decreased from
Baht 92.84 million in year 2013 to Baht 45.62 million in year 2014 or reduction rate 50.86 and increased to Baht 106.59
million in year 2015 or growth rate of 133.65%. While in 2013, The company has implemented the construction of
commercial buildings in phase 2 is completed and recognized some revenue as well as the revenue recognition of the
remaining Phase 1. For the year 2014 The Company revenue recognition of the remaining Phase 2. For year 2015,
subsidiary company had rental revenue of the estate project under financial leased.
Revenue from land and improvement. In 2013, the company has invested in subsidiaries and recognized revenue from
Revenue from land and improvement was Baht 2.80 million, which in the same period of the previous year thus no revenue
from sales in 2013 as mentioned.
Sales promotion revenues are revenues from mobile phones manufacturers and operators of the Company which
increased from Baht 39.13 million in year 2013 to Baht 57.92 million in year 2014 or at the growth rate of 48.02%
and increased to Baht 81.88 million in year 2015 or at the growth rate of 41.37%. In the years 2013-2014 the company’s
marketing activities in the mobile distribution and accessories increased. It received the support of the distribution
increased from 2014-2015.
For other revenues in the years 2013-2015 was Baht 15.03 million in 2013 to Baht 17.29 million in 2014, or the growth
rate of 15.04% and increased to Baht 21.95 million in 2015 or the growth rate of 26.95%. Mostly as from interest income
increased by fix deposit and interest income on finance leases of real estate.
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Cost of Goods Sold
In year 2013-2015, the cost of goods sold of the Company were Baht 3,588.71 million, Bath 3,766.93 million and Baht 3,530.16
million, respectively. The percentage of the cost of goods sold to total sales revenues were 92.50%, 92.20% and 94.01% in
year 2013-2015, respectively. The percentage of the cost of goods sold to total sales revenues of the company in 2558 due
to increased because due to the overall of economic have slowdown its marketing activities to accelerate the distribution of
mobile phones and accessories.
The 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 48.33 million in the year 2013 decreased
to Baht 20.72 million in the year 2014 or at the reduction rate of 57.13% and increased to Baht 73.77 million in the year 2015
or the growth rate 256.03% which was the result from the reasons mentioned above. The portion of cost to revenues of real
estate project under financial lease agreement was 52.06% ,45.42% and 69.21% respectively.
The cost of land and improvement
The cost of land and improvement in year 2013 of Baht 2.58 million, according to the reasons mentioned above.
Selling and Administration Expenses
The Company’s selling expenses were Baht 58.06 million, 78.67 million and Baht 100.77 million in year 2013-2015, respectively.
The administration expenses (including the directors’ remunerations) were Baht 126.22 million, Baht 141.48 million, Baht
151.39 respectively.
The percentage of selling and administration expenses to total revenues were 4.57% in year 2013, 5.20% in year 2014 and
6.36%. In year 2015 Company there are costs to increasing marketing activities to increase sales and expand distribution
channels. The Company continues to control operating costs other effectively
Net Profit
The Company’s gross profit margin in year 2013-2015 equaled to 8.44%, 8.32%, and 6.68%, respectively. Gross profit in year
2015 decreased due to the operation result as mentioned above
In year 2013-2015, the Company’s operating profit margin equaled to 4.79%, 4.39%, and 2.27%, respectively enabled net
profits of the Company in year 2013-2015 were Baht 79.69 million, Baht 118.57 million and Baht 25.99 million, respectively
or the equivalent to net profit margin of 1.98%, 2.80%, 0.66% respectively. The net profit of year 2015 decreased from the
previous year due to the operation result as mentioned above.
Returns on Equity / Return on Assets
Returns on equity of the Company in year 2013-2015 equaled to 10.43%, 7.80% and 1.16%, respectively. The Company’s
returns on assets were 2.93% in 2013 to 3.59% in 2014 and 0.69% in year 2015.
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Financial Status
(a) Assets
The total assets of the Company were Baht 3,039.49 million, Baht 3561.88 million and Baht 3,965.02 million in
year 2013-2015, respectively, or the growth rate of 17.19% and growth rate of 11.32%, respectively. The Company’s
total assets at the end of year 2015 consisted of current assets with the portion of 82.19% and non-current assets
with the portion of 17.81%. The Company’s major assets were summarized as follows:
Accounts Receivable (Net)
Accounts receivable of the Company were Baht 690.31 million in year 2013, increased to Baht 699.15 million in
year 2014, or at the growth rate of 1.28% and increased to Baht 833.89 million at the end of year 2015, or at the
growth rate of 19.27%. The accounts receivable of the Company were the result of the emphasizing on wholesale.
The Company has policy to provide credit term 30-90 days to its distributors who have regular sales volume and
good payment record. Therefore, the Company’s accounts receivable days were 62 days in year 2013, 63 days
in year 2014 and 75 days in year 2015.
Inventory
The inventory of the Company consisted of mobile phone handsets, SIM cards and accessories were at the total amount
of Baht 997.80 million in year 2013, Baht 1,102.17 million in year 2014 and Baht 1,232.40 million in year 2015. The
inventory turnover of the Company in year 2013-2015 equaled to 99 days, 102 days and 121 days, respectively.
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 2013-2015, the advance payment
for goods of the Company was Baht 264.75 million, Baht 275.57 million and Baht 298.57 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.
		
Non-current assets
Non-current assets of the Company decreased from Baht 716.83 million in year 2013 to Baht 684.37 million in year
2014 and increased to Baht 706.35 million at the end of year 2015 or the equivalent of 23.58%, 19.21% and 17.81%
of total assets in 2013-2015 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. Non-current
assets at the end of year 2015 consisted of fixed deposit at the amount of Baht 409.88 million, accounts receivable of
real estate project under financial lease agreement at the amount of Baht 80.02 million, Land held for development at
the amount of Baht 23.63 million, Property plant and equipment at the amount of Baht 32.33 million, leasehold right at
the amount of Baht 121.42 million, Intangible assets at the amount of Baht 1.15 million, Goodwill at the amount of Baht
18.58 million, Deferred tax assets at the amount of Baht 0.21 million, Guarantee for leasehold rights and services at the
amount of Baht 15.01 million, and other non-current assets at the amount of Baht 4.12 million. The leasehold of its
parts and the amount of the fix deposit as collateral for the credit facility from finance institutions.
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(b) Liquidity
Cash Flow
In year 2014, cash flow from operation of the Company was Baht 0.90 million as a result the increased of
inventories and cash payment for financial cost. In year 2015, cash flow from used in operation of the Company
was Baht 550.96 million as a result of the increase of inventories, accounts receivable and cash paid for real
estate development project for sale.
In year 2014, the cash flow from used in investing activities of the Company was Baht 35.81 as a result of in
cash payment for investment in subsidiary company. In year 2015, the cash flow from used in investing activities
of the Company was Baht 55.71 million as a result the increased of Cash payment for fixed assets.
In year 2014, the Company got the increase capital. Therefore, its cash flow from financing activities was Baht
311.03 million and cash equivalent item increased to be Baht 276.15 million. In year 2015, the cash flow from
financing activities was Baht 450.38 million as a result the increased in bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions and cash equivalent item decreased to be Baht 155.74 million.
Current Ratio
Current ratio of the Company in year 2013-2015 equaled to 1.16 times, 2.45 times and 2.07 times, respectively.
The current assets of the Company increased due to the increased of accounts receivable and inventory while
the bank overdrafts and letter of credit for products purchase increased.
The cash cycles of the Company in year 2013-2015 were 53 days, 65 days, and 93 days, respectively. In 2014,
the Company’s inventory turnover was 102 days while account receivable turnover was 63 days and the account
payable turnover was 99 days. In 2015, its inventory turnover was 121 days, account receivable turnover was
75 days which account payable turnover increased to be 103 days, therefore, its cash cycle was lengthen.
(c) Source of Capital
Capital Structure Appropriateness
The total liabilities of the Company as of December 31, 2015 amounted to Baht 1,736.86 million, growth by
31.00% from year 2014. The increased in liabilities was due to the increased in bank overdraft and letter of
credit for product purchase. The Company’s shareholders’ equities equaled to Baht 2,228.16 million thus, the
Company’s debt to equity ratio was 0.78 times, decreased from 0.59 times in year 2014.
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Audit Fee
C&A Audit Office Co., Ltd. was the office of the auditor of the Company for year 2015, the remunerations are as follows:
1. Audit fee
The Company paid the audit fees to the office of the auditor for the year 2015 are as follows:

Company
TWZ Corporation Public Company Limited
TZ Trading Co.,Ltd (Subsidiary)
Piyachart Co.,Ltd (Subsidiary)
The Boxes Co., Ltd (Subsidiary)
Le Andaman Development (Subsidiary)
Total Audit fees
2.

Audit fees
1,250,000.00
140,000.00
500,000.00
50,000.00
150,000.00
2,090,000.00

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
2. Police General Aek Angsananont
3. Assoc. Prof. Pachara Pacharavanich

Chairman of Audit Committee
Member of Audit Committee
Member of Audit Committee

In fiscal year 2015, the Audit Committee attended 4 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 annual
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 2015 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
พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
General Dr. Surapan Poomkaew
Chairman of the Audit Committee
February 26, 2016
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Auditor’s Report
To the shareholders 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, which comprise the
consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2015, and the related consolidated
and separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ 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 requirements
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.
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Opinion
In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the consolidated and separate financial position of TWZ Corporation Public Company Limited and
its subsidiaries and of TWZ Corporation Public Company Limited as at December 31, 2015, and its consolidated and
separate results of operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting
Standards.
Other matters
The consolidated and the separate company financial statements for the year ended December 31, 2014, of
TWZ Corporation Public Company Limited and its subsidiaries, and of TWZ Corporation Public Company Limited,
respectively, were audited by another auditor of our firm who expressed and unqualified opinion under a report dated
February 27, 2015.
C&A Audit Office Co., Ltd.
(Mrs. Chintana Techamontrikul)
Certified public accountant (Thailand) no. 5131
Bangkok : February 26, 2016
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Statement of Financial Position
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
As at December 31, 2015

Note

Consolidated financial statements
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
2015
2014

				 Assets
Current assets
Cash and cash equivalent
10 342,261,554.59 497,998,009.00 324,329,751.08 461,433,234.98
Trade account receivables-net
11 833,890,167.01 699,151,703.71 833,179,270.12 696,186,110.63
Current portion of account receivables
		 of real estate project under financial
		 lease agreement
12
11,984.46
Loans to related parties
7
187,000,000.00
Inventories-net
13 1,232,398,593.78 1,102,172,983.78 1,213,679,067.87 1,097,126,160.07
Real estate development project for sale
14 406,346,923.15 133,360,062.96 53,957,026.86 37,036,063.89
Real estate development project for rental
		 under financial lease agreement
15 117,955,769.22 142,513,194.69 12,882,599.92 12,882,599.92
Other current assets
		 Advance payment for goods-net
16 298,567,678.66 275,572,621.66 298,567,678.66 275,572,621.66
		 Other current assets-net
17
27,235,367.82 26,736,047.26 39,958,842.07 38,938,822.43
			 Total current assets		 3,258,668,038.69 2,877,504,623.06 2,963,554,236.58 2,619,175,613.58
Non-current assets
Restricted bank deposit
18 409,876,077.34 373,855,668.08 408,603,349.05 372,600,000.00
Account receivables of real estate
		 project under financial lease agreement-net
12
80,016,838.98 57,100,716.58 57,325,220.20 57,100,716.58
Investment in subsidiary company
19
327,958,069.00 327,958,069.00
Land held for development		 23,625,000.00 23,625,000.00
Property, plant and equipment-net
20
32,327,550.10 19,584,717.45 31,843,207.24 18,917,723.34
Leasehold land-net
21 117,941,918.20 167,039,880.43
5,877,166.66
6,253,709.69
Leasehold rights-net
22
3,480,106.58
4,229,956.65
3,480,106.58
4,229,956.65
Intangible assets-net
23
1,154,092.07
551,129.97
538,508.96
511,200.99
Goodwill		 18,577,984.03 18,577,984.03
Deferred tax assets
24
214,532.06
5,460,480.32
Other non-current assets
		 Guarantee for leasehold rights and services		 15,011,856.40 11,342,540.62 15,011,856.40 11,342,540.62
		 Other non-current assets		
4,124,333.39
3,002,998.05
2,439,161.57
2,514,782.89
			 Total non-current assets		 706,350,289.15 684,371,072.18 853,076,645.66 801,428,699.76
				 Total assets		 3,965,018,327.84 3,561,875,695.24 3,816,630,882.24 3,420,604,313.34
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of Financial Position (Con.)
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
As at December 31, 2015

Note

Consolidated financial statements
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
2015
2014

				 Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Bank overdraft and short-term loans from
		 financial institutions
26 1,489,651,957.71 1,009,339,034.71 1,487,270,480.99 1,009,339,034.71
Trade accounts payable		 30,134,327.70 85,541,068.89 23,363,331.21 88,891,142.01
Advance received from real estate project		 25,839,711.73 40,684,210.59
5,094,938.00
1,200,000.00
Other current liabilities
27
30,947,659.41 36,901,162.31 22,849,978.34 30,443,688.69
			 Total current liabilities		 1,576,573,656.55 1,172,465,476.50 1,538,578,728.54 1,129,873,865.41
Non-current liabilities
Long-term loan from related party
7.1
6,709,137.11
1,132,023.10
Rental for real estate recognized under
		 financial lease agreement-net
28 101,894,743.12 101,315,098.04 49,476,399.64 49,194,944.98
Deferred tax liabilities
24
44,535,046.06 44,762,474.91 14,420,617.24 15,097,478.20
Employee benefit obligation
29
6,780,601.00
6,193,037.00
5,875,148.00
5,852,159.00
Other non-current liabilities		
371,849.98
		 Total non-current liabilities		 160,291,377.27 153,402,633.05 69,772,164.88 70,144,582.18
			 Total liabilities		 1,736,865,033.82 1,325,868,109.55 1,608,350,893.42 1,200,018,447.59

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of Financial Position (Con.)
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
As at December 31, 2015

Note

Consolidated financial statements
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
2015
2014

Shareholders’ equity
Share capital
30
		 Registered share capital
			 10,333,794,526 ordinary shares
				 of Baht 0.10 each		 1,033,379,452.60		 1,033,379,452.60
			 7,518,561,214 ordinary shares
				 of Baht 0.10 each			 751,856,121.40		
		 Issued and paid-up share capital
			 6,235,748,903 ordinary shares
				 of Baht 0.10 each		 623,574,890.30
623,574,890.30
			 6,233,656,267 ordinary shares
				 of Baht 0.10 each		
623,365,626.70
Premium on common shares		 1,165,820,389.75 1,164,979,936.55 1,165,820,389.75
Advance receivable share fee
30
594,168.30
Retained earnings
		 Appropriated
			 Legal reserve
31
39,212,306.59 34,135,922.34 39,212,306.59
		 Unappropriated		 398,554,400.22 412,481,440.59 379,672,402.18
Other components of equity		
991,307.16
450,491.21
		 Total shareholders’ equity		 2,228,153,294.02 2,236,007,585.69 2,208,279,988.82
			 Total liabilities and shareholders’ equity		 3,965,018,327.84 3,561,875,695.24 3,816,630,882.24

751,856,121.40
623,365,626.70
1,164,979,936.55
594,168.30
34,135,922.34
397,510,211.86
2,220,585,865.75
3,420,604,313.34

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of Comprehensive Income
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2015

Note
Revenues from sales and services		
Revenue from real estate project for rental under
		 financial lease agreement		
Sales promotion income		
Excess of interest in the net-asset value of
		 subsidiary that-over purchase cost
19.2
Others income
33
			 Total revenues		
Cost of sales and services		
Cost of real estate project for rental under
		 financial lease agreement		
Selling expenses		
Administrative expenses		
Finance cost
34
		 Total expenses		
Profit before income tax expenses		
Income tax expenses
35
Profit from continuing operations		
Profit for the year		
Other comprehensive income
Items that will not be reclassified to profit or loss
		 Remeasurements of post-employment
			 benefit obligations
29
		 Income tax on items that will not be reclassified
			 to profit or loss
24
		 Total items that will not be reclassified to profit or loss		
Items that will be reclassified subsequently
		 to profit or loss
			 Currency translation differences		
Other comprehensive income for the year		
Total comprehensive income for the year		

Consolidated financial statements
2015
2014

3,755,217,124.90 4,085,820,038.41 3,593,308,229.69 4,003,310,807.85
106,595,196.19
81,881,252.61

45,615,164.37
57,920,438.65

71,139,680.35

45,615,164.37
55,862,645.29

30,969,464.56
21,950,946.63 17,293,625.25 25,954,714.66 16,204,002.19
3,965,644,520.33 4,237,618,731.24 3,690,402,624.70 4,120,992,619.70
3,530,165,185.42 3,766,935,344.73 3,371,342,528.05 3,688,380,298.10
73,766,117.02
100,773,411.60
151,390,287.45
69,976,484.82
3,926,071,486.31
39,573,034.02
13,585,005.63
25,988,028.39
25,988,028.39

20,719,754.00
20,719,754.00
78,667,061.42 94,612,225.93 78,661,796.16
141,483,543.77 130,806,530.19 121,017,310.31
89,916,018.23 66,050,862.32 86,131,402.01
4,097,721,722.15 3,662,812,146.49 3,994,910,560.58
139,897,009.09 27,590,478.21 126,082,059.12
21,326,682.84
5,887,906.33 24,554,374.10
118,570,326.25 21,702,571.88 101,527,685.02
118,570,326.25 21,702,571.88 101,527,685.02

1,035,485.00

-

1,503,844.00

-

(207,097.00)
828,388.00

-

(300,768.80)
1,203,075.20

-

540,815.95
25,611.89
1,369,203.95
25,611.89
27,357,232.34 118,595,938.14

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit : Baht)
Separate financial statements
2015
2014

1,203,075.20
22,905,647.08 101,527,685.02

Statements of Comprehensive Income
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2015

Note
Profit attributable to :
Owners of the parent		
Non-controlling interests		
		 Total			
Total comprehensive income attributable to :
Owners of the parent		
Non-controlling interests		
		 Total			
Earning per share of equity attributable to the company
Basic earning per share
36
Diluted earning per share
36

Consolidated financial statements
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
2015
2014

25,988,028.39 118,570,326.25
25,988,028.39 118,570,326.25

21,702,571.88 101,527,685.02
21,702,571.88 101,527,685.02

27,357,232.34 118,595,938.14
27,357,232.34 118,595,938.14

22,905,647.08 101,527,685.02
22,905,647.08 101,527,685.02

0.0042
0.0041

0.0302
0.0291

0.0035
0.0034

0.0258
0.0250

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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240,000,000.50 160,253,276.55
383,365,626.20 1,004,726,660.00
623,365,626.70 1,164,979,936.55

Ending balance as at December 31, 2013		
Legal reserve
31
Dividend payment
31
Increase ordinary shares
30
Comprehensive income for the year		
Ending balance as at December 31, 2014		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(594,168.30)
-

209,263.60
840,453.20
623,574,890.30 1,165,820,389.75
594,168.30
594,168.30

594,168.30
-

623,365,626.70 1,164,979,936.55
-

Ending balance as at December 31, 2014		
Remeasurements of post-employment benefit obligations
29
Income tax on items that will not be reclassified
to profit or loss
24
Legal reserve
31
Dividend payment
31
Increase ordinary shares
30
Comprehensive income for the year		
Ending balance as at December 31, 2015		
30,000,000.00
4,135,922.34
34,135,922.34

5,076,384.25
39,212,306.59

34,135,922.34
-

373,684,357.24
(4,135,922.34)
(75,637,320.56)
118,570,326.25
412,481,440.59

(207,097.00)
(5,076,384.25)
(35,667,072.51)
25,988,028.39
398,554,400.22

412,481,440.59
1,035,485.00

Total

(Unit : Baht)

424,879.32 804,362,513.61
(75,637,320.56)
1,388,686,454.50
25,611.89 118,595,938.14
450,491.21 2,236,007,585.69

(207,097.00)
(35,667,072.51)
455,548.50
540,815.95
26,528,844.34
991,307.16 2,228,153,294.02

450,491.21 2,236,007,585.69
1,035,485.00

Consolidated financial statements
							
Other components
							
of equity
					
Retained earnings		
Currency
		 Issued and paid-up Premium on Advance receivable Appropriated		
translation
Note
share capital
common share
share fee
legal reserve
Unappropriated
differences

TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2015

Statements of Changes in Shareholders’ Equity

TWZ Corporation Public Company Limited
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(Unit : Baht)

240,000,000.50 160,253,276.55
383,365,626.20 1,004,726,660.00
623,365,626.70 1,164,979,936.55

Ending balance as at December 31, 2013			
Legal reserve		
31
Dividend payment		
31
Increase ordinary shares		
30
Comprehensive income for the year			
Ending balance as at December 31, 2014			

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

623,365,626.70 1,164,979,936.55
209,263.60
840,453.20
623,574,890.30 1,165,820,389.75

Ending balance as at December 31, 2014			
Remeasurements of post-employment benefit obligations		
29
Income tax on items that will not be reclassified to profit or loss		
24
Legal reserve		
31
Dividend payment		
31
Increase ordinary shares		
30
Comprehensive income for the year			
Ending balance as at December 31, 2015			
594,168.30
594,168.30

594,168.30
(594,168.30)
-

30,000,000.00
4,135,922.34
34,135,922.34

34,135,922.34
5,076,384.25
39,212,306.59

375,755,769.74 806,009,046.79
(4,135,922.34)
(75,637,320.56) (75,637,320.56)
1,388,686,454.50
101,527,685.02 101,527,685.02
397,510,211.86 2,220,585,865.75

397,510,211.86 2,220,585,865.75
1,503,844.00
1,503,844.00
(300,768.80)
(300,768.80)
(5,076,384.25)
(35,667,072.51) (35,667,072.51)
455,548.50
21,702,571.88
21,702,571.88
379,672,402.18 2,208,279,988.82

Separate financial statements
						
Retained earnings		
			
Issued and paid-up Premium on Advance receivable Appropriated
		
Note
share capital
common share
share fee
legal reserve
Unappropriated
Total

TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2015

Statements of Changes in Shareholders’ Equity (Con.)

Statements of Cash Flows
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2015

		

Consolidated financial statements
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
2015
2014

Cash flows from operating activities
Profit before income tax expenses		 39,573,034.02 139,897,009.09 27,590,478.21 126,082,059.12
Adjustments to reconcile net profit to net cash
		 provided by (used in) operating activities :
			 Depreciation		
6,160,378.04
5,218,232.78
5,635,926.79
4,773,150.63
			 Amortization of leasehold land		
8,211,016.96 10,265,772.54
376,543.03
597,411.41
			 Amortization of leasehold rights		
749,850.07
2,065,162.65
749,850.07
2,065,162.65
			 Amortization of intangible assets		
180,292.90
120,164.39
153,342.03
109,826.01
			 Revenue from real estate project for rental
				 under financial lease agreement		 (106,595,196.19) (45,615,164.37)
(45,615,164.37)
			 Cost of real estate project for rental under
				 financial lease agreement		 73,766,117.02 20,719,754.00
20,719,754.00
			 Loss from unrealized foreign exchange		
431,019.47
889,284.99
450,364.67
889,026.99
			 Allowance for doubtful accounts		
813,368.85
760,933.74
			 Reverse of loss from diminution values of inventories		
(2,910,555.95)
(185,303.41) (3,010,199.84)
(227,200.57)
			 Loss from obsolete inventories		
4,001,199.61
1,119,795.55
3,070,080.35
1,119,795.55
			 Reverse of goods return		
(1,380,678.26) (6,498,820.00) (1,380,678.26) (6,498,820.00)
			 Reserve for cost of goods return		
779,637.59
2,402,049.75
779,637.59
2,402,049.75
			 Employee benefit expenses		
1,402,245.00
1,242,757.00
1,318,537.00
1,175,970.00
			 Interest income		
(5,015,928.03) (6,272,869.81) (10,654,722.39) (6,220,140.23)
			 Interest income from financial lease agreement		
(5,371,882.80) (4,514,272.79) (4,102,800.79) (4,514,272.79)
			 Finance cost		 62,490,367.18 82,644,122.54 62,476,034.47 82,582,473.13
			 Finance cost of real estate development project
				 for rental under financial lease agreement		
7,486,117.64
7,271,637.08
3,574,827.85
3,548,670.27
			 Amortized of finance cost under financial lease liabilities
258.61
258.61
Income from operating activities before changes
		 in operating asset and liabilities		 84,770,403.12 210,769,570.59 87,788,154.52 182,990,010.16
Operating assets (increase) decrease
		 Trade accounts receivable		 (134,171,153.89) (1,887,222.15) (136,373,414.97) 1,078,370.93
		 Inventories		 (132,095,891.25) (107,709,595.36) (117,392,425.90) (102,620,874.49)
		 Advance payment for goods		 (22,995,057.00) (10,818,455.28) (22,995,057.00) (10,818,455.28)
		 Other current assets		
2,237,809.20 (8,919,124.29) 5,050,348.99 (21,606,635.54)
		 Guarantee for leasehold rights and services		
(3,669,315.78)
(436,486.77) (3,669,315.78)
(436,486.77)
		 Other non-current assets		
(1,121,335.34)
(479,702.44)
75,621.32
73,763.15
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of Cash Flows (Con.)
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2015

		

Consolidated financial statements
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
2015
2014

Cash flows from operating activities (continue)
Operating liabilities increase (decrease)
		 Trade accounts payable		 (55,546,144.33) 25,310,349.97 (65,667,213.94) 28,660,423.09
		 Advance received from real estate project		
1,000,238.00 23,284,868.46
3,894,938.00
		 Other current liabilities		
4,532,640.43
3,793,879.43
3,226,962.77
3,939,249.14
		 Other liabilities		
371,849.98
Cash received (paid) from operations
		 Cash received from real estate development project
			 for rental under financial lease agreement		 68,046,856.09 43,053,909.48
43,053,909.48
		 Cash received from interest income under
			 financial lease agreement		
4,364,817.79
1,024,272.91
3,859,244.77
1,024,272.91
		 Cash received from interest income		
4,925,647.91
7,069,785.01
5,373,549.84
7,044,024.41
		 Cash paid for real estate development project for sale		 (272,938,710.19) (3,677,513.89) (16,920,962.97) (3,677,513.89)
		 Cash paid for real estate development project
			 for rental under financial lease agreement		
(8,369,896.25) (39,358,201.64)
		 Cash paid for rental of real estate
			 recognized under financial lease agreement		
(5,154,733.14)
(2,427,922.78)
		 Cash paid for interest expense under financial
			 lease agreement		
(6,766,814.00)
(3,285,720.00)
		 Cash paid for financial cost		 (62,256,045.07) (85,329,422.66) (62,254,220.36) (84,688,955.61)
		 Cash paid for income tax expenses		 (21,277,191.50) (18,663,440.98) (18,482,714.19) (18,113,295.59)
		 Excess of interest in the net-asset value of
			 subsidiary that-over purchase cost		
(30,969,464.56)
Net cash flows from (used in) operating activities		 (550,957,292.08)
903,272.69 (337,772,224.90) 23,473,883.32
Cash flows from investing activities
		 Loans to related parties		
(187,000,000.00)
		 Cash payment for investment in subsidiary company		
(24,999,175.35)
(201,000,000.00)
		 Cash payment for fixed assets		 (18,903,210.69) (11,679,520.95) (18,561,410.69) (11,554,270.95)
		 Cash payment for purchase intangible assets		
(783,255.00)
(335,801.14)
(180,650.00)
(324,315.00)
		 (Increase) decrease in restricted bank deposit		 (36,020,409.26) 1,209,494.96 (36,003,349.05) 2,409,682.00
Net cash provided (used) from investing activities		 (55,706,874.95) (35,805,002.48) (241,745,409.74) (210,468,903.95)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of Cash Flows (Con.)
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2015

		

Consolidated financial statements
2015
2014

Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in bank overdrafts and
		 short-term loans from financial institutions		 480,017,172.25 (875,942,329.95)
Cash received from long-term loans		
11,129,270.00
Cash received from long-term loans from related parties		
6,252,114.01
8,147,902.18
Cash received from increase capital		
455,548.50 1,388,686,454.50
Cash payment from long-term loans		
(36,437,324.02)
Cash payment from long-term loans from related parties		
(675,000.00) (108,933,970.80)
Cash payment for liabilities under financial lease liabilities		
(29,245.39)
Devidend payment		 (35,667,072.51) (75,592,150.89)
Net cash provided (used) from financing activities		 450,382,762.25 311,028,605.63
Difference in exchange rates on translation
of financial statement		
540,815.95
25,611.89
Effect from foreign exchange in cash and cash equivalents		
4,134.42
536.50
Net decrease in cash and cash equivalents		 (155,736,454.41) 276,153,024.23
Cash and cash equivalents at the beginning of the year		 497,998,009.00 221,844,984.77
Cash and cash equivalents at the ending of the year		 342,261,554.59 497,998,009.00

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit : Baht)
Separate financial statements
2015
2014

477,635,695.53
455,548.50
(35,667,072.51)
442,424,171.52

(874,959,495.56)
1,388,686,454.50
(29,245.39)
(75,592,150.89)
438,105,562.66

(10,020.78)
536.50
(137,103,483.90) 251,111,078.53
461,433,234.98 210,322,156.45
324,329,751.08 461,433,234.98

Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2015

1.

General information

2.

Basis of preparation

		
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.
		
On February 16, 2012, the Company has register representative office in Shenzhen, People’s Republic
of China. The representative office will assist the Company in managing cost and controlling quality of products.
		
For reporting purposes, the Company and its subsidiary are referred as “the Group”.
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.
		
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:
TWZ Corporation Public Company Limited
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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 impairment of real estate development project for sale
		
The Company estimates allowance for impairment of real estate development project
for sale to reflect the impairment of real estate development project for sale based on net
realisable value.
2.3.4 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.
2.3.5 Impairment of assets
		
The Company treats assets as impaired when the management judges that there has
been a significant decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of
impairment exists. The determination of what is “significant” requires.
2.3.6 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.
2.3.7 Deferred tax assets
		
Deferred tax assets are recognised in respect of temporary differences only to the
extent that it is probable that taxable profit will be available against which these differences can be
utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax
assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future profits.
2.3.8 Retirement employee benefits
		
The Company has commitments on retirement benefits to employees under the 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
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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.
2.4

Basis of consolidation
2.4.1 The consolidated financial statements including TWZ Corporation Public Company Limited and
its subsidiary company which were presented as followed :

Company’s name
Type of business
Subsidiary hold by directly
TWZ International Limited
Supplier and distributor of mobile phone
		
and all kinds of communication device
TZ Trading Co., Ltd.
Supplier and distributor of mobile phone
		
and all kinds of communication device
Piyachart Co., Ltd.
Project development real estate for sale
The Boxes Co., Ltd.
Agent distributor of digital signal 	
			 equipment

Percentage of shareholdings
As at December 31,
Country of
2015
2104
incorporation
100

100

Hong Kong

100

100

Thailand

100
100

100
100

Thailand
Thailand

During the year 2014, the Company has register The Boxes Co.,Ltd ,which details is described in note to the
financial statements no.19.
Subsidiary hold by Piyachart Co.,Ltd.
Le Andaman Development 	
Project development real estate for sale 	
Co., Ltd.

100

100

Thailand

During the year 2014 Piyachart Co.,Ltd. has register Le Andaman Development Co., Ltd. ,which details is
described in note to thefinancial statements no.19.
2.4.2 Significant accounting policies about Basis of consolidation (Note to the financial statements
no.4.30.)

3.

New financial reporting standards
3.1 Accounting standards that became effective in the current accounting year
		
The Group adopted the revised (revised 2014) and new financial reporting standards issued by
the Federation of Accounting Professions which become effective for fiscal years beginning on or after
1 January 2015. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of
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wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of
standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on
the Group’ financial statements. However, some of these standards involve changes to key principles,
which are summarised below:
(1) TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits
		
TAS 19 (revised 2014) require entities to recognize actuarial gains and losses
immediately in other comprehensive income while the existing standard allows the entity to
recognise such gains and losses immediately in either profit or loss or other comprehensive
income, or to recognise them gradually in profit or loss.
		
This standard has no impact to the financial statements as the Group already recognise
actuarial gains and losses immediately in other comprehensive income.
(2) TFRS 10 Consolidated Financial Statements
		
TFRS 10 prescribes requirements for the preparation of consolidated financial
statements and replaces the content of TAS 27 Consolidated and Separate Financial
Statements dealing with consolidated financial statements. This standard changes the
principles used in considering whether control exists. Under this standard, an investor is
deemed to have control over an investee if it has rights, or is exposed, to variable returns from
its involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the
amount of its returns, even if it holds less than half of the shares or voting rights. This important
change requires the management to exercise a lot of judgement when reviewing whether the
Company have control over investees and determining which entities have to be included in
preparation of the consolidated financial statements.
		
This standard has no impact to the Group.
(3) TFRS 11 Joint Arrangements
		
TFRS 11 supersedes TAS 31 Interests in Joint Ventures. This standard requires an
entity investing in any other entity to determine whether the entity and other investors have
joint control in the investment. When joint control exists, there is deemed to be a joint
arrangement and the entity then needs to apply judgement to assess whether the joint
arrangement is a joint operation or a joint venture and to account for the interest in the
investment in a manner appropriate to the type of joint arrangement. If it is a joint operation,
the entity is to recognise its shares of assets, liabilities, revenue and expenses of the joint
operation, in proportion to its interest, in its separate financial statements. If it is a joint venture,
the entity is to account for its investment in the joint venture using the equity method in the
financial statements in which the equity method is applied or the consolidated financial
statements (if any), and at cost in the separate financial statements.
		
This standard has no impact to the Group.
(4) TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
		
TFRS 12 require entities to disclose information that helps readers of financial
statements to evaluate the nature of risks and financial effects associated with the entity’s
interests in subsidiaries, associates, joint arrangements and unconsolidated structured entities.
		
This standard has no impact to the Group.
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(5) TFRS 13 Fair Value Measurement
		
TFRS 13 aims to improve consistency and reduce complexity by providing a precise
definition of fair value and a single source of fair value measurement and disclosure
requirements for use across TFRSs.
		
This standard has no impact to the Group.
3.2 Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not yet effective
		
The Federation of Accounting Professions issued the Notification regarding Thai Financial
Reporting Standard (TFRSs), which will be effective for the accounting period beginning on or after
January 1, 2016 onwards, as follows:
Accounting Standards (TAS)
Effective date
TAS 1 (revised 2015)
Presentation of Financial Statements
January 1, 2016
TAS 2 (revised 2015)
Inventories
January 1, 2016
TAS 7 (revised 2015)
Statement of Cash Flows
January 1, 2016
TAS 8 (revised 2015)
Accounting Policies, Change in Accounting Estimate 	 January 1, 2016
			 And Error
TAS 10 (revised 2015) Events After the Reporting Period
January 1, 2016
TAS 11 (revised 2015) Construction Contracts
January 1, 2016
TAS 12 (revised 2015) Income Taxes
January 1, 2016
TAS 16 (revised 2015) Property, Plant and Equipment
January 1, 2016
TAS 17 (revised 2015) Leases
January 1, 2016
TAS 18 (revised 2015) Revenue
January 1, 2016
TAS 19 (revised 2015) Employee Benefits
January 1, 2016
TAS 20 (revised 2015) Accounting for Government Grants and Disclosure of January 1, 2016
			 Government Assistance
TAS 21 (revised 2015) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
January 1, 2016
TAS 23 (revised 2015) Borrowing Costs
January 1, 2016
TAS 24 (revised 2015) Related Party Disclosures
January 1, 2016
TAS 26 (revised 2015) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans January 1, 2016
TAS 27 (revised 2015) Separate Financial Statements
January 1, 2016
TAS 28 (revised 2015) Investments in Associates and Joint Ventures
January 1, 2016
TAS 29 (revised 2015) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
January 1, 2016
TAS 33 (revised 2015) Earnings Per Share
January 1, 2016
TAS 34 (revised 2015) Interim Financial Reporting
January 1, 2016
TAS 36 (revised 2015) Impairment of Assets
January 1, 2016
TAS 37 (revised 2015) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets January 1, 2016
TAS 38 (revised 2015) Intangible Assets
January 1, 2016
TAS 40 (revised 2015) Investment Property
January 1, 2016
TAS 41
Agriculture
January 1, 2016
Financial Reporting Standards (TFRS)
Effective date
TFRS 2 (revised 2015) Share-based Payment
January 1, 2016
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TFRS 3 (revised 2015) Business Combinations
TFRS 4 (revised 2015) Insurance Contracts
TFRS 5 (revised 2015) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 	
			 Operations
TFRS 6 (revised 2015) Exploration for and Evaluation of Mineral Assets
TFRS 8 (revised 2015) Operating Segments
TFRS 10 (revised 2015) Consolidated financial statements
TFRS 11 (revised 2015) Joint Arrangements
TFRS 12 (revised 2015) Disclosure of Interests in Other Entities
TFRS 13 (revised 2015) Fair value measurement
Accounting Standard Interpretation (TSIC)
TSIC 10 (revised 2015) Government Assistance-No Specific Relation to 	
			 Operating Activities
TSIC 15 (revised 2015) Operating Leases-Incentives
TSIC 25 (revised 2015) Income Taxes-Changes in the Tax Status of an 	
			 Enterprise or its Shareholders
TSIC 27 (revised 2015) Evaluating the Substance of Transactions in the 	
			 Legal Form of a Lease
TSIC 29 (revised 2015) Disclosure-Service Concession Arrangements
TSIC 31 (revised 2015) Revenue-Barter Transactions Involving Advertising 	
			 Services
TSIC 32 (revised 2015) Intangible Assets-Web Site Costs
Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)
TFRIC 1 (revised 2015) Changes in Existing Decommissioning, Restoration 	
			 and Similar Liabilities
TFRIC 4 (revised 2015) Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
TFRIC 5 (revised 2015) Rights to Interests arising from Decommissioning,
			 Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 (revised 2015) Applying the Restatement Approach under TAS 29 	
			 (revised 2015) Financial Reporting in
			 Hyperinflationary Economies
TFRIC 10 (revised 2015) Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12 (revised 2015) Service Concession Arrangements
TFRIC 13 (revised 2015) Customer Loyalty Programmes
TFRIC 14 (revised 2015) TAS 19 (revised 2015) Employee Benefits-The Limit 	
			 on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding
			 Requirements and their Interaction
TFRIC 15 (revised 2015) Agreements for the Construction of Real Estate
TFRIC 17 (revised 2015) Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18 (revised 2015) Transfers of Assets from Customers
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January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016
January 1, 2016

Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)
TFRIC 20 (revised 2015) Stripping Costs in the Production Phase of a 	
			 Surface Mine
TFRIC 21
Levies

Effective date
January 1, 2016
January 1, 2016

		
The management has assessed and considered that the above revised standards will not have a
material impact on the Group.

4.

Significant accounting policies
4.1 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.
4.2 Trade accounts receivable
		
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently
measured at the remaining amount less any allowance for doubtful receivables based on a review of
all outstanding amounts at the year-end.
		
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.
4.3 Estimated cost of goods return
		
Estimated cost of goods return is computed from sales volume which the customers are
entitled to return.
4.4 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 and unearned interest income shown as a deduction from a finance lease receivables.
4.5 Inventories
		
Finished goods are valued at the lower of moving average cost and net realisable 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).
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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 %
4.6 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.
4.7 Real estate development project for sale
		
Real estate development project for sale in progress are stated at cost less provision for loss
on diminution in value of projects. The details of cost calculation are as follows: 		
Land
		
Cost of land using the weighted average method, calculating it separately for each project.
		
Construction in progress
		
Construction in progress consists of the cost of construction, public utility costs and interest
capitalised to cost of projects by records cost of construction and public utilities based on the actual
cost incurred.
4.8 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.
4.9 Investments
		
Investments in subsidiary Company dertakings 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 (if any), income from investments in subsidiaries will be recorded when dividends are declared.
		
Subsidiaries are all entities over which the Company has the power to govern the financial and
operating policies generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights.
When assessing whether the controls another entity, the Company considers the existence and effect
of voting rights that are currently exercisable or convertible, including potential voting right which held by
other entities. The Company consolidated financial statement of subsidiaries from the date on which
control is transferred to the Company and are no longer consolidated from the date that control ceases.
		
The Group uses the acquisition method of accounting to account for business combinations.
The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets
transferred, the liabilities incurred and the equity interests issued by the Group. The consideration
transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration
arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets acquired and
liabilities and contingent liabilitiesassumed in a business combination are measured initially at their fair
values at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognises any noncontrolling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest’s proportionate
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share of the acquiree’s net assets
		
Purchase and sales of investment are recognized on the trade date, which is the date that the
Company commits to purchase or sell the investment. Cost of investment includes transaction costs.
		
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 statements of comprehensive income.
		
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carring
amount is charged or credited to the statements of comprehensive 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.
4.10 Land held for development
		
Land held for development is stated at cost. It is consisted of cost of land and related expenses
4.11 Property, plant and equipment / depreciation
		
Property, plant 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 appropriate, 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
3, 5 Years
- Tool and Equipment
5 Years
- Office Equipment
5 Years
- Office Furniture
5 Years
- Vehicle
5 Years
		
Depreciation is included in determining income.
		
No depreciation is provided on land and assets under installation.
		
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the
end of each reporting period.
		
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the
asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.
		
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying
amount and are recognised within ‘Other (losses)/gains - net’ in profit or loss.
4.12 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.
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4.13 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.
4.14 Goodwill
		
Goodwill represents the excess of the consideration transferred over the fair value of the
Group’s share of the net identifiable assets, liabilities and contingent liability of the acquired subsidiary
and the fair value of the non-controlling interest in the acquired subsidiary undertaking at the date of
acquisition. Goodwill on acquisitions of subsidiaries is separately reported in the consolidated
statement of financial position.
		
Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment
losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on the disposal of an entity
include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.
		
Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The
allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected
to benefit from the business combination in which the goodwill arose, identified according to operating
segment.
4.15 Impairment of assets
		
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation and
are tested annually for impairment. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.
An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the assets exceeds
its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell
and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for
which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that
suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.
4.16 Current and deferred income taxes
		
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit
or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or
directly in equity. In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in
equity, respectively.
		
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively
enacted at the end of reporting period in the countries where the Company and its subsidiaries operate
and generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with
respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes
provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.
		
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising
from differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the
financial statements.
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However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an
asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction
affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates
(and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are
expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax
liability is settled.
		
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred
income tax is provided on temporary differences arising from investments in subsidiaries, except
where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is
probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.
		
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to
offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and
liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity
or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.
4.17 Lessor
Where the Company is the 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 account 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 rateof
interest. The cost of real estate project under financial lease agreement recognized at the
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
		
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the
lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any
incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the
period of the lease.
		
The Group leases certain property, plant and equipment. Leases of property, plant or
equipment where the Group has substantially 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 and the present value of the minimum lease payments.
		
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a
constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance
charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged
to profit or loss over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of interest on the
remaining balance of the liability for each period. The property, plant or equipment acquired under
finance leases is depreciated over the shorter period of the useful life of the asset and the lease term.
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4.18 Employee 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 employee have jointly established a provident fund. The fund is
monthly contributed by employee 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 Group 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.
		
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.
4.19 Borrowing costs
		
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset
that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are
capitalised as part of the cost of the respective assets. All other borrowing costs are expensed in the
period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in
connection with the borrowing of funds.
		
Capitalisation rates are calculated based on the weighted average of the interest expenses
incurring during the year on loans for development of projects. (if any)
4.20 Provision
		
Provision are recognized when the Group 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.
4.21 Share Capital
		
Ordinary shares is classified as equity.
		
Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in equity
as a deduction, net of tax, from the proceeds.

178 Annual Report 2015

4.22 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 ofits 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.
Subsidiary company in Thailand
		
The subsidiary companies shall allocate not less 5 percent of its annual net profit each time a
dividend is declared, to a reserve account (“legal reserve”) until the reserve reaches 10 percent of
authorized share capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.
4.23 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.
		
Sales of real estate development project for sale are recognised as revenue when the
significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, whereby
construction works are completed and the ownerships have been transferred to buyers after all
payments received from the buyers.
		
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.
		
In determining the cost of real estate development project for sale sold, the anticipated total
development costs (taking into account actual costs incurred to date) are attributed to real estate
development project for sale sold on the basis of the salable area and then recognised as costs in the
income statement concurrently with revenue from sales.
		
Development costs are stated at cost, consisting of cost of land, design fees, utilities,
construction and related interest(if any.)
		
Cost of sales and expenses are recognized by accrual basis of accounting.
4.24 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. The Company’s
management is the persons who are defined under the Securities and Exchange Act.
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4.25 Earnings (loss) per share
Primary earnings (loss) per share
		
Primary earnings (loss) per share is calculated by dividing net profit (loss) with weighted
average the number of issued and paid-up shares.
Diluted earning (loss) per share
		
The diluted earnings per share is calculated adjusting the weighted average number of ordinary
shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares. The Company has
dilutive potential ordinary shares are warrants for existing shareholder. The convertible share is
assumed to have been converted into ordinary shares. For the warrant, a calculation is made to
determine the number of shares that could have been acquired at fair value based on the monetary
value of the subscription rights attached to outstanding share options. (Determine from average price
of ordinary shares of the Company shares in these periods.) The number of shares calculated as
above is compared with the number of shares that would have been issued assuming the exercise of
the warrant. The difference is added to the denominator as an issue of ordinary shares for no
consideration. No adjustment is made to earnings.
4.26 Dividends
		
Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the Group’s
financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company’s shareholders.
4.27 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.
4.28 Foreign currency translation
Functional and presentation currency
		
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using
the currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional
currency’). The consolidated financial statements and separate financial statementse are presented in
Thai Baht, which is the Group’s functional and presentation currency.
Transactions and balances
		
Foreign currency transactions are translated into Thai Baht using the exchange rates prevailing at
the date of the transaction Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated
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 transactions, and from the translation of
monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, are recognised in the profit or loss.
		
The statements of comprehensive income and cash flows of foreign entities are translated into
the Group’s reporting currency at the weighted average exchange rates for the month and statement
of financial position are translated at the exchange rates ruling on the end of reporting period.
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Currency translation differences arising from the retranslation of the net investment in foreign entities
are taken to shareholders’ equity. On disposal of a foreign entity, accumulated exchange differences
are recognised in the statement of comprehensive income as part of the gain or loss on sale.
Group Companies
		
The results and financial position of all the Group entities (none of which has the currency of a
hyper-inflationary economy) that have a functional currency different from the presentation currency
are translated into the presentation currency 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.
All resulting exchange differences are recognised as a separate component of equity.
4.29 Operating segments
		
Operating Segments is requires the presentation and disclosure of segment information based
on the internal reports regularly reviewed by the Company’s chief operating decision maker in order to
assess each segment’s performance and to allocate resources to those segments.
4.30 Basis of consolidation
		
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together
referred to as the “Group”.)
Business combinations
		
The Group applies the acquisition method for all business combinations when control is
transferred to the Group other than those with entities under common control.
		
Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain
benefits from its activities. In assessing control, the Group takes into consideration potential voting
rights that currently are exercisable. The acquisition date is the date on which control is transferred to
the acquirer. Judgment is applied in determining the acquisition date and determining whether control
is transferred from one party to another.
		
Consideration transferred includes the fair values of the assets transferred, liabilities incurred by
the Group to the previous owners of the acquiree, and equity interests issued by the Group.
Consideration transferred also includes the fair value of any contingent consideration and share-based
payment awards of the acquiree that are replaced mandatorily in the business combination. If a business
combination results in the termination of pre-existing relationships between the Group and the
acquiree, then the lower of the termination amount, as contained in the agreement, and the value of the
off-market element is deducted from the consideration transferred and recognised in other expenses.
		
A contingent liability of the acquiree is assumed in a business combination only if such a
liability represents a present obligation and arises from a past event, and its fair value can be
measured reliably.
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The Group measures any non-controlling interest (NCI) at its proportionate interest in the
identifiable net assets of the acquiree.
		
Transaction costs that the Group incurs in connection with a business combination, such as
legal fees, and other professional and consulting fees are expensed as incurred.
Subsidiaries
		
Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is
exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to
affect those returns through its power over the entity. The financial statements of subsidiaries are
included in the consolidated financial statements from the date on which control commences until the
date on which control ceases.
		
The accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to align them with
the policies adopted by the Group.
Loss of control
		
When the Group loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the
subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting
gain or loss is recognised in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at
fair value when control is lost.
Transactions eliminated on consolidation
		
Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from
intra-group transactions, are eliminated.
Non-controlling interests
		
Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the
subsidiaries that are not held by the Company and are presented separately in the consolidated profit
or loss and within equity in the consolidated statement of financial position.

5.

Reclassification

		
The statement of financial position as at December 31, 2014 have been reclassified to conform to the
current year’s classification but with no effect to previously reported profit or shareholders’ equity.
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The reclassifications are as follows:

(Unit : Baht)

2014

Consolidated financial statements
Separate financial statements
Before		
After
Before		
After
Reclassification Reclassification Reclassification Reclassification Reclassification Reclassification
Current assets
Current portion of account receivables
		 of real estate project under financial
		 lease agreement
Real estate development project for
		 rental under financial lease agreement
Other current assets-net
Non-current assets
Account receivables of real estate
		 project under financial lease
		 agreement-net
Current liabilities
Current portion of rental for real estate
		 recognized under
		 financial lease agreement
Other current liabilities
Non-current liabilities
Rental for real estate recognized under
		 financial lease agreement-net

6.

3,050,599.99 (3,050,599.99)

-

3,050,599.99 (3,050,599.99)

-

138,877,412.01 3,635,782.68 142,513,194.69 12,882,599.92
12,882,599.92
35,539,332.53 (8,803,285.27) 26,736,047.26 47,742,107.70 (8,803,285.27) 38,938,822.43

45,246,831.32 11,853,885.26 57,100,716.58 45,246,831.32 11,853,885.26 57,100,716.58

5,046,539.93 (5,046,539.93)
2,376,963.07 (2,376,963.07)
53,543,096.33 (16,641,934.02) 36,901,162.31 41,469,340.57 (11,025,651.88) 30,443,688.69
75,990,841.41 25,324,256.63 101,315,098.04 35,792,330.03 13,402,614.95 49,194,944.98

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, 2015 and 2014, the Group contributioned Baht 755,992.68 and the
Company contributed Baht 710,248.00 (2014 : Baht 458,902.90 and the Company contributed Baht
458,902.90)

7.

Related party transactions

		
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company,
whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
		
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting
interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel,
directors, and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.
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The followings are relationships with enterprises and individuals that control, or are controlled by, the
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
Relationships between the related parties were as follows :
Company’s name and related persons
Relationship
TWZ International Limited
Subsidiary company by direct holding
TZ Trading Co., Ltd.
Subsidiary company by direct holding
Piyachart Co., Ltd.
Subsidiary company by direct holding
The Boxes Co., Ltd.
Subsidiary company by direct holding
Le Andaman Development Co., Ltd.
Subsidiary hold by Piyachart Co.,Ltd.
Mr. Puttachat Rungkasiri
Director and shareholder
Mrs. Piyanuj Rungkasiri
Director
The pricing policies for particular types of transactions were as follows :
Transactions
Pricingpolicy
Revenue from sales
With reference to market prices
Purchases
With reference to market prices
Management income
2% of revernues from sales and services
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7.1

Asset and liability with related entities as follows :

		
Transactions with subsidiary
TWZ International Limited
Advance receipts
TZ Trading Co.,Ltd.
Trade account receivables
Advance payment
Accrued income
Trade accounts payable
Advance receipts
The Boxes Co., Ltd.
Advance payment
Piyachart Co.,Ltd.
Advance payment
Advance receipts
Loan
Accrued interest income
Le Andaman Development Co., Ltd.
Advance payment
Transactions with related party
Long-term loan from related party
Mrs. Piyanuj Rungkasiri
Balance as of beginning
Increase
Decrease
Balance as of ending

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

-

-

56,421.60

51,402.00

-

-

1,359,305.84
5,053,063.90
1,359,305.84

76,799.98
11,740,470.33
1,735,944.15
11,589,415.85
1,651,613.00

-

-

626,565.00

28,780.00

-

-

3,993,924.82
187,000,000.00
5,183,410.95

2,559.70
-

-

-

142,500.00

1,132,023.10 80,952,091.72
6,252,114.01
8,147,902.18
(675,000.00) (87,967,970.80)
6,709,137.11
1,132,023.10

-

-

-

		
As at December 31, 2015 and 2014, long-term loan from related party represents loan under a
loan agreement. The loan is at call at no interest.

TWZ Corporation Public Company Limited

185

7.2

Revenue and expense transactions as follows :

(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the years ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Transactions with subsidiary
TZ Trading Co.,Ltd.
Revenues from sales
Purchases
Management income
Piyachart Co., Ltd.
Interest income

7.3

-

-

71,775.68
3,875,316.80
3,317,119.75

-

-

5,781,479.44

141,401.84
4,350,271.91
1,735,944.15
-

Management remunerations

(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the years ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Short term employee benefits
Post-employment benefits
Total

8.

14,660,847.76
881,713.00
15,542,560.76

14,361,305.48
849,147.00
15,210,452.48

14,660,847.76
881,713.00
15,542,560.76

14,361,305.48
849,147.00
15,210,452.48

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,
		
2015
2014
2015
2014
8.1
8.2
8.3
8.4
		
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

Changes in inventories of finished goods
Loss from declined value of inventories
Purchase inventories net
Purchase of land and payment of
construction during the year
Changes in land and project
Employee benefit expenses
Depreciation
Amortized leasehold rights
Amortized intangible assets
Operating and service lease expenses
Sales promotion expenses
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(132,095,891.25) (108,789,974.46) (117,392,425.90) (104,300,853.59)
1,090,643.66
934,492.14
59,880.51
892,594.98
3,660,777,031.15 3,874,790,827.05 3,489,038,671.57 3,791,788,556.71
281,308,606.44 43,035,715.53 16,920,962.97
3,677,513.89
(24,557,425.47) (25,532,972.48)
13,825,229.16
131,983,231.78 114,637,912.67 125,822,046.11 110,428,800.49
6,160,378.04
5,218,232.78
5,635,926.79
4,773,150.63
8,960,867.03 19,225,460.03
1,126,393.10
9,557,098.90
180,292.90
120,164.39
153,342.03
109,826.01
41,928,336.17 38,921,386.49 41,928,336.17 38,921,386.49
458,741.90
2,989,388.28
153,342.03
2,989,388.28

9.

Additional information of cash flow statements

		

Non-cash items are as follows :

(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the years ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Unbilled on Account Receivables of Real
Estate Project under Financial Lease
Agreement not yet due
80,028,823.44 57,100,716.58 57,325,220.20 57,100,716.58
Account receivables of real estate project
under financial lease agreement decreasing
from advance reciept amount
15,844,736.87
300,000.00
300,000.00
Unbilled on real estate development project
for rental under financial lease agreement not yet due 101,894,743.12 101,315,098.04 49,476,399.64 49,194,944.98

10. Cash and cash equivalents

		
Cash		
Bank - saving accounts
Bank - current accounts
Bank - fixed accounts
Total

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014
6,293,378.06
3,930,709.81
158,056,976.20 286,076,857.47
172,899,200.34 190,072,517.13
5,012,000.00 17,917,924.59
342,261,554.59 497,998,009.00

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014
5,279,980.98
3,305,040.56
149,908,818.86 277,091,167.63
169,130,951.24 181,023,655.15
10,000.00
13,371.64
324,329,751.08 461,433,234.98

Cash at banks earn interest at the rate determined by the banks.

11. Trade accounts receivable-net
		

Outstanding trade accounts receivable can be aged as follows :

		
Recourse trade account receivables
Trade account receivables :
In due
Over due
		 1 - 30 Days
		 31 - 60 Days
		 61 - 90 Days
		 More than 91 Days
		   Total
Less Allowance for doubtful debt
		 Estimated goods return
Net

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014
830,958.85

1,644,618.26

568,403,119.88 436,079,619.22

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014
778,523.74

1,644,618.26

568,504,509.88 435,574,419.20

205,454,269.09 207,048,670.67 204,696,318.85 204,598,507.61
59,367,832.89 54,019,932.04 59,274,840.19 54,013,632.04
143,997.85
1,818,991.80
140,803.90
1,815,061.80
784,887.30
202,079.98
826,737.30
202,079.98
834,985,065.86 700,813,911.97 834,221,733.86 697,848,318.89
(830,958.85)
(17,590.00)
(778,523.74)
(17,590.00)
(263,940.00) (1,644,618.26)
(263,940.00) (1,644,618.26)
833,890,167.01 699,151,703.71 833,179,270.12 696,186,110.63
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12. Account receivables of real estate project under financial lease agreement-net

		
Account receivables of real estate project
under financial lease agreement
Less Defered interest income from financial
		 lease agreement
		 Current portion of account receivables
		   of real estate project under financial
		   lease agreement
		 Net

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014
148,659,680.28 110,183,088.15

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

106,323,843.38 110,183,088.15

(68,630,856.84) (53,082,371.57) (48,998,623.18) (53,082,371.57)
(11,984.46)
80,016,838.98

57,100,716.58

57,325,220.20

57,100,716.58

The aggregate minimum lease receives under long-term lease agreements were as follows :

		
Less than 1 year
More than 1 year but less than 5 years
More than 5 year
Total

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014
5,720,860.36
33,194,220.14 21,228,362.21
109,744,599.78 88,954,725.94
148,659,680.28 110,183,088.15

13. Inventories-net

		
Mobile phones and accessories
Spare part for repairing
		 Total
Add Estimated cost for goods return
		 Total
Less Allowance for diminution value of inventories
		 Allowance for obsolete inventories
		 Net

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014
1,248,090,733.74
11,969,620.05
1,260,060,353.79
186,907.31
1,260,247,261.10
(1,713,913.46)
(26,134,753.86)
1,232,398,593.78

1,121,072,876.10
6,891,586.44
1,127,964,462.54
966,544.90
1,128,931,007.44
(4,624,469.41)
(22,133,554.25)
1,102,172,983.78

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

4,043,038.09
23,544,844.97 21,228,362.21
78,735,960.32 88,954,725.94
106,323,843.38 110,183,088.15

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014
1,228,298,547.52
11,969,620.05
1,240,268,167.57
186,907.31
1,240,455,074.88
(1,572,372.41)
(25,203,634.60)
1,213,679,067.87

1,115,984,155.23
6,891,586.44
1,122,875,741.67
966,544.90
1,123,842,286.57
(4,582,572.25)
(22,133,554.25)
1,097,126,160.07

For the year ended December 31, 2015, 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 1,090,643.66 and Baht 59,880.51, respectively (2014 : Baht 934,492.14 and Baht
892,594.98, respectively.)
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14. Real estate development project for sale

		
Land		
Cost of development project (Construction expenses)
Total
Less Allowance for loss on decline in value of projects.
Net

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

368,120,213.94 118,120,212.93
40,371,691.83 17,384,832.65
408,491,905.77 135,505,045.58
(2,144,982.62) (2,144,982.62)
406,346,923.15 133,360,062.96

30,000,000.00
23,957,026.86
53,957,026.86
53,957,026.86

15. Real estate development project for rental under financial lease agreement

(Unit : Baht)

		 Consolidated financial statements
		 Balance as at			
		
December
Purchase /
Sale/
		
31, 2014
Transfer in
Transfer out
Building
Building in construction
Rental under financial lease agreement
Finance cost
Total

8,632,899.70
81,289,704.30
49,713,761.71
2,876,828.98
142,513,194.69

30,000,000.00
7,036,063.89
37,036,063.89
37,036,063.89

Balance as at
December
31, 2015

92,536,429.52 (20,369,325.15) 80,800,004.07
2,568,869.31 (83,858,573.61)
(12,557,996.56) 37,155,765.15
(2,876,828.98)
95,105,298.83 (119,662,724.30) 117,955,769.22
(Unit : Baht)

		 Separate financial statements
		 Balance as at			
		
December
Purchase /
Sale/
		
31, 2014
Transfer in
Transfer out
Building
Rental under financial lease agreement
Total

8,632,899.70
4,249,700.22
12,882,599.92

-

-

Balance as at
December
31, 2015
8,632,899.70
4,249,700.22
12,882,599.92

Parent company
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 to the financial statement no.21.
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Subsidiary company
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
November 1, 2012 to August 14, 2031, in note to the financial statement no.21.

16. Advance payment for goods-net

		
Advance payment for goods
Less Allowance for doubtful debt
Net

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

299,296,726.66 276,301,669.66 299,296,726.66 276,301,669.66
(729,048.00)
(729,048.00)
(729,048.00)
(729,048.00)
298,567,678.66 275,572,621.66 298,567,678.66 275,572,621.66

		
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.

17. Other current assets-net

		
Purchase VAT to claim
Accounts receivable-Revenue Department
Prepaid expenses
Accrued sale promotion income
Accrued interest income
Others
		 Total
Less Allowance for doubtful debt - accrued income
		 Allowance for doubtful debt-others
		 Net

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

901,469.46
1,652,469.16
4,737,541.55
4,257,538.68
4,315,818.95
11,900,504.47
27,765,342.27
(190,896.93)
(339,077.52)
27,235,367.82

897,580.40
760,903.17
3,202,104.31
9,217,275.89
8,716,233.42
17,694,719.33
40,488,816.52
(190,896.93)
(339,077.52)
39,958,842.07

3,428,271.26
511,357.13
2,972,363.03
14,304,527.58
3,442,977.45
2,606,525.26
27,266,021.71
(190,896.93)
(339,077.52)
26,736,047.26

18. Restricted bank deposit

		
Bank - saving accounts
Bank - fixed accounts
		 Total
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Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014
55,901.91 20,055,668.08
409,820,175.43 353,800,000.00
409,876,077.34 373,855,668.08

3,419,640.54
284,077.52
2,516,769.05
14,273,629.75
3,416,008.47
15,558,671.55
39,468,796.88
(190,896.93)
(339,077.52)
38,938,822.43

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014
20,000,000.00
408,603,349.05 352,600,000.00
408,603,349.05 372,600,000.00

		
As at December 31, 2015 and 2014, the Company pledged a fixed deposit as collateral for the credit
facility from commercial banks and finance institutions as specified in accordance as disclosed in the note to
the financial statement no.25.

19. Investments in subsidiary company

19.1 Investments in subsidiary company register in oversea as follows :

		
		
Company’s name
TWZ International Limited

Separate financial statements as at December 31, 2015 and 2014
(Unit : HKD)
(Unit : Baht)
Registered
Issued and paid Percentage of
share capital
up capital
investment (%)
Cost
1,000,000.00

1,000,000.00

100

3,958,069.00

19.2 Investments in subsidiary company register in Thailand as follows :
		
Company’s name
TZ Trading Co.,Ltd.

		
Company’s name
Piyachart Co.,Ltd.

(หน่วย : บาท)
Separate financial statements as at December 31, 2015 and 2014
Registered
Issued and paid Percentage of
share capital
up capital
investment (%)
Cost
3,000,000.00

3,000,000.00

100

3,000,000.00

(หน่วย : บาท)
Separate financial statements as at December 31, 2015 and 2014
Registered
Issued and paid Percentage of
share capital
up capital
investment (%)
Cost
250,000,000.00 250,000,000.00

100

320,000,000.00

		
From the minutes of board of director meeting no. 5/2014 held on August 13, 2014, the meeting
unanimously approved to increase registered capital of Piyachart Co., Ltd., a subsidiary held 100% by the
Company, from Baht 50 million to Baht 250 million. A subsidiary has registered the increment with Ministry of
Commerce on October 28, 2014.

		
Company’s name
The Boxes Co.,Ltd.

(หน่วย : บาท)
Separate financial statements as at December 31, 2015 and 2014
Registered
Issued and paid Percentage of
share capital
up capital
investment (%)
Cost
1,000,000.00

1,000,000.00

100

1,000,000.00

			 From the minutes of board of director meeting no. 3/2014 held on May 14, 2014, the meeting
unanimously approved to establish The Boxes Co., Ltd. with Baht 1,000,000 of the registered capital, main
business Agent distributor of digital signal equipment and also the TWZ was 100% ownership and the
Company has registered with the Ministry of Commerce on May 20, 2014.
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The Company invest in the The Boxes Co., Ltd. on May 20, 2014, The Boxes Co., Ltd. has registered
share capital amount Baht 1,000,000 and call paid- up share capital amount 100,000 shares, at par value of
Baht 10 each, and the Company pay paid- up share capital above already.
Subsidiary hold by Piyachart Co.,Ltd.
		
Company’s name
Le Andaman Development Co., Ltd.

(หน่วย : บาท)
Separate financial statements as at December 31, 2015 and 2014
Registered
Issued and paid Percentage of
share capital
up capital
investment (%)
Cost
25,000,000.00

25,000,000.00

100

25,000,000.00

		
From the minutes of board of director meeting no. 5/2014 held on August 13, 2014, the meeting
unanimously approved Piyachart Co., Ltd. to invest in 100% stake of Le Andaman Development Co., Ltd.
amounting to Baht 25 millions, comprising of 250,000 ordinary shares at Baht 100 par value. The share was
pruchased from former shareholder and was fully paid on October 14, 2014.
		
As at August 18, 2014, Piyachart Co., Ltd. entered into a share purchase agreement with Le Andaman
Development Co., Ltd. The detail of the contract are as follow:
		
Piyachart (Buyer) entered into an agreement to purchase ordinary shares of Le Andaman
Development Co., Ltd. (Seller) at the price of Baht 25 millions. The buyer must repay seller’s short-term loan
as report on financial statement as of September 30, 2014 with the limit of Baht 22 million. The buyer will
become a new creditor of the seller. The buyer must pay Baht 5 million deposit forordinary shares purchase
within August 21, 2014, the rest of Baht 20 million will be sattled within October 2014, where the seller will
then deliver documents related to the transfer of rights and commonshares to the buyer.
19.2 Investments in subsidiary company register in Thailand as follows (continue) :
		
In accordance with Thai Financial Reporting Standard the Company is required to estimate the
fair value of assets, liabilities, and specifiable contingent liabilities of Le Andaman Development Co.,
Ltd. Hence, the Company has to compare investment cost to interest in assets, liabilities, and
specifiable contingent liabilities of Le Andaman Development Co., Ltd. The investment was made on
September 30, 2014. During 2014, the Company engaged valuer to evaluate the fair value of acquiring
assets which are real estate development project for sale of Le Andaman Development Co., Ltd. ,the
Company received valuation report issued, the Company recognized the difference between the fair
value and cost of acquiring as “Excess of interest in the net-asset value of subsidiary that-over
purchase cost”.
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As at September 30, 2014 the book value and fair value of specifiable assets and liabilities
were as follows :
(Unit : Baht)
Cash and cash equivalent				
Real estate development project for sale				
Other current assets				
Total assets				
Loan from related parties				
Deferred tax liabilities				
Total liabilities				
Net assets value				
Add Excess of interest in the net-asset value of subsidiary that-over purchase cost			
Purchase investments in subsidiary company as at September 30, 2014				
Less Cash and cash equivalents of subsidiary				
Total purchase investment as at September 30, 2014				

824.65
86,000,000.00
39.91
86,000,864.56
20,966,000.00
9,065,400.00
30,031,400.00
55,969,464.56
(30,969,464.56)
25,000,000.00
824.65
24,999,175.35
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4,499,892.00
4,499,892.00
114,038.36
114,038.36
4,385,853.64
-

280,108.00
280,108.00

-

280,108.00
-

18,221,399.86
5,628,515.43

10,279,187.28
2,832,858.35
13,112,045.63

15,907,702.71
10,319,057.61
5,106,685.17
31,333,445.49

545,153.11
516,831.94

2,060,752.09
170,153.67
2,230,905.76

2,577,584.03
198,474.84
2,776,058.87

1,625,520.30
1,130,696.87

17,923,065.93
454,013.97
18,377,079.90

19,053,762.80
948,837.40
20,002,600.20

5,314,094.51
5,275,078.37

39,661,947.55
1,532,344.70
41,194,292.25

44,937,025.92
1,571,360.84
46,508,386.76

1,955,420.68
1,926,909.67

17,152,453.33
1,056,968.99
18,209,422.32

19,079,363.00
1,085,480.00
20,164,843.00

Motor
vehicles
Total

(Unit : Baht)

5,106,685.17

-

6,160,378.04
5,218,232.78

32,327,550.10
19,584,717.45

87,077,406.18
6,160,378.04
93,237,784.22

5,106,685.17 106,662,123.63
18,903,210.69
(5,106,685.17)
125,565,334.32

Work in
Construction

Depreciation are recognized in statements of comprehensive income for the year ended December 31,
2015									
2014									

Cost / Revalued amount :
As at December 31, 2014
Additions
Transfers in (out)
As at December 31, 2015
Accumulated depreciation :
As at December 31, 2014
Depreciation for the year
As at December 31, 2015
Net book value :
As at December 31, 2015
As at December 31, 2014

					 Consolidated financial statements
			
Building
Machineries			
Land
Building
improvement and equipment Office Equipment Office Furniture

20. Property, plant and equipment-net
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4,499,892.00
4,499,892.00
114,038.36
114,038.36
4,385,853.64
-

280,108.00
280,108.00

-

280,108.00
-

18,221,399.86
5,628,515.43

10,279,187.28
2,832,858.35
13,112,045.63

15,907,702.71
10,319,057.61
5,106,685.17
31,333,445.49

555,700.79
516,831.94

2,060,752.09
159,605.99
2,220,358.08

2,577,584.03
198,474.84
2,776,058.87

1,390,204.62
1,056,192.53

17,882,710.49
402,775.31
18,285,485.80

18,938,903.02
736,787.40
19,675,690.42

5,132,370.48
5,184,551.54

39,655,997.74
1,493,791.90
41,149,789.64

44,840,549.28
1,441,610.84
46,282,160.12

1,877,569.85
1,424,946.73

15,533,855.52
632,856.88
16,166,712.40

16,958,802.25
1,085,480.00
18,044,282.25

Motor
vehicles

Total

5,106,685.17

-

5,635,926.79
4,773,150.63

31,843,207.24
18,917,723.34

85,412,503.12
5,635,926.79
91,048,429.91

5,106,685.17 104,330,226.46
18,561,410.69
(5,106,685.17)
122,891,637.15

Work in
Construction

Depreciation are recognized in statements of comprehensive income for the year ended December 31,
2015									
2014									

Cost
As at December 31, 2014
Additions
Transfers in (out)
As at December 31, 2015
Accumulated depreciation :
As at December 31, 2014
Depreciation for the year
As at December 31, 2015
Net book value :
As at December 31, 2015
As at December 31, 2014

					 Consolidated financial statements
			
Building
Machineries			
Land
Building
improvement and equipment Office Equipment Office Furniture

(Unit : Baht)

Parent company
		
As of December 31, 2015 and 2014, the Company had assets with the depreciation fully calculated but
still in use which had a cost of Baht 80.33 Million and Baht 77.90 Million respectively. The net book value of
which was Baht 2,148 and Baht 2,095, respectively.
Subsidiary company
		
As of December 31, 2015 and 2014, the subsidiaries had assets with the depreciation fully calculated
but still in use which had a cost of Baht 5,778.00 and Baht 5,778.00, respectively. The net book value of
which was Baht 2.00 and Baht 2.00, respectively.

21. Leasehold land-net

(Unit : Baht)

		 Consolidated financial statements
		 Balance as at			
		
December
Purchase /
Sale/
		
31, 2014
Transfer in
Transfer out
Leasehold land
Less Accumulated amortization
Net

200,811,120.35
(33,771,239.92)
167,039,880.43

Balance as at
December
31, 2015

(49,607,016.80) 151,204,103.55
(8,211,016.96) 8,720,071.53 (33,262,185.35)
(8,211,016.96) (40,886,945.27) 117,941,918.20
(Unit : Baht)

		 Separate financial statements
		 Balance as at			
		
December
Purchase /
Sale/
		
31, 2014
Transfer in
Transfer out
Leasehold land
Less Accumulated amortization
Net

8,820,392.25
(2,566,682.56)
6,253,709.69

(376,543.03)
(376,543.03)

-

Balance as at
December
31, 2015
8,820,392.25
(2,943,225.59)
5,877,166.66

Amortization as shown in statements of comprehensive income

(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the years ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Recognized in administrative expenseson amount
Recognized on cost of real estate project for
rental under financial lease agreement
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8,211,016.96

10,265,772.54

40,886,945.27

6,894,524.84

376,543.03
-

597,411.41
6,894,524.84

Parent company
		
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 nonrelated 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.
		
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
Subsidiary 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 2 year and 6 months, starting from November 1, 2010 to October 31, 2012.
		
The Company recognized rental from Land leasehold agreement for constructionis is expenses with
the lease period of contract.
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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 2 year and 6 months, this leasehold agreement shall also be postponed to start from November 1,
2012 to August 14, 2031 for the period of 18 years 9 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
		
As at December 31, 2014, a subsidiary has used leasehold right of the land for guaranteeing the loan
from commercial bank and financial institution as described in note to the financial statement no.25.

22. Leasehold rights-net
		
		
		

(Unit : Baht)
Consolidated financial statements/Separate financial statements
Balance as at			
Balance as at
December
Purchase /
Sale/
December
31, 2014
Transfer in
Transfer out
31, 2015

Leasehold rights
27,535,771.22
Less Accumulated amortization
(23,305,814.57)
(749,850.07)
Net
4,229,956.65
(749,850.07)
Amortization as shown in statements of comprehensive income for the years ended December 31,
2015				
2014				

27,535,771.22
(24,055,664.64)
3,480,106.58
749,850.07
2,065,162.65

		
As at December 31, 2015 and 2014, the Company pledged a leasehold rights which has original value
of Baht 9.90 Million with book value of Baht 3.97 Million and original value of Baht 9.90 Million with book value
of Baht 3.97 Million, respectively which as collateral for the credit facility from commercial banks and finance
institutions in the note to the financial statement no.25.

23. Intangible asset-net
		 Consolidated financial statements
		 Balance as at			
		
December
Purchase /
Sale/
		
31, 2014
Transfer in
Transfer out
Application Program
5,216,557.08
783,255.00
Cost of Accounting System Design
360,000.00
Total cost
5,576,557.08			
Less Accumulated amortization
(5,025,427.11)
(180,292.90)		
Net
551,129.97			
Amortization as shown in statements of comprehensive income for the years ended December 31,
2015				
2014				
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(Unit : Baht)
Balance as at
December
31, 2015
5,999,812.08
360,000.00
6,359,812.08
(5,205,720.01)
1,154,092.07
180,292.90
120,164.39

(Unit : Baht)
		
		
		

Separate financial statements
Balance as at			
December
Purchase /
Sale/
31, 2014
Transfer in
Transfer out

Application Program
5,146,801.94
180,650.00
Cost of Accounting System Design
360,000.00			
Total cost
5,506,801.94			
Less Accumulated amortization
(4,995,600.95)
(153,342.03)		
Net
511,200.99			
Amortization as shown in statements of comprehensive income for the years ended December 31,
2015				
2014				

Balance as at
December
31, 2015
5,327,451.94
360,000.00
5,687,451.94
(5,148,942.98)
538,508.96
153,342.03
109,826.01

24. Deferred tax assets (deferred tax liabilities)
Deferred tax assets and liabilities were as follows :

(Unit : Baht)

Consolidated financial statements
		 As at December 31, 2015			 As at December 31, 2014
Deferred tax Deferred tax		
Deferred tax Deferred tax
assets
liabilities
Net
assets
liabilities
Net
Deferred tax
assets
Deferred tax
liabilities
		 Net

214,532.06

-

214,532.06

6,406,647.37

(946,167.05) 5,460,480.32

51,230,117.67 (95,765,163.73) (44,535,046.06) 38,876,128.25 (83,638,603.16) (44,762,474.91)
51,444,649.73 (95,765,163.73) (44,320,514.00) 45,282,775.62 (84,584,770.21) (39,301,994.59)

(Unit : Baht)
Separate financial statements
		 As at December 31, 2015			 As at December 31, 2014
Deferred tax Deferred tax		
Deferred tax Deferred tax
assets
liabilities
Net
assets
liabilities
Net
Deferred tax
liabilities

37,102,435.57 (51,523,052.81) (14,420,617.24) 38,876,128.25 (53,973,606.45) (15,097,478.20)
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Movements in total deferred tax assets and liabilities during the years ended December 31, 2015 and
2014 were as follows:

(Unit : Baht)

		 Consolidated financial statements
		
As at
Changing increase/(decrease)
As at
		
December		
Other comprehensive December
		
31, 2014
Profit or loss
income
31, 2015
Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories
5,343,225.29
226,508.16
5,569,733.45
Allowance for diminution in value of land andimprovement
428,996.53
428,996.53
Liabilities by contract of financial leased
65,853.54
(18,052.84)
47,800.70
Employee benefit obligations
1,238,607.40
324,609.80
(207,097.00) 1,356,120.20
Cost of real estate project for rental under
financial lease agreement
32,296,617.62
5,680,201.24
37,976,818.86
Loss carry forward
5,909,475.24
5,909,475.24
Allowance for doubtful accounts
155,704.75
155,704.75
		 Total
45,282,775.62
6,368,971.11
(207,097.00) 51,444,649.73
Deferred tax liabilities
Revenue from real estate project for rental
under financial lease agreement
Cost of real estate project for rental under
financial lease agreement
Additional assets from the acquisition of subsidiaries
Total
Net

53,973,606.45

18,113,598.45

946,167.05
29,664,996.71
84,584,770.21
(39,301,994.59)

(946,167.05)
(5,987,037.88)
11,180,393.52
(4,811,422.41)

-

72,087,204.90

23,677,958.83
95,765,163.73
(207,097.00) (44,320,514.00)
(Unit : Baht)

		 Separate financial statements
		
As at
Changing increase/(decrease)
		
December		
Other comprehensive
		
31, 2014
Profit or loss
income
Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories
5,343,225.29
11,976.10
Liabilities by contract of financial leased
65,853.54
(18,052.84)
Employee benefit obligations
1,170,431.80
305,366.60
(300,768.80)
Cost of real estate project for rental under
financial lease agreement
32,296,617.62 (1,927,918.49)
Allowance for doubtful accounts
155,704.75
Total
38,876,128.25 (1,472,923.88)
(300,768.80)
Deferred tax liabilities
Revenue from real estate project for rental
under financial lease agreement
53,973,606.45 (2,450,553.64)
Total
53,973,606.45 (2,450,553.64)
Net
(15,097,478.20)
977,629.76
(300,768.80)
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As at
December
31, 2015
5,355,201.39
47,800.70
1,175,029.60
30,368,699.13
155,704.75
37,102,435.57
51,523,052.81
51,523,052.81
(14,420,617.24)

(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
Changing increase/(decrease)
As at
Subsidiary		
Other
December
as at		
comprehensive
31, 2013 acquisition date Profit or loss
income
Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories 5,164,706.30
178,518.99
Allowance for diminution in
value of Land and improvement
428,996.53
Liabilities by contract of financial leased
27,462.39
38,391.15
Employee benefit obligations
955,976.80
282,630.60
Cost of real estate project for
rental under financial lease agreement
30,099,650.57
2,196,967.05
Loss carry forward
2,824,715.59
3,084,759.65
Total
39,501,508.18
5,781,267.44
Deferred tax liabilities
Revenue from real estate project
for rental under financial lease agreement
47,116,107.46
6,857,498.99
Cost of real estate project for
rental under financial lease agreement
516,037.90
430,129.15
Additional assets from the
acquisition of subsidiaries
21,845,835.10 9,065,400.00 (1,246,238.39)
Total
69,477,980.46 9,065,400.00 6,041,389.75
Net
(29,976,472.28) (9,065,400.00) (260,122.31)

As at
December
31, 2014

-

5,343,225.29

-

428,996.53
65,853.54
1,238,607.40

-

32,296,617.62
5,909,475.24
45,282,775.62

-

53,973,606.45

-

946,167.05

-

29,664,996.71
84,584,770.21
(39,301,994.59)
(Unit : Baht)

		 Separate financial statements
		
As at
Changing increase/(decrease)
As at
		
December		
Other comprehensive December
		
31, 2013
Profit or loss
income
31, 2014
Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories
Liabilities by contract of financial leased
Employee benefit obligations
Cost of real estate project for rental under
financial lease agreement
Total
Deferred tax liabilities
Revenue from real estate project for rental
under financial lease agreement
Total
Net

5,164,706.30
27,462.39
903,098.60

178,518.99
38,391.15
267,333.20

-

5,343,225.29
65,853.54
1,170,431.80

30,099,650.57
36,194,917.86

2,196,967.05
2,681,210.39

-

32,296,617.62
38,876,128.25

47,116,107.46
47,116,107.46
(10,921,189.60)

6,857,498.99
6,857,498.99
(4,176,288.60)

-

53,973,606.45
53,973,606.45
(15,097,478.20)
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25. Credit facility from commercial banks and finance institutions
Parent company
		
As at December 31, 2015, the Company has received credit facilities from 7 commercial banks,
consisted of credit facility for letter of credit and trust receipt of Baht 1,780 Million, for promissory note of Baht
550 Million, for foreign exchange forward contract of Baht 680 Million, for bank guarantee of Baht 60 Million,
for bank overdraft account of Baht 60 Million, for factoring of Baht 200 Million and credit card from
management Baht 3 Million. These credit facilities were guaranteed by the collateral as specified in notes to
financial statement no.18 and no.22.
		
As at December 31, 2014, the Company has received credit facilities from 8 commercial banks,
consisted of credit facility for letter of credit and trust receipt of Baht 1,437.43 Million, for promissory note of
Baht 550 Million, for foreign exchange forward contract of Baht 530 Million, for bank guarantee of Baht 60
Million, for bank overdraft account of Baht 52.20 Million, for factoring of Baht 200 Million and credit card from
management Baht 3 Million. These credit facilities were guaranteed by the collateral as specified in notes to
financial statement no.18 and no.22.
Subsidiary company
		
As at December 31, 2015, the subsidiaries has received credit facilities from 3 commercial banks,
consisted of credit facility for letter of guarantee of Baht 7.33 Million and bank overdrafts of Baht 10 Million.
These credit facilities were guaranteed by the collateral as specified in note to financial statement no.18.
		
As at December 31, 2014, the subsidiary has received credit facilities from 2 commercial banks,
consisted of credit facility for letter of guarantee of Baht 1.33 Million, for construction of Baht 44 Million. These
credit facilities were guaranteed by the collateral as specified in notes to financial statement no.18 and no.21.

26. Bank overdraft and short-term loans from financial institutions

		
Bank overdrafts
Short-term loans from trust receipt
Short-term loans from promissory note
		 Total
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Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

2,381,476.72
1,027,270,480.99 849,339,034.71 1,027,270,480.99 849,339,034.71
460,000,000.00 160,000,000.00 460,000,000.00 160,000,000.00
1,489,651,957.71 1,009,339,034.71 1,487,270,480.99 1,009,339,034.71

Parent company

(Unit : Baht)

			
			
Aging (month) Interest rate
Short-term loans from trust receipt
3-5
2.22 - 5.75
Short-term loans from promissory note
3-4
4.58 - 5.50
Total			

Amount
As at December 31,
2015
2014
1,027,270,480.99 849,339,034.71
460,000,000.00 160,000,000.00
1,487,270,480.99 1,009,339,034.71

บริษัทย่อย

(Unit : Baht)

			
			
		
Interest rate
Bank overdrafts		

7.50

Amount
As at December 31,
2015
2014
2,381,476.72

-

		
As at December 31, 2015 and 2014, bank overdrafts, trust receipt and promissory notes as mentioned
above corresponding collateral as in accordance as disclosed in the note to financial statement no.25.

27. Other current liabilities

		
Accrued corporate income taxes
Accrued expense
Others
Total

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

1,366,773.89
20,690,234.90
8,890,650.62
30,947,659.41

18,342,325.93
4,507,652.41
22,849,978.34

12,004,360.06
19,491,280.54
5,405,521.71
36,901,162.31

28. Rental for real estate recognized under financial lease agreement-net

		
Rental for real estate recognized under
financial lease agreement
Less Deferred interest expenses
		 Current portion of rental for real estate
		 recognized under financial lease agreement
		 Net

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

10,847,034.42
11,728,125.15
7,868,529.12
30,443,688.69

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

190,665,923.00 197,432,737.00 92,580,472.00 95,866,192.00
(88,771,179.88) (96,117,638.96) (43,104,072.36) (46,671,247.02)
101,894,743.12 101,315,098.04

49,476,399.64

49,194,944.98
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The aggregate minimum lease payments under non-cancelable leases agreements as follows :

		
Less than 1 year
More than 1 year but less than 5 years
More than 5 years
Total

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

7,105,156.00
6,766,814.00
41,655,308.00 30,624,107.00
141,905,459.00 160,041,816.00
190,665,923.00 197,432,737.00

3,450,007.00
20,226,309.00
68,904,156.00
92,580,472.00

3,285,720.00
14,869,958.00
77,710,514.00
95,866,192.00

29. Employee benefit obligations
		

Employee benefit obligations are as follow :

		
Employee benefit obligations at beginning of year
Included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Included in other comprehensive income:
Remeasurements of post-employment
		 benefit obligations
		 Financial assumptions changes
Experience adjustments
Employee benefit obligations at end of year

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

6,193,037.00

4,779,884.00

5,852,159.00

4,515,493.00

1,402,245.00
220,804.00

1,242,757.00
170,396.00

1,318,537.00
208,296.00

1,175,970.00
160,696.00

566,372.00
(1,601,857.00)
6,780,601.00

6,193,037.00

514,597.00
(2,018,441.00)
5,875,148.00

5,852,159.00

		
Long-term employee benefit expenses included in the consolidated statements of comprehensive
income for the year ended December 31, 2015 and 2014, amounted to Baht 1.62 Million and Baht 1.41
Million, respectively and the Company statements of comprehensive income for the year ended December 31,
2015 and 2014, amounted to Baht 1.53 Million and Baht 1.34 Million, respectively.
		
The cumulative amount of actuarial gains and losses recognised in the other comprehensive income
(net of income tax effect) for the year ended December 31, 2015, of the consolidate and separate financial
statements amounted to Baht 1.04 Million and Baht 1.50 Million, respectively.
		
The principal actuarial assumptions used were as follows :

		
Discount rate
Future salary increases rate
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Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014
2.11 - 2.44
5

3.56 - 3.67
5

(Unit : percent)
Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014
2.44
5

3.56
5

Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below.
		
Discount rate
Future salary increases rate
Turnover rate

Consolidated financial statements
Increase 1%
Decrease 1%
6,288,656.00
7,337,938.00
7,340,924.00
6,276,348.00
6,233,937.00
7,148,265.00

Expected maturity analysis of undiscounted retirement benefits :
Less than a year
Between 1 - 5 years
Between 5 - 10 years
Between 10 - 15 years
Over 15 years

Separate financial statements
Increase 1%
Decrease 1%
5,412,400.00
6,399,032.00
6,401,880.00
5,400,821.00
5,362,346.00
6,216,534.00

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

3,668,236.00
8,741,841.00
10,616,651.00
192,497,305.00

2,257,653.00
8,565,627.00
7,741,002.00
187,759,003.00

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous four periods are as follows:

Year 2015
Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011

(Unit : Baht)

Defined benefit obligation
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
6,780,601.00
5,875,148.00
6,193,037.00
5,852,159.00
4,779,884.00
4,515,493.00
3,420,539.00
3,420,539.00
1,691,345.00
1,691,345.00

30. Share capital
Consolidated financial statements / Separate financial statements
As at December 31, 2015
As at December 31, 2014
		 Number of shares
Amount
Number of shares
Amount
		
(Shares)
(Baht)
(Shares)
(Baht)
Registered share capital
Beginning ordinary share
7,518,561,214
751,856,121.40 3,428,571,436
342,857,143.60
Add Increased ordinary shares
2,980,138,401
298,013,840.10 4,090,000,003
409,000,000.30
Less Decreased ordinary share
(164,905,089)
(16,490,508.90)
(10,225)
(1,022.50)
Ending ordinary shares
10,333,794,526 1,033,379,452.60 7,518,561,214
751,856,121.40
Issued and paid-up share capital
Beginning ordinary shares
6,233,656,267
623,365,626.70 2,400,000,005
240,000,000.50
Add Increased ordinary shares
2,092,636
209,263.60 3,833,656,262
383,365,626.20
Total ordinary shares
6,235,748,903
623,574,890.30 6,233,656,267
623,365,626.70
TWZ Corporation Public Company Limited
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Parent company
		
The following agendas were approved in the annual general shareholders’ meeting for the year 2015,
held on April 30, 2015:
(1) To decrease registered capital of the Company from Baht 751,856,121.40 to Baht 735,365,612.50 by
writing off 164,905,089 unissued shares at a par value of Baht 0.10, totaling Baht 16,490,508.90. The
unissued shares are registered to cover the warrants TWZ-W2 which expired on September 13, 2014
by 164,904,946 shares and to cover the warrants TWZ-W3 by 143 shares.
(2) To amend the Company Memorandum of Association No.4 in order to conform with the decrease in
registered share.
(3) To issue of 2,980,138,401 units of warrants TWZ-W4 distributable to the existing shareholders at the
ratio of 7 ordinary shares to 3 units of warrants. The warrants are distributable free of charge with
exercise price of Baht 0.70.
(4) To increase registered share by Baht 298,013,840.10 composing of 2,980,138,401 ordinary shares
with par value of Baht 0.10 per share. As a result, registered share will be increased from Baht
735,365,612.50 to Baht 1,033,379,452.60 composing of 10,333,794,526 ordinary shares with par
value of Baht 0.10 per share.
(5) To amend the Company Memorandum of Association No.4 in order to conform with the increase in
registered share.
(6) To allocate not more than 2,980,138,401 incremental shares at par value of Baht 0.10 to cover
warrants TWZ-W4 new ordinary shares.
		
Accordance with the minutes of board of directors meeting no. 7/2014 dated November 13, 2014, it
was resolved to allocated new common shares not exceeding 719,268,031 shares to the existing
shareholders of the Company based on the ratio of 26 existing shares to 3 new shares. The offered price is
Baht 0.55 per share with par value of Baht 0.10 per share. The subcription and payment date are between 18
to 24 December 2014. In during December 2014, the Company recieved Baht 0.59 million of advance
payment for share subscription. New shares are registered with the Ministry of Commerce in 6 January 2015.
		
In accordance with the minutes of the annual general shareholders’ meeting for the year 2014, held on
April 18, 2014, it was unanimously as follows :
(1) Approved decrease registered capital of the Company from Baht 342,857,143.60 to Baht 342,856,121.10
by writing off 10,225 unissued shares at a par value of Baht 0.10, totaling Baht 1,022.50. Noted that
the unissued shares to be written off is registered to cover thte warrants (TWZ-W2).
(2) To amend the Company Memorandum of Association No.4 in order to conform with the decrease in
registered share.
(3) Approval of the issuance of 400,000,001 units of warrants (TWZ-W3) to be offered to the existing
shareholders to subscribe for new ordinary shares of theCompany according the proportion to subscribe.
(4) Approval increase registered share by Baht 409,000,000.30 composing of 4,090,000,003 common
shares with par value of Baht 0.10 per share. Hence, registered share will be increased from Baht
342,856,121.10 to Baht 751,856,121.40 composing of 7,518,561,214 common shares with par value
of Baht 0.10 per share.
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(5)
(6)

To amend the Company Memorandum of Association No.4 in order to conform with the increase in
registered share.
Approval of the allocation of 4,090,000,003 new ordinary shares. As follows :
Allocation of shares of not more than 800,000,002 shares at par value of Baht 0.10 per share
to existing shareholders in proportion.
Allocation of shares by General Mandate of not more than 720,000,000 shares at par value of
Baht 0.10 per share to be offered to existing shareholders in proportion.
Allocation of shares of not more than 400,000,001 shares at par value of Baht 0.10 per share
for the exercise of warrants to purchase common stock of the Company (TWZ-W3).
The allocation of new shares of not more than 2,000,000,000 shares in whole or partly at once
or several times to specific investors and/or institutional investors (Investors) which a private
placement.
Allocation of shares of not more than 170,000,000 shares reserved for the exercise price and
exercise ratio of the warrants TWZ-W2.

31. Dividend payment and legal reserve
Parent company
		
In accordance with the minutes of the annual general shareholder meeting 2015, dated April 30, 2015,
the Company was unanimously approved to allocate Baht 5.08 million of net income to legal reserve and to
pay dividend for 2014 based on the operating profit of the last 6 months of 2014 at Baht 0.00572 per share
totaling Baht 39.80 million. The dividend is payable on May 21, 2015.
		
In accordance with the minutes of the board of directors of the Company meeting no.6/2014, dated
September 15, 2014 the Company was unanimously approved to pay Baht 0.00636 tolally amount Baht 39.64
Million, dividend based on the operating profit of the six-month period ended June 30, 2014. The dividend is
payable on October 13, 2014.
		
Accordance with the minutes of the annual general shareholders’ meeting for the year 2014, held on
April 18, 2014, it was resolved to appropisted legal reserve amount Baht 4.14 Million from the Company’s
performance operation for the year 2013 and resolved to pay dividend of Baht 0.015 per share, totally amount
Baht 36.00 Million. The dividend is determined to be payable on May 15, 2014.

32. Warrants
Parent company
32.1 As disclosed in note to the finance statement no. 30, shareholders approved to issue 2,980,138,401
units of Warrant TWZ-W4 with the following detail:
Warrant TWZ-W4
Holder (Name) specified and transferable
Listed on the Stock Exchange of Thailand.
Term of Warrants 3 years from the issuing date
Issue date June 1, 2015
TWZ Corporation Public Company Limited
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There are 3 exercise dates, December 30, 2016, December 29, 2017, and May 31, 2018 which
will be the last exercise date.
Exercised Ratio of 1 warrant to 1 ordinary share.
Exercised price of Baht 0.70 per share, par value of Baht 0.10 per share.

32.2 In accordance with the minutes of the annual general shareholder meeting 2014, dated April 18, 2014,
the Company was approved to issue 400,000,001 units of warrants TWZ-W3 with the following detail:
Warrant TWZ-W3
Holder (Name) specified and transferable
Listed on the Stock Exchange of Thailand.
Term of Warrants 3 years from the issuing date
Issue date June 23, 2014
There are 3 exercise dates, December 30, 2015, December 30, 2016, and June 22, 2017
which will be the last exercise date.
Exercised Ratio 1 warrant can be exercised to purchase 1 common share.
Exercised price of Baht 0.30 per share, par value of Baht 0.10 per share.
		
As at December 31, 2014, the Company amended exercise price and ratio of warrants TWZW3 as follows:
New exercised Ratio of 1 warrant to 1.003 ordinary shares.
Exercised price of Baht 0.299 per share, par value of Baht 0.10 per share.
		
As at December 31, 2015, there was no right exercised of warrant TWZ-W3
32.3 Warrant (TWZ-W2)

(Unit)
As at
December 31,2014

Total right of warrants
Exercise right of warrants balance forward
Less Exercise right of warrants during the year
Exercise right of warrants balance ended
Net total right of warrants

1,028,571,431
(1,006,491,713)
(1,006,491,713)
22,079,718

		
TWZ-W2 remaining warrants in number of 22.08 unit Million which expired from listed on the
Stock Exchange of Thailand since September 12, 2014 and can not converted to ordinary share
capital.
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33. Others income
(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the year ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Interest income from financial lease agreement
Interest income
Interest income from loan to related parties
Others income
Total

5,371,882.80
5,015,928.03
11,563,135.80
21,950,946.63

4,514,272.79
6,272,869.82
6,506,482.64
17,293,625.25

4,102,800.79
4,873,242.95
5,781,479.44
11,197,191.48
25,954,714.66

4,514,272.79
6,220,140.23
5,469,589.17
16,204,002.19

34. Finance cost
(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the year ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Bank charge
Finance cost
Total

2,887,181.23
67,089,303.59
69,976,484.82

3,647,909.25
86,268,108.98
89,916,018.23

2,887,181.23
63,163,681.09
66,050,862.32

3,647,909.25
82,483,492.76
86,131,402.01

35. Income tax expense
		
Corporate income tax was calculated on profit before income tax for the year, using the estimated
effective tax rate for the year as follows :
(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the year ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Current income tax :
Corporate income tax
Deferred tax :
Relating to origination and reversal of temporary
differences
Income tax expenses reported in the statements
of comprehensive income

8,773,583.22

21,066,560.53

6,865,536.09

20,378,085.50

4,811,422.41

260,122.31

(977,629.76)

4,176,288.60

13,585,005.63

21,326,682.84

5,887,906.33

24,554,374.10
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Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the
applicable tax rates for the year

(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the year ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Accounting profit before tax
Add loss accounting of some subsidiary
Accounting profit before tax-net
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied by
		 applicable tax rate
Effects of :
Tax exempted revenue and tax exempted revenue
Income tax expenses reported in the statements
of comprehensive income

39,573,034.02 139,897,009.09
326,771.13
248,913.17
39,899,805.15 140,145,922.26
15.00 - 20.00% 15.00 - 20.00%

27,590,478.21 126,082,059.12
27,590,478.21 126,082,059.12
20.00%
20.00%

14,011,548.36

21,818,282.39

5,518,095.64

25,216,411.82

(426,542.73)

(491,599.55)

369,810.69

(662,037.72)

13,585,005.63

21,326,682.84

5,887,906.33

24,554,374.10

		
As at December 31, 2015 and 2014, the Group has accumulated tax loss amounting to Baht 5.87
Million and Baht 5.54 Million, respectively, the Company has not recognised those tax losses as deferred tax
assets since the management assesses that there are economical uncertainties on future operating
performance. This, the Company will recognise the deferred tax assets from tax loss when actual tax
obligation incurred.

36. Basic earnings per share / diluted earnings per share
		

Basic earnings per share for the year ended December 31 are as follows ;

Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the year ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Basic earnings per share
Net profit attributable to equity holders
of the parent company (Unit : Baht)
Weighted average number of ordinary
shares in issue (Unit : Share)
Basic earnings per share (Unit : Baht per share)
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25,988,028.39 118,570,326.25

21,702,571.88

101,527,685.02

6,235,523,318
0.0042

6,235,523,318
0.0035

3,931,166,105
0.0258

3,931,166,105
0.0302

Diluted earning per share for the year ended December 31 are as follows ;

Consolidated financial statements
Separate financial statements
		 For the year ended December 31,
		
2015
2014
2015
2014
Diluted earning per share
Net profit attributable to equity holders of the
parent company (Unit : Baht)
Weighted average number of ordinary shares
in issue (Unit : share)
Efffect of dilutive potential ordinary share
- Warrant - Shareholders
Weighted average number of ordinary shares
for diluted earning per share (Unit : share)
Profit of ordinary shareholders by assumption the
conversion of warrants to ordinary shares
(Unit : Baht per share)

25,988,028.39 118,570,326.25

21,702,571.88

101,527,685.02

6,235,523,318

3,931,166,105

6,235,523,318

3,931,166,105

58,905,110

137,305,720

58,905,110

137,305,720

6,294,428,428

4,068,471,825

6,294,428,428

4,068,471,825

0.0041

0.0291

0.0034

0.0250

37. Segment financial information
		
Segment information is presented in respect of the Company’s business segment. The primary format,
business segments is based on the Company’s management and internal reporting structure.
		
Segment assets and revenues include items directly attributable to a segment as well as those that
can be allocated on a reasonable basis.
Business segments
		
The Company comprises of two business segments that are communication equipment trading
segment and real estate development segment.
		
Information relating to business segments, in the Company’s financial statements for the years ended
December 31, 2015 and 2014, were as follows:
(Unit : Baht)

		 Consolidated financial statements
		 For the year ended December 31, 2015
Communication
equipment trading
Real estate
segment
development segment
Total
Revenues
Domestic
Foreign
Total revenues
Interest income
Finance costs
Depreciation and amortization
Profit from continuing operations
Income tax expenses

3,754,596,324.90
620,800.00
3,755,217,124.90
4,890,477.39
62,476,034.47
6,541,367.63
31,455,496.61
6,741,321.19

106,595,196.19
106,595,196.19
5,497,333.45
7,500,450.35
8,760,170.34
8,117,537.41
6,843,684.43

3,861,191,521.09
620,800.00
3,861,812,321.09
10,387,810.84
69,976,484.82
15,301,537.97
39,573,034.02
13,585,005.63
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(Unit : Baht)
		 Consolidated financial statements
		 For the year ended December 31, 2015
Communication
equipment trading
Real estate
segment
development segment
Total
Revenues
Domestic
Foreign
Total revenues
Interest income
Finance costs
Depreciation and amortization
Profit from continuing operations
Income tax expenses

4,080,988,305.35
4,831,733.06
4,085,820,038.41
6,227,275.93
82,582,731.74
6,955,976.67
105,190,778.60
20,376,270.89

Segmental assets

45,615,164.37
45,615,164.37
4,559,866.67
7,333,286.49
10,713,355.70
34,706,230.49
950,411.95

4,126,603,469.72
4,831,733.06
4,131,435,202.78
10,787,142.60
89,916,018.23
17,669,332.37
139,897,009.09
21,326,682.84

(Unit : Baht)
Consolidated financial statements

Segmental
assets

Communication equipment trading
segment
As at December 31,
2015
2014

Real estate development segment
As at December 31,
2015
2014

3,185,694,073.49 3,033,317,031.38

779,324,254.35

Total
As at December 31,
2015
2014

524,922,881.18 3,965,018,327.84 3,558,239,912.56

Information about main client
		
For the year ended December 31, 2015, the Group has revenues from client of communication
equipment trading segment and real estate development segment amounts 3 clients (2014 : amount 4 clients)
representing 49.33 percent (2014 : 55.72 percent) of the total revenues of the Group.

38. 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 :
38.1 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
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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.
38.2 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, 2015 and 2014, the Company’s net foreign currency assets and liabilities
that were not hedged by derivative financial instruments were as follows :

Currency
Financial asset
Cash and cash equivalent
Financial liabilities
Advance receipts
Trade accounts payable
Trust receipts
Obligation
Letter of credit

Consolidated financial statements
As at December 31,
2015
2014

Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

CNY

59,532.55

50,400.62

19,000.92

6,705.99

HKD
USD
USD

235,900.00
3,197,817.00

738,620.00
2,900,024.00

12,000.00
235,900.00
3,197,817.00

12,000.00
738,620.00
2,900,024.00

USD

6,945,310.00

2,764,800.00

6,945,310.00

2,764,800.00

38.3 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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286.08
20.06
-

330.96
0.06
-

Floating interest rate
2015
2014

1,489.65
-

5.01
409.82
1,009.34
-

17.92
353.80

Consolidated financial statements
Fixed interest rate
2015
2014

30.13
6.71

6.29
833.89
85.54
1.13

194.00
699.15
-

Non-interest bearing
2015
2014

1,489.65
30.13
6.71

342.26
833.89
409.88
1,009.34
85.54
1.13

498.00
699.15
373.86

(Unit : Million Baht)
Total
2015
2014

2.22-7.50
-

0.13-0.75
1.20-2.25

(Unit : %)
Interest rate
% per annum

Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2015 and 2014 classified by type of interest rates are summarised in the table below :

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable -net
Restricted bank deposit
Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loans from
		 financial institutions
Trade accounts payable
Long-term loan from related parties

		

38.4 Fair values of financial instruments
		
Since the majority of the Group’ financial instruments are short-term in nature or bear floating
interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in
the statement of financial position.
		
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference
to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique,
depending on the nature of the instrument.

39. Obigations commitment and contigent liabilities
The Company has obigations commitment and contigent liabilities as follows :
39.1 Apart from liabilities as shown in financial statements, the company still has an obligation as follows :

Currency
Letter of guarantee
Letter of credit

THB
USD

Consolidated financial statement
As at December 31,
2015
2014

Separate financial statements
As at December 31,
2015
2014

50,590,435.00
6,945,310.00

43,255,995.00
6,945,310.00

49,008,435.00
2,764,800.00

42,955,995.00
2,764,800.00

39.2 Obligations as long-term lease agreement
		
As at December 31, 2015 and 2014 the Company entered into 61 long - term lease
agreements and 58 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,
2015
2014

Less than 1 year
More than 1 year but less than 5 years
More than 5 years
Total

30,209,050.08
37,599,307.21
392,505.00
68,200,862.29

15,633,511.84
18,264,866.44
726,616.68
34,624,994.96

39.3 Obligation the future aggregate construction
Parent company
		
As at December 31, 2015 and 2014, the Company had obligation the future aggregate
construction payments under construction agreements Baht 3.41 Million and Baht 2.92 Million,
respectively.
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Subsidiary company
		
As at December 31, 2015 and 2014, the Company had obligation the future aggregate
construction payments underconstruction agreements Baht 1.55 Million and Baht 7.21 Million,
respectively.
39.4 Foreign exchange forward contract
		
Currency
Liability at fair value

USD

		
Currency
Assets at fair value

USD

Amounts
Million Baht

As at December 31, 2015
Exchange
Maturity
Rate
Date

Fair Value
Million Baht

14.21

36.1156 - 36.3804 3/2/2016 - 5/7/2016

514.60

Amounts
Million Baht

As at December 31, 2014
Exchange
Maturity
Rate
Date

Fair Value
Million Baht

0.15

32.6900

30/1/2015

0.05

		
The Company does not recognize derivatives on foreign exchange contracts in its financial
statements.
		
Derivatives on foreign exchange contracts (Fair value level 2) will be evaluated by valuation
model. The variables are obtained from comparison with existing variables in the market with respect
to information on relationship of foreign exchange, discoutnrate, time to maturity, and volatility. The fair
value is calculated by counter parties which are financial institutions.

40. 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.

41. Approval of financial statements
		

These financial statements have been approved by the Company’s director on February 26, 2016.
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