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สารจากคณะกรรมการ

(นายพุทธชาติ รังคสิริ)
ประธานกรรมการ

(นางปิยะนุช รังคสิริ)
ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในช่วงเวลานีเ้ ป็นต้นไป การปรับตัวของประเทศไทยกำ�ลังเคลือ่ น
เข้าสู่ยุค 4G เต็มรูปแบบ ระบบ 4G เป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง
ทำ�ให้โลกสามารถเชื่อมต่อกันได้สะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต รวมถึงพฤติกรรมของคนที่เริ่มเปลี่ยนไป
อุปกรณ์หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกหลากหลายชนิดเริ่มถูกสร้าง และ
ผลิตออกมาเป็นรูปธรรม ปรากฏเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เราได้ตื่นตากัน
อย่างแพร่หลายเสริมกับการดำ�เนินชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนไป ซึ่งรวดเร็วและ
ทันสมัยขึน้ อีกทัง้ การพัฒนาของหลายประเทศต่างก็มรี ปู แบบใหม่ทตี่ อ้ ง
นำ�วิวัฒนาการต่างๆ เข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้สามารถทันกับเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วนี้
แม้กระทั้งภาครัฐเอง ก็ต่างที่จะเร่งปรับตัวให้ทันกับโลกในยุค
โลกาวิวฒ
ั น์ใบนี้ ซึง่ การปรับตัวดังกล่าว ทางภาครัฐได้ออกประชาสัมพันธ์
เน้นย้ำ�ถึงแนวคิดและทิศทางใหม่ๆ เพื่อให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดภายใต้
แคมเปญที่ใช้ชื่อว่า “ประเทศไทย 4.0” โดยต้องการให้คนไทยเข้าใจ
ถึ ง วิ วั ฒ นาการจากอดี ต มาถึ ง ปั จ จุ บั น สู่ อ นาคตอย่ า งง่ า ย พร้ อ ม
ร่วมเร่งปรับตัว ไปในทิศทางเดียวกัน แคมเปญ“ประเทศไทย 4.0”

เป็นแนวคิดที่คาดว่า เศรษฐกิจต่อไปจะถูกออกแบบให้ขับเคลื่อนไป
ด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) สินค้าที่เดิมมีรูปแบบกา
รผลิตสินค้าเชิง “โภคภัณฑ์” เริ่มปรับตัวเป็นสินค้าเชิง “นวัตกรรม”
มากขึ้น ภายใต้รูปแบบที่เน้นไปในเรื่องการให้บริการความสะดวกสบาย
การใช้ชีวิตที่ทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
ก่อกำ�เนิดขึ้นมานี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามและร่วมพัฒนาอุปกรณ์กับ
โรงงานชั้นนำ�ที่ทันสมัย เพื่อให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
คนไทยสามารถเข้าถึงและได้มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
พร้อมมุ่งเน้นเรื่องคุณค่า การบริการ คู่ประสิทธิภาพ มาเป็นแนวคิดที่
ยั่งยืนในการทำ�งาน
และทางจุ ด หลั ก นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี แ นวคิ ด ขยายธุ ร กิ จ ไปใน
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน มีศักยภาพภายใต้ประสบการณ์ของผู้บริหารและ
ทีมงานมืออาชีพที่เสริมมา เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง และเสริมสร้าง
ผลประกอบการที่ดี ให้กับท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายพุทธชาติ รังคสิริ

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 8.68

นางปิยะนุช รังคสิริ

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชั่น
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะบอกซ์เซส
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปิยะชาติ
2555-2556 รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2553–2556 รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2552-2555 รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้จัดการ
บมจ. 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

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชั่น
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส
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�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ทิพภากร รังคสิริ

กรรมการ

นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท International Management, SOAS,
University of London
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
• M.B.A., University of Dallas, USA.
MS Economics, University of North Texas, USA.

หลักสูตร
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2005
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
• Anti-Corruption:
The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที่ 21/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปิยะชาติ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนเจอร์เฮอริเทจ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทักษิณอุตสาหกรรมน้�ำ มันปาล์ม (1993)

ประสบการณ์ทำ�งาน
2557-2558 กรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร์ดษุ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม (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

หลักสูตร
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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นายบันดาล อุดล

กรรมการอิสระ

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

หลักสูตร
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9

ประสบการณ์ทำ�งาน
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2548-2551 กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2534-ปัจจุบัน กัปตัน บมจ.การบินไทย
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งาน
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2552-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2550-2551 จเรทหารทั่วไป
2548-2550 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพัฒนา
2546-2548 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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พลตำ�รวจเอกเอก อังสนานนท์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโทมหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา แชเปิลฮิลล์,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
2558-2559 ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
2557-ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
กิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2554-2558 รองผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
2552-2557 กรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
2552-2555 กรรมการอิสระบมจ. ทีดับบลิวแซดคอร์ปอเรชั่น
2552-2553 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2551-ปัจจุบัน กรรมการจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2551-ปัจจุบัน กรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร

หลักสูตร
• ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งาน
2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์
2557-ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2556-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการประเมินราคาทุนทรัพย์
กรุงเทพมหานครกรมธนารักษ์
2549-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

นางสาวนลินี ประทับศร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
และเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี Aviation Engineer (COMMUNICATION)
สถาบัน Civil Aviation Institution (Thailand)

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สังคมศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชั่น
2558-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีแซด เทรดดิ้ง
2555-2557 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2552-2555 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2552-2552 ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย 1
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2549-2552 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2547-2549 ผู้จัดการทั่วไป
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2544-2547 รองกรรมการผู้จัดการ บจ. เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น
2542-2544 กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บจ. เดโค ดิสทริบิวชั่น

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 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
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ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

นางสาวกฤษณา เหมืองหม้อ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและ
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย

นางสาวรัชนก สุภานิต

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และรักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักสูตร
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร
-

ประสบการณ์ทำ�งาน
2558-ปัจจุบัน รักษาการแทนผู้อำ�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 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งาน
2558-ปัจจุบัน รักษาการแทนผู้อำ�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 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

2557

2558

2559

3,561.88
1,325.87
2,236.01
4,085.82
45.62
4,237.62
118.57
2.80
0.36

3,965.02
1,736.86
2,228.16
3,755.22
106.59
3,965.64
25.99
0.66
0.36

4,836.20
2,439.78
2,396.42
4,074.05
11.46
4,248.36
96.12
2.26
0.38

ผลการดำ�เนินงาน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รายได้รวม
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จำ�หน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริม
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0107574800285
www.twz.co.th
โทรศัพท์ (66) 2954-3333
โทรสาร (66) 2954-3398
623,574,890.30 บาท

นายทะเบียนผู้ถือหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 2229-2800
โทรสาร (66) 2359-1262

ผู้สอบบัญชี

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

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด ก่อตั้ง
จากประสบการณ์การเป็นผู้จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร ของนายพุทธชาติ และนางปิยะนุช รังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มเปิดร้าน
จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์การค้ามาบุญครองเป็นรายแรก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำ�นวน 1.00 ล้านบาท
บริษทั ประกอบธุรกิจหลักเป็นผูจ้ �ำ หน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยบริษทั ได้รบั สิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จาก AIS ในการ
จำ�หน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” จำ�นวน 21 สาขา และ “AIS SHOP”
จำ�นวน 2 สาขา และบริษัทมีสาขาภายใต้เครื่องหมายการค้า “TWZ” อีกจำ�นวน 8 สาขา
ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำ�สินค้าเข้าจากประเทศ
จีน และเพื่อสร้างคู่ค้าในระยะยาวและสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น บริษัทได้สร้างแฟรนไซส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อ
ทางการค้าว่า “TWZ” แล้วจำ�นวน 20 สาขา ในอนาคตบริษัทคาดว่าจะสามารถกระจายสาขาแฟรนไซส์เพิ่มเติมให้กับตัวแทนจำ�หน่ายเดิมของ
บริษัทได้เพิ่มมากขึ้น
จากการที่การดำ�เนินงานของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจดังกล่าว
มาโดยตลอด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำ�นวน 1.00 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 30.00 ล้านบาท 120.00 ล้านบาท และ 180.00 ล้านบาท ในปี
2545-2547 ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ล้านบาท เป็น 240.00 ล้านบาท โดยจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนจำ�นวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลทั่วไป 59 ล้านหุ้น และให้แก่กรรมการและพนักงานบริษัทจำ�นวน
1 ล้านหุน้ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุม่ เทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร โดยใช้ชอื่ ย่อในการซือ้ ขายหลักทรัพย์วา่ “TWZ” และเริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป
ซึ่งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ถือเป็นความสำ�เร็จอย่างหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทำ�ให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและ
มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนสำ�คัญที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นสามัญ
ของบริษัท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากเดิม
หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท โดยจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 240 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 2,400 ล้านหุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551
เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2553 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 ได้อนุมตั กิ ารออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จำ�นวน
600 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทำ�ให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 240 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุน้ สามัญจำ�นวน 3,000 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท และเมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 บริษทั ได้ออกและจำ�หน่ายใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
เพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญ (TWZ-W1) จำ�นวน 599,999,987 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตรา 4 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 0 บาท โดย TWZ-W1 เป็นใบสำ�คัญแสดงสิทธิประเภทระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ มีอายุ 1 ปี สามารถใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง คือ
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิคือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.90 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ใช้สิทธิ
ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญจำ�นวนทัง้ สิน้ 5 หุน้ ในราคา 0.90 บาทต่อหุน้ ทำ�ให้ทนุ ทีอ่ อกและเรียกชำ�ระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็น 240,000,000.50
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,400,000,005 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ครัง้ สุดท้ายคงเหลือใบสำ�คัญแสดงสิทธิทยี่ งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิ จำ�นวน 599,999,982 หน่วย ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทคี่ งเหลือดังกล่าวจึงสิน้ สภาพลงทันที
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300 ล้านบาท เหลือ
240 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำ�หน่ายจำ�นวน 599,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 59,999,999.50 บาท ทั้งนี้
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำ�หน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(TWZ-W1) ที่
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของการถือหุ้นซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และได้อนุมัติการออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท (TWZ-W2) จำ�นวน 1,028,571,431 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้น 7 หุ้นต่อ 3 หน่วย
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาทต่อหุ้น และอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำ�นวน 102,857,143.10 บาท โดยออก
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน1,028,571,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 342,857,143.60 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 3,428,571,436 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท
จำ�นวนไม่เกิน 1,028,571,431 หุน้ เพือ่ รองรับการใช้แสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทีใ่ ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนของการถือหุน้ ในอัตราส่วน
7 หุ้นสามัญ ต่อ 3 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในราคาการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.40 บาท
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 1/2557 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 342,857,143.60
บาท เหลือ 342,856,121.10 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จำ�หน่ายจำ�นวน 10,225 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท รวม 1,022.50 บาท
ทัง้ นีห้ นุ้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จ�ำ หน่ายดังกล่าวเป็นหุน้ สามัญทีอ่ อกเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (TWZ-W2)
มติอนุมัติการออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3) จำ�นวน 400,000,001 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื้อมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 409,000,000.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำ�นวน 4,090,000,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 342,856,121.10 บาท
เป็น 751,856,121.40บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 7,518,561,214 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2/2558 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 751,856,121.40
บาท เหลือ 735,365,612.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำ�หน่ายจำ�นวน 164,905,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม
16,490,508.90 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำ�หน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท (TWZ-W2) ซึง่ ได้หมดอายุตั้งแต่วนั ที่ 13 กันยายน 2557 จำ�นวน 164,904,946 หุน้ และหุน้ สามัญทีอ่ อกเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3) ที่ไม่ได้จัดสรรอีกจำ�นวน 143 หุ้น และให้มีการออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W4)
จำ�นวน 2,980,138,401 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการของการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 7 หุ้น ต่อ 3 หน่วยใบ
สำ�คัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาท รวมถึงให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 298,013,840.10 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 2,980,138,401 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 735,365,612.50 บาท เป็น
1,033,379,452.60 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 10,333,794,526 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน
ไม่เกิน 2,980,138,401 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตาม’ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (TWZ-W4)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 มีมติอนุมัติในการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของ
บริษัท โดยอนุมัติการจัดตั้งบริษัท “TWZ INTERNATIONAL LIMITED” ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน ทุนจดทะเบียน HKD1,000,000
(หนึง่ ล้านเหรียญดอลล่าร์ฮอ่ งกง) โดยบริษทั จะถือหุน้ 100% ซึง่ ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั เพือ่ ประกอบธุรกิจรับจัดหาและจัดจำ�หน่ายโทรศัพท์
เคลือ่ นทีแ่ ละอุปกรณ์สอื่ สารทุกชนิดทัว่ โลก ซึง่ จัดตัง้ เรียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2554 และอนุมตั กิ ารจัดตัง้ สำ�นักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิน้
ประเทศจีน เพื่อช่วยบริษัทในการบริหารต้นทุนสินค้าและควบคุมคุณภาพของสินค้าซึ่งได้ดำ�เนินการจดทะเบียน จัดตั้งสำ�นักงานตัวแทนเสร็จแล้ว
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 บริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งบริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำ�กัด
เป็นบริษัทย่อย ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท จำ�นวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท กำ�หนดให้บริษัทลงทุนประมาณร้อยละ 100 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นผูจ้ �ำ หน่าย นำ�เข้า และส่งออก พร้อมทัง้ ให้บริการหลังการขายสำ�หรับสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลือ่ นที่ อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์
และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฯ บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 20 กันยายน 2556
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษทั ได้มมี ติเป็นเอกฉันท์ให้จดั ตัง้ บริษทั เดอะบอกซ์เซส
จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายอุปกรณ์ตอ่ พ่วงในสัญญาณดิจติ อลโดยให้บริษทั ทีดบั บลิวแซด
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ถือลงทุนร้อยละ 100 และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวที่กระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 บริษัทจึงได้เข้าทำ�สัญญาสิทธิการเช่าที่ดิน
จากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนื้อที่ประมาณ 6,126 ตารางเมตร มูลค่า 88.30 ล้านบาท โดยสัญญามีอายุ 24 ปี เพื่อ
ก่อสร้างโฮมออฟฟิศเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งทำ�เลดังกล่าวเป็นทำ�เลที่ดีติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ตินรัชดาภิเษก ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้และกำ�ไร
ให้กับบริษัทได้

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ยังได้มีการอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่ บริษัท อาร์ที
โฮลดิ้ง จำ�กัด และบริษัท บางกอกฟอเรสต์ จำ�กัด (ผู้ขาย) จำ�นวน 49,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการชำ�ระค่าหุ้นที่เป็นสาระสำ�คัญ คือ ผู้ขายจะต้องส่งมอบตราสาร
เอกสารแสดงการโอนกรรมสิทธิ์รวมไปถึงเอกสารอื่นใดที่ผู้ซื้อร้องขอเพื่อเป็นการประกันหรือยืนยันกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ซื้อหุ้น รวมถึง
การส่งมอบตราสารการโอนหุ้นที่ได้ลงนามแล้ว และบริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อหุ้นคืนของบริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด กับ บริษัท อาร์ที โฮลดิ้ง จำ�กัด และ
บริษทั บางกอก ฟอเรสต์ จำ�กัด โดยมีเงือ่ นไขว่าผูข้ ายมีสทิ ธิทจี่ ะให้ผซู้ อื้ คืนหุน้ บริษทั ทัง้ หมด ก็ตอ่ เมือ่ กำ�ไรสุทธิของบริษทั สำ�หรับงวดปี 2556-2559
รวมกันแล้วน้อยกว่า 150 ล้านบาท หากผูข้ ายใช้สทิ ธิ ผูซ้ อื้ จะต้องซือ้ หุน้ และชำ�ระเงินภายในกำ�หนดระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังจากทีผ่ ขู้ ายนำ�ส่ง
งบการเงินประจำ�ปี 2559 ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่หากมีหนี้หรือรายการระหว่างกันค้างอยู่ ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ที่ต้องดำ�เนินการเคลียร์
ให้แล้วเสร็จก่อนการซื้อคืน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทได้มีอำ�นาจควบคุมบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทได้รับโอนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมและ
มีเงื่อนไขการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อตกลงที่กล่าวข้างต้น และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2557 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จากทุนจด
ทะเบียนปัจจุบัน 50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ได้ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนชำ�ระแล้วของบริษัทย่อยต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด
เข้าซื้อเงินลงทุนของบริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ในราคา 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด โดยบริษัท
ปิยะชาติ จำ�กัด ได้เข้าซื้อเงินลงทุนของบริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง บริษัท
เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทางเลือกโดยให้ บริษัท ทีดับบลิวแซด
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ถือเงินลงทุนร้อยละ 100 และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวที่กระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
เข้าทำ�การซื้อหุ้นใน บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว จำ�นวน 80,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มกิจการ ในราคาซื้อขาย รวม 70 ล้านบาท ซึ่งบริษัท มาสเทค
ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำ�ลังการผลิตสูงสุด 5.0 เมกะวัตต์
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อหุ้นสามัญจำ�นวน 40 ล้านบาท โดยมีกำ�หนดโอนหุ้นสามัญ จำ�นวน 48,490 หุ้น
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งหลังจากการจ่ายชำ�ระเงินตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายจะมีผลทำ�ให้บริษัทมีสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นสามัญ
ร้อยละ 48.49 และมีภาระผูกพันธ์ที่จะต้องจ่ายชำ�ระค่าหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำ�นวน 16 ล้านบาททั้งนี้จำ�นวนหุ้นสามัญอีกจำ�นวน
31,510 หุ้น จะมีการซื้อขายจริงภายหลัง 3 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 บริษัทได้ชำ�ระ
เงินงวดที่สองให้กับผู้ขายจำ�นวน 14 ล้านบาท และซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำ�นวน 1,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นเงินจำ�นวน 100,000
บาท มีผลทำ�ให้บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด มีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 80 รวมทั้งมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นคิดเป็น
80.19% จากข้อมูลข้างต้น ส่งผลให้ในวันที่ 21 กันยายน 2559 (วันซื้อกิจการ) บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด มีอำ�นาจการควบคุมใน
บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์เซอร์วิส
จำ�กัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำ�นวน 707,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยชำ�ระทุนจดทะเบียนร้อยละ 25 ของจำ�นวนหุ้นที่เสนอ
ขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นใหม่ ทั้ง
หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ได้มีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 10,100,000 บาท เป็น 80,800,000 บาท (หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
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รายงานประจําปี 2559

ปัจจุบนั บริษทั มีสาขาจำ�นวน 31 แห่ง โดยแบ่งเป็นสาขาภายใต้ชอื่ Telewiz จำ�นวน 21 สาขา AIS Shop จำ�นวน 2 สาขา และ TWZ Shop
จำ�นวน 8 สาขา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อร้าน

สถานที่ตั้ง

TELEWIZ / AIS SHOP 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TWZ SHOP

1.
2.
3.
4.

ห้อง 333/1 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ปิ่นเกล้า
ห้อง 305 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ
ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาสุขุมวิท 50
ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์
ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 3
ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาบางนาตราด
ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส สาขาศรีนครินทร์
ห้อง 309/1 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา
ห้อง 336/3 ชั้น 3 ออลซีซันส์คอมเพล็กซ์
ห้อง A115,122,126 ตลาดบองมาร์เช่
ห้อง 231 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ห้อง A-16 ชั้น 1 อาคารหลักสี่พลาซ่า
เลขที่ 100/1-2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
เลขที่ 270/12 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
5.
6.
7.
8.

ห้อง 3033 ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ห้อง 509A ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา
ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา
ห้อง 529 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา
ห้อง F1/10 ห้างคาร์ฟูร์ สาขาพระราม 2
ห้อง 225 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
ห้อง L007/1 ชั้น 3 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
ห้อง 2CR220/1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี
ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่
ห้อง R252 ชั้น 2 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ห้อง 416 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ห้อง 239/1 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่
ห้อง 247/2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ห้อง 2CR2208/2 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี
เลขที่ 381/51 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ โดยให้ความสำ�คัญในการเพิ่ม
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร โดยการเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าเฉพาะทำ�เลที่อยู่ใน Prime Area เป็นแหล่งชุมชนที่มีกำ�ลังซื้อ และมีความ
สะดวกสบายในการไปใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นจำ�นวนสาขาในรูปแบบต่างๆ ทั้ง TWZ Shop, Telewiz Shop และ AIS Shop เพิ่มจำ�นวนตัวแทน
จำ�หน่าย เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึน้ รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับของลูกค้าและสามารถแข่งขัน
กับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำ�และ
ผู้จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งนำ�สินค้าจากประเทศจีนมาจำ�หน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถ
คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
จากการที่ธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความสำ�คัญในการสร้างแบรนด์ TWZ เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งสำ�นักงานตัวแทนที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานในการบริหารต้นทุน และ
ควบคุมคุณภาพของสินค้า รวมถึงการจัดหาสินค้าที่คุณภาพดี เพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้บริษัทยังขยายธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทดแทน ทั้งนี้บริษัทจะพัฒนาทั้งสองธุรกิจนี้
ให้สามารถเพิ่มกำ�ไรให้กับบริษัทได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2559 กำ�ลังซือ้ โดยรวมของประชาชนอยูใ่ นภาวะชะลอตัว จากความกังวลเกีย่ วกับการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ และภาระหนีส้ นิ ภาคครัวเรือน
ที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดยังคงทรงตัวในระดับต่ำ�  ดังนั้นผู้จำ�หน่ายและให้บริการต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม จึงต้องทำ�การกระตุน้ ตลาดและการบริโภคในหลายรูปแบบ และมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น เช่น การจัดจำ�หน่ายสมาร์ทโฟนเครือ่ งใหม่
พ่วงกับแพ็กเกจการใช้งานบริการข้อมูลด้วยราคาที่คุ้มค่า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ตลาดสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่าย 2G สู่
โครงข่าย 3G และ 4G รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่นิยมเข้าใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเข้าถึงสื่อ
โซเชียลเน็ตเวิร์คหรือเข้าใช้กิจกรรมบันเทิงออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากขึ้น ทำ�ให้ยอดขายสมาร์ทโฟนในไทยยังคงขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดไว้ว่า จำ�นวนสมาร์ทโฟนที่ขายได้ในปี 2559 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 16.9 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.3
จากปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 93,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.0 จากปี 2558
สำ�หรับปี 2560 ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่าตลาดสมาร์ทโฟนในไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการทีอ่ าจทำ�ให้การขยายตัวไม่โดดเด่น
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีไ่ ม่มปี จั จัยสนับสนุนทางด้านการเปลีย่ นผ่านเทคโนโลยีสอื่ สารใหม่ๆ เกิดขึน้ ดังเช่นการเปลีย่ นผ่านจากการใช้เทคโนโลยี
2G มาสู่ 3G/4G ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา โดยคาดว่า จำ�นวนสมาร์ทโฟนทีข่ ายได้ในปี 2560 น่าจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 17.2 - 17.4 ล้านเครือ่ ง ขยายตัว
ในกรอบแคบราวร้อยละ 1.8 - 2.9
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทำ�การตลาดอย่างเข้มข้นของผูป้ ระกอบการสือ่ สารโทรคมนาคมยังคงมีสว่ นสำ�คัญต่อการขับเคลือ่ นตลาดสมาร์ทโฟน
ในไทยในปี 2560 ให้เติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า ผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมายของตลาดสมาร์ทโฟนปี 2560 น่าจะยังกระจุกตัว
อยู่ที่กลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนรายเดิม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับบนที่ยังคงมีกำ�ลังซื้อ โดยเป็นการซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสมาร์ทโฟนมีอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนานมากนัก โดยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยเพียง 2-3 ปี
ขณะทีผ่ ใู้ ช้งานบางส่วน โดยเฉพาะผูท้ ชี่ นื่ ชอบและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสมาร์ทโฟนอยูเ่ สมอ อาจทำ�การซือ้ สมาร์ทโฟนรุน่ ใหม่ เพราะต้องการ
ใช้งานในเทคโนโลยีหรือฟังก์ชั่นใหม่ๆ เหล่านั้น โดยทำ�การขายสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมออกสู่ตลาดสมาร์ทโฟนมือสอง หรืออาจทำ�การซื้อสมาร์ทโฟน
รุ่นใหม่ เพื่อใช้งานเป็นเครื่องที่สอง เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายสมาร์ทโฟนทั้งจากไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคม จะมุ่งทำ�การตลาดตามเซ็กเมนต์ของ
สมาร์ทโฟนในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ จูงใจผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมายให้มกี ารตัดสินใจซือ้ สมาร์ทโฟนได้งา่ ยขึน้ โดยกลุม่ ผูผ้ ลิตสมาร์ทโฟนในเซ็กเมนต์
ระดับบนจะมุ่งเน้นทำ�การตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูงที่ชื่นชอบและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบัน
สมาร์ทโฟนในเซ็กเมนต์ระดับบนในไทยถูกครอบครองตลาดโดยกลุ่มผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้
อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดสมาร์ทโฟนในเซ็กเมนต์ระดับบนจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการที่มีกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการผลิตจากจีนเข้ามาเจาะตลาดเซ็กเมนต์ระดับบนมากขึน้ โดยทำ�การยกระดับคุณภาพของสมาร์ทโฟนด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
ให้ดียิ่งขึ้นในราคาที่คุ้มค่า อาทิ การให้หน่วยความจำ�และความเร็วในการประมวลผลที่สูงขึ้น การเพิ่มความคมชัดของกล้องด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
อย่างการเพิ่มกล้องเลนส์คู่และระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบหลายมิติ เพื่อให้การถ่ายรูปมีความละเอียดมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแสงน้อยก็ตาม
เป็นต้น
สำ�หรับสมาร์ทโฟนในเซ็กเมนต์ระดับกลาง ซึ่งได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคไทยมากที่สุด โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50.7 ของจำ�นวน
สมาร์ทโฟนที่ขายได้ทั้งหมดในปี 2559 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 สัดส่วนสมาร์ทโฟนในเซ็กเมนต์ระดับกลางน่าจะเพิ่มสูงขึ้นไป
ที่ร้อยละ 55.6 ของจำ�นวนสมาร์ทโฟนที่คาดว่าจะขายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ คาดว่าราคาสมาร์ทโฟนในเซ็กเมนต์ระดับกลางในปี 2560 จะอยู่ที่
ประมาณ 6,500 - 7,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 4,500 - 5,000 บาท โดยคาดว่า ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจะยังคง
เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลาง กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ที่ต้องการซื้อสมาร์ทโฟนเพื่อไปทดแทนเครื่องเดิม รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางถึง
ระดับสูงที่ต้องการซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เป็นเครื่องที่สอง
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ในส่วนของสมาร์ทโฟนในเซ็กเมนต์ระดับล่าง ซึง่ มีบทบาทสำ�คัญต่อการผลักดันยอดการขายสมาร์ทโฟนในไทยในปี 2559 จากการผลักดันของ
กลุม่ ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม ทางศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 สมาร์ทโฟนในเซ็กเมนต์ระดับล่างจะมีสดั ส่วนทีล่ ดลงจากจำ�นวนยอดขาย
สมาร์ทโฟนในไทยทั้งหมด อันเนื่องมาจากกำ�ลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ขณะที่ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมน่าจะชะลอการทำ�การตลาดสำ�หรับสมาร์ทโฟนในเซ็กเมนต์นี้ลง เพราะกำ�ไรขั้นต้นสำ�หรับการจำ�หน่ายสมาร์ทในเซ็กเมนต์ดังกล่าวอยู่
ในระดับต่ำ� อีกทั้ง ผู้บริโภคบางส่วนที่มีศักยภาพในการใช้บริการข้อมูลบนสมาร์ทโฟนได้ทำ�การย้ายโครงข่ายจากระบบ 2G มาอยู่ในระบบ 3G/4G
เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ในด้านของช่องทางการจัดจำ�หน่ายนั้น จากการสำ�รวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในปี 2559 ผู้บริโภคไทยนิยมซื้อสมาร์ทโฟนจาก
ศูนย์การให้บริการของผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทยมากที่สุด โดยมีสัดส่วนราวร้อยละ 45.1 ของยอดจำ�หน่ายสมาร์ทโฟนทั้งหมด รองลงมาคือ
ซื้อจากร้านค้าจำ�หน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอทีขนาดใหญ่ ซึ่งมีสัดส่วนราวร้อยละ 22.6 เนื่องจากร้านค้าดังกล่าวโดยส่วนใหญ่มักมีการจัดจำ�
หน่ายสมาร์ทโฟนด้วยแบรนด์ที่หลากหลาย ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของสมาร์ทโฟนที่ต้องการได้ง่าย
ผู้ที่มีบทบาทในธุรกิจการจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังต่อไปนี้

1. ตัวแทนจำ�หน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True Move ซึ่งจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด
บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมผ่านร้านค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำ�หน่ายในเครือของตนเอง ทั้งในรูปแบบสาขาที่ดำ�เนินการเอง และรูปแบบ
แฟรนไชส์ โดยมีระบบการจัดการ บริการหลังการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดทีช่ ดั เจนและเป็นระบบ ซึง่ กำ�หนดโดยผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ตัวแทนจำ�หน่ายในกลุม่ นีจ้ ะมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูใ้ ห้บริการ ทาํ ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ในการขายและการ
ให้บริการลูกค้าตลอดเวลา อีกทัง้ ยังได้รบั การสนับสนุนในการดาํ เนินธุรกิจและการตลาดจากผูใ้ ห้บริการอย่างสมาํ่ เสมอ ซึง่ ส่งผลทาํ ให้ตวั แทน
จําหน่ายที่อยู่ในเครือของผู้ให้บริการได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้ใจของลูกค้า

2. ผู้จัดจําหน่าย (Distributor / Dealer)
 ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มผู้จัดจำ�หน่ายจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้นการขายส่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้จัดจำ�หน่าย โดยผู้จัดจำ�หน่ายจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เพื่อนำ�มาจำ�หน่ายต่อให้แก่ตัวแทนจำ�หน่าย หรือ
ร้านค้าปลีกทั่วไป อย่างไรก็ตาม จากการที่อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ผู้จัดจำ�หน่ายบางรายจึงมีการเปิดร้านค้า
ปลีกในเครือของตนเพื่อเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายและเพื่อที่จะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ
การให้แฟรนไชส์

3. ตัวแทนจำ�หน่ายรายใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง
 ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่าย (Dealer) จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรงเช่นกัน
แต่จะเน้นการขายปลีกตามสาขาและจุดจำ�หน่ายของแต่ละบริษัทเป็นหลัก โดยมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจําหน่ายรายอื่นสำ�หรับสินค้า
บางยีห่ อ้ หรือบางรุน่ เพือ่ ให้รา้ นค้าของตนมีสนิ ค้าทีห่ ลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทกุ กลุม่ ในขณะเดียวกันก็มกี าร
จำ�หน่ายสินค้าบางส่วนให้แก่ตวั แทนจำ�หน่าย ผูป้ ระกอบการกลุม่ นีจ้ ะมีความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้และความต้องการของลูกค้าเนือ่ งจาก
ต้องติดต่อกับทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคโดยตรง เป็นผลทำ�ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการจาํ หน่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี

4. ร้านค้าปลีกรายย่อย
 การดาํ เนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้านค้าผูป้ ระกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทุนน้อย และมักจะไม่มรี ะบบการจัดการ และบริการหลังการขาย
เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการ ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ส่งผลทำ�ให้ได้รับความน่าเชื่อถือจาก
ลูกค้าน้อยกว่าผู้จัดจําหน่ายประเภทอื่นๆ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อได้เปรียบในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้มีบทบาทอยู่ทั้ง 3 กลุ่ม กล่าวคือ
1.

บ ริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่คือ AIS โดยได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ในการเปิดสาขา
จำ�นวน 23 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สุดในประเทศไทย ที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้าน
การขายและงานบริการจาก AIS มากว่า 10 ปี ทำ�ให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS มาโดยตลอด

2.

บ ริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำ�สินค้าเข้าจากประเทศจีน
ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นตัวแทนจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับกลุ่มผู้จัดจำ�หน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากต่างประเทศโดยตรง รวมทั้งมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากตัวแทนจำ�หน่ายรายอื่นในประเทศไทยทำ�ให้บริษัทมีสินค้าให้เลือก
หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารต้นทุนสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

3.

บ ริษัทมีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จำ�นวน 8 สาขา และมีช่องทางการขายแฟรนไซส์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “TWZ” แล้วอีกจำ�นวน 20 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ใน Prime Area

และด้วยเครือข่ายของตัวแทนจำ�หน่ายทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศกว่า 300 รายรวมถึงศูนย์บริการหลังการขายทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีส่ ามารถให้การ
สนับสนุน ได้ทั้งตัวแทนจำ�หน่ายและผู้บริโภค ทำ�ให้โดยรวมต่างให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสินค้า TWZ สมาร์ทโฟน ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพ
ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดี
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รายงานประจําปี 2559

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
 บริษทั ได้รบั สิทธิในการจำ�หน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ทางการค้าว่า เทเลวิซ จาก บริษทั แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) (“AIS”) ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาให้สิทธิระบุว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญาให้สทิ ธิ หรือคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ สามารถบอกเลิกสัญญาโดยทำ�เป็นหนังสือส่งให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ ทราบล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั สิทธิในการเปิดร้านเทเลวิซ และ AIS Shop จำ�นวน 23สาขา หากบริษทั ถูกบอกเลิกสัญญา
ให้สทิ ธิจาก AIS ในการดำ�เนินธุรกิจร้านเทเลวิซ อาจทำ�ให้รายได้ของบริษทั ลดลง อย่างไรก็ตาม จากการทีส่ ถานทีต่ งั้ สาขาเทเลวิซของบริษทั
ส่วนใหญ่อยูใ่ น Prime Area ดังนัน้ ถึงแม้จะถูกยกเลิกสัญญาให้สทิ ธิดงั กล่าว บริษทั ก็สามารถเปิดดำ�เนินการร้านค้าดังกล่าวในชือ่ ร้าน TWZ
Shop เพื่อจำ�หน่ายสินค้าและให้บริการได้โดยทันที
 การทีธ่ รุ กิจของบริษทั มีสว่ นในการเกือ้ หนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษทั จำ�หน่ายซิมการ์ดและบัตรเติมเงินเฉพาะในเครือข่าย
ของ AIS รวมทั้งบริษัทมีการซื้อ/ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้จัดจำ�หน่าย และ/หรือ ผู้จำ�หน่าย
รายอื่นนอกเหนือจากบริษัทในเครือของ AIS และเปิดร้านจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์เสริม ในร้าน TWZ Shop ตามที่
บริษัทได้แจ้งให้ AIS ทราบ นอกจากนี้สาขาร้านเทเลวิซของบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มากกว่า 10 ปีติดต่อกัน โดยบริษัท
เป็นผูป้ ระกอบการทีม่ รี า้ นเทเลวิซมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ทำ�ให้มโี อกาสน้อยมากทีบ่ ริษทั จะถูกบอกเลิกสัญญาจาก AIS และผูบ้ ริหารเชือ่ มัน่
ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก AIS อย่างต่อเนื่องต่อไป

2.	ความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจในการจำ�หน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงินของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียง
รายเดียว
 ปัจจุบัน บริษัทจำ�หน่ายเฉพาะซิมการ์ดของระบบ AIS ให้บริการเติมเงินของ ระบบ 1-2-Call ซึ่งดำ�เนินการโดย บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วสิ จำ�กัด (มหาชน) (“AIS”) โดยบริษทั มีสดั ส่วนรายได้จากการขายซิมการ์ดและการให้บริการเติมเงินคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของ
รายได้รวมในปี 2559 ดังนัน้ บริษทั จึงอาจมีความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ายดังกล่าว นอกจากนีบ้ ริษทั อาจมีความเสีย่ ง
ในเรือ่ งของการแข่งขันจากผูใ้ ห้บริการรายอืน่ หรือผูป้ ระกอบการรายใหม่ทเี่ ข้าสูต่ ลาด ซึง่ อาจส่งผลให้สว่ นแบ่งทางการตลาดของผูใ้ ห้บริการ
รายดังกล่าวลดลง และส่งผลกระทบต่อยอดการขายของบริษัทในที่สุด

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำ�หน่ายสินค้ารายใหญ่
 เนือ่ งจากผูจ้ ดั จำ�หน่ายแต่ละรายจะได้รบั สิทธิในการจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ฉพาะบางยีห่ อ้ และบางรุน่ เท่านัน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้บริษทั มี
สินค้าจำ�หน่ายได้ครบทุกร่น ทุกยี่หอ้ จึงต้องสั่งซือ้ จากผู้จัดจำ�หน่ายหลายราย โดยการสั่งซือ้ สินค้าของบริษัทจากผู้จัดจำ�หน่ายแต่ละรายและ
ในแต่ละช่วงเวลาจะขึน้ อยูก่ บั ยีห่ อ้ และรุน่ ของโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ เี่ ป็นทีน่ ยิ ม ส่วนลดจากการซือ้ สินค้าปริมาณมาก (Volume Discount) รวม
ทั้งข้อเสนอต่างๆ จากผู้จัดจำ�หน่าย เช่น จำ�นวนเครื่องที่จะได้รับการจัดสรร เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์
อันดีกับผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระจายการสั่งซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้จัดจําหน่ายรายอื่น นอกจากนี้บริษัทยังเป็น
ผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “TWZ” ซึง่ เป็นสินค้าของบริษทั อีกด้วย ส่งผลทำ�ให้บริษทั มีสนิ ค้าทีท่ นั สมัยตรงกับความต้องการของลูกค้า
เพิ่มมากขึ้น และลดการพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทมีการนำ�เข้าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชำ�ระเป็นเงินตราต่างประเทศ ทำ�ให้บริษัท
อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทต้องชำ� ระค่าสินค้า บริษัทจึงได้มีการติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลีย่ นอย่างใกล้ชดิ อีกทัง้ มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวโดยจะทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามสถานการณ์และ
ความเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
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5. ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า
 โทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผูผ้ ลิตจึงต้องทำ�การพัฒนาและออกสินค้ารุน่ ใหม่ๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าอยูต่ ลอดเวลา บริษทั จึงอาจประสบปัญหาในเรือ่ งสินค้าทีม่ อี ยูอ่ าจเสือ่ มความนิยมและล้าสมัย ทำ�ให้บริษทั ไม่สามารถ
จำ�หน่ายสินค้าดังกล่าวได้ บริษทั จึงอาจมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปรับลดราคาขายของสินค้ารุน่ ดังกล่าวเพือ่ ให้ทนั กับตลาดและสามารถแข่งขันได้
 จากการทีผ่ บู้ ริหารของบริษทั ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีม่ าเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ทำ�ให้มคี วามเข้าใจถึงภาวะอุตสาหกรรม
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอย่างดี ผู้บริหารของบริษัทจึงให้ความสำ�คัญในการคัดเลือกยี่ห้อและรุ่นของสินค้าที่จะนำ�มาจำ�หน่ายอย่างระมัดระวัง
โดยบริษัทจะทำ�การสำ�รวจความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าทั้งตัวแทนจำ�หน่ายและผู้บริโภคอย่างสม่ำ�เสมอ ในขณะเดียวกันบริษัท
ยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำ�
ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำ�หน่ายอีกด้วย ส่งผลทำ�ให้บริษัทสามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของ
ทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังได้ในทันที ประกอบกับการทีบ่ ริษทั มีชอ่ งทางการขายผ่านตัวแทนจำ�หน่าย ส่งผลทำ�ให้บริษทั สามารถ
ระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที่สินค้าที่มีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่ที่
บริษทั เป็นตัวแทนจำ�หน่ายให้ ทำ�การปรับลดราคาโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะสามารถแข่งขันในตลาดได้ บริษทั จะได้รบั ค่าชดเชยการปรับราคา
ตามรุ่น เงื่อนไขและตามเวลาที่ตกลงจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำ�หน่ายรายดังกล่าวอีกด้วย

6. ความเสี่ยงจากการที่มีจำ�นวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น
 การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ทโฟน ทำ�ให้
ธุรกิจจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเป็นร้านตัวแทน
จำ�หน่ายพันธมิตรของ AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ประกอบกับการที่บริษัทมีสินค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
การมีชอ่ งทางการจำ�หน่ายทีค่ รอบคลุมและทัว่ ถึงทัง้ ในส่วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึง่ ส่วนใหญ่ตงั้ อยูใ่ น Prime Area ทัว่ กรุงเทพมหานคร
และมีตัวแทนจำ�หน่ายกว่า 300 รายทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร สามารถสนับสนุนสินค้าต่างๆ
ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำ�ให้บริษัทมีรายได้จากการบริการที่สม่ำ�เสมอ รวมทั้งการที่ผู้บริหารมีความเข้าใจกลไกตลาดและ
ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมและสามารถที่
จะแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างเต็มที่

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่
 เนื่องจากบริษัทมีการจำ�หน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริษัททั้งสิ้นจำ�นวน 31 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ใน
ศูนย์การค้าชัน้ นำ�และซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดังนัน้ บริษทั จะต้องทำ�การเช่าพืน้ ทีจ่ ากผูใ้ ห้เช่าพืน้ ทีท่ งั้ ในรูปแบบของสัญญาเช่าระยะสัน้ และระยะยาว
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรืออาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการ
ต่อสัญญาทีท่ �ำ ให้บริษทั ต้องเสียค่าใช้จา่ ยสูงกว่าเดิม แต่จากการทีบ่ ริษทั เป็นคูค่ า้ ทีด่ ขี องผูใ้ ห้เช่าพืน้ ทีม่ าโดยตลอด จึงทำ�ให้มคี วามเสีย่ งเกีย่ วกับ
ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย

8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 บริษัทก่อตั้งโดย นายพุทธชาติ และนางปิยะนุช รังคสิริ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม
และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และผูจ้ ดั จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ส่งผลทำ�ให้ทงั้ 2 ท่านป็นผูม้ ี
บทบาทสำ�คัญในการบริหารบริษทั บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหารทัง้ 2 ท่าน และเนือ่ งจากนายพุทธชาติยงั คงสัดส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 8.68 ของทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วของบริษทั ซึง่ นับว่าเป็นสัดส่วนทีส่ งู และเป็นแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารทัง้ 2 ท่าน ในการบริหารงาน
ให้บริษทั เจริญก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายผลักดันให้มกี ารบริหารงานเป็นทีมงานเพิม่ มากขึน้ มีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพ
จากภายนอกเข้ามาช่วยบริหาร โดยคำ�นึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทเป็นสำ�คัญ และจากที่นายพุทธชาติ และ
นางปิยะนุช รังคสิริ เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการป้องกันการมีอำ�นาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ไว้
อย่างชัดเจนในอำ�นาจการดำ�เนินงานของบริษัท (Authority Table)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปได้ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
		
1. กลุ่มครอบครัวรังคสิริ
นายพุทธชาติ รังคสิริ
นางสาวณัฐนุช รังคสิริ
รวมกลุ่มครอบครัวรังคสิริ
2. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์
3. นายอัฐ ทองแดง
4. นางเพชรัตน์ ทองแดง
5. นายสิปปกร ขาวสอาด
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
7. นายแพทย์กรณ์ ลิมปกรณ์
8. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
9. นางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์
10.ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
จํานวนหุ้น

ร้อยละ

541,428,571
111,464,500
652,893,071
289,059,274
163,791,200
161,000,000
109,466,800
87,967,842
75,332,500
61,660,400
60,546,400
60,000,000

8.68
1.79
10.47
4.64
2.63
2.58
1.76
1.41
1.21
0.99
0.97
0.96

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสำ�รองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของ
บริษทั มีอ�ำ นาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�ำ เนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลีย่ นแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครัง้ คราว โดยอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขที่
การดำ�เนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ เช่น ใช้เป็นทุนสำ�รองสำ�หรับการชำ�ระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพือ่ ขยายธุรกิจ
ของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต
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ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

โครงสร้างองค์กร

เลขานุการบริษัท

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายขาย

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำ�นวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล		

ตําแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายพุทธชาติ
รังคสิริ
นางปิยะนุช
รังคสิริ
ผศ. ดร. ทิพภากร รังคสิริ
นางสาวไขแข
เชิดวิศวพันธุ์
นายบันดาล
อุดล
พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
พลตำ�รวจเอกเอก อังสนานนท์
รศ. พัชรา
พัชราวนิช

โดยมี นางสาวนลินี ประทับศร เป็นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
 กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางปิยะนุช รังคสิริ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์ หรือ
ผศ. ดร. ทิพภากร รังคสิริ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวนลินี ประทับศร ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง เลขานุการบริษัท
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้เป็นไปตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดูแลเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการ (corporate governance)
วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำ�หนด
จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและบันทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดี
จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
ดูแลและให้คำ�ปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก
งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ป ฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
มีอำ�นาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำ�นวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อ
ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอืน่ ๆ เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการ
บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
พจิ ารณาทบทวนและอนุมตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำ�เนินธุรกิจ งบประมาณสำ�หรับประกอบธุรกิจประจำ�ปี งบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำ�คัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำ�เนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

 เว้นแต่อ�ำ นาจในการดำ�เนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำ�ได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน ทัง้ นี้ กำ�หนดให้รายการทีก่ รรมการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วน
ได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การทำ�รายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายกำ�หนด หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำ�คัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล		

ตำ�แหน่ง

1.
2.
3.

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นางปิยะนุช
รังคสิริ
ผศ. ดร. ทิพภากร รังคสิริ
นางสาวไขแข
เชิดวิศวพันธุ์

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารบริษัทซึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทในกิจการดังต่อไปนี้
1.
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ม อี าํ นาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัททุกประการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

รายงานประจําปี 2559

2.
3.
4.
5.
6.

ก ําหนดโครงสร้างองค์กร อำ�นาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก
การฝึกอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท
วางแผนและกำ�หนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำ�หรับประกอบธุรกิจประจำ�ปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี การแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
ในกรณีมีความจำ�เป็นเร่งด่วน และให้นำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
ตรวจสอบติดตามการดำ�เนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัททีก่ ำ�หนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อสภาพการดำ�เนินธุรกิจ
ตรวจสอบติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่กำ�หนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
มีอำ�นาจในการอนุมัติการดำ�เนินการทางการเงินดังนี้
(1) ในกรณีที่กำ�หนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำ�ปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถ
ดำ�เนินการได้โดยไม่จำ�กัดวงเงิน
(2) ในกรณีทไี่ ม่ได้ก�ำ หนดไว้ตามข้อ (1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีอ�ำ นาจในการอนุมตั กิ ารดำ�เนินการทางการเงินในวงเงิน
ไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยอำ�นาจอนุมตั ทิ างการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยต่างๆ ในการดำ�เนินการตามปกติธรุ กิจ
การลงทุนในสินทรัพย์ฝา่ ยทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และ
ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

7.

ป ฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทโดยการมอบอำ�นาจดังกล่าว จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล		

ตําแหน่ง

1.
2.
3.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
พลตำ�รวจเอกเอก อังสนานนท์
รศ. พัชรา
พัชราวนิช

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

2.

ส อบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ภายนอก
และผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี โดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน
ทีเ่ กีย่ วข้อง หลักการบัญชีและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี การดำ�รงอยูข่ องกิจการ การเปลีย่ นแปลงนโยบาย
บัญชีทสี่ �ำ คัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกีย่ วกับการกำ�หนดนโยบายบัญชีกอ่ นนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้
และผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำ�เป็นและ
เป็นเรื่องสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจ สอบภายใน (Internal Audit) ที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) พิจารณาวางแผน รวมทั้ง
ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ถึงปัญหาหรือข้อจำ�กัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูล
ทางอิเล็คโทรนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงาน
บริษัทหรือบุคคลภายนอก
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3.
4.
5.

6.

7.

ส อบทานการดำ�เนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พจิ ารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคำ�นึงถึงความน่าเชือ่ ถือ
ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำ�การตรวจสอบบัญชีของบริษัท
พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณา
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหาร
ของบริษัทในรายงานสำ�คัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำ�หนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
เป็นต้น
จดั ทำ�รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
-

8.
9.

ค วามเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ�และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ทำ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดำ�เนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามหรือที่กำ�หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์

(4) ผู้บริหาร
บริษัทมีผู้บริหารจํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

24

ชื่อ-นามสกุล		

ตําแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางปิยะนุช
นายกิตติพงศ์
นางสาวนลินี
นางสาวกฤษณา
นางสาวรัชนก

รายงานประจําปี 2559

รังคสิริ
กิตติภัสสร
ประทับศร
เหมืองหม้อ
สุภานิต

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
ดำ�เนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
มีอำ�นาจแต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำ�หนดอัตราค่าจ้าง ให้บำ�เหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำ�แหน่งต่ำ�กว่าระดับผู้บริหาร
มีอำ�นาจอนุมัติการจัดซื้อ และการใช้จ่ายเงินสำ�หรับการปฏิบัติงานทั่วไป ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ตามที่กำ�หนดในอำ�นาจ
การอนุมัติ (Authority Table) ของบริษัท
มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา
ระเบียบวินัยการทำ�งานในองค์กร
มีอำ�นาจกระทำ�การและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินกิจการของบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

 ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่สามารถรับมอบอํานาจให้อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
การสรรหากรรมการ
 การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะกระทําผ่านประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทําการเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1.
2.

ค ณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

3.

4.
5.

ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก
กันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้
อาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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การสรรหากรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบริษทั จะร่วมกันพิจารณาเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมาทำ�หน้าทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการทำ�งาน และความเหมาะสม
ด้านอื่นๆ ประกอบและจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
ทั้งนี้ นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

ถ ือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�ในบริษัท บริษัทย่อย
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มี
อำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ�  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท บริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทย่อย

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้ จากกรรมการอิสระของบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
ทีก่ ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีก่ �ำ หนด
ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้าน
การบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี
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รายงานประจําปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในปี 2559 บริษัทมีกรรมการ จำ�นวน 8 ท่าน โดยบริษัท มีค่าตอบแทนของกรรมการดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทน*
(บาท)
875,000
610,000
500,000
435,000
500,000
670,000
600,000
640,000
4,830,000

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
			
1. นายพุทธชาติ รังคสิริ ***
ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช รังคสิริ
รองประธานกรรมการ
3. ผศ. ดร. ทิพภากร รังคสิริ
กรรมการ
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์ **
กรรมการ
5. นายบันดาล อุดล
กรรมการอิสระ
6. พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลตำ�รวจเอกเอก อังสนานนท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. รศ. พัชรา พัชราวนิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รวม		
หมายเหตุ :
		
		

*
**
***

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
ปกติ
เพิ่มเติม
3/4
6/6
4/4
6/6
4/4
6/6
4/4
4/6
4/4
6/6
4/4
6/6
4/4
5/6
4/4
6/6

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุมและค่าบำ�เหน็จ
ออกจากตำ�แหน่งวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เข้ารับตำ�แหน่งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ออกจากตำ�แหล่งวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เข้ารับตำ�แหน่งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 โดยตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการเป็น
จำ�นวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
		ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2558 และปี 2559 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภทของค่าตอบแทน
		
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ปี 2558
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
5
10,180,847.76
5
881,713.00
11,062,560.76

ปี 2559
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
5
12,074,528.02
5
750,809.00
12,825,337.02

(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรม โดยกำ�หนดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีดี เพื่อให้การดำ�เนินการเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทฯ มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
 ในปี 2559 บริษัท ได้ดำ�เนินการตามหลักการกำ�กับดูแลที่ดี โดยการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ 5 หมวด ดังนี้
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัท ให้ความสำ�คัญถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน โดยดำ�เนินการต่างๆ ดังนี้
1)

2)
3)
4)
5)
6)
2.

จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุม
มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษทั หนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนด รวมทัง้ แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม ซึง่ ในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะต้องนำ�มาแสดงในวันประชุมด้วย เพือ่ รักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
และการออกเสียงลงคะแนนนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้
ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วยและบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมง
ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจน และแสดงผลสรุปของ
คะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำ�เนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละ
ระเบียบวาระ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำ�เสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัท
ด�ำ เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

			บริษัท ให้ความสำ�คัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำ�เนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.
2.

3.
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ด �ำ เนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามลำ�ดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระ
ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวารก่อนตัดสินใจ
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมและออกเสียงลง
มติแทน โดยจะมีการเสนอชือ่ กรรมการอิสระ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูห้ นุ้ และใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้
สามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสียงนั้นคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้
บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำ�คัญ เช่น การทำ�รายการเกี่ยวโยง การทำ�รายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีมี่ข้อโต้แย้งในภายหลัง
บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังการประชุมเสร็จสิ้นภายในวันที่
14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
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4.

3.

ก�ำ หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำ�การซื้อขาย โอนหรือ
รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำ�นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยมีข้อห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ในหน่วยงานทีร่ ขู้ อ้ มูลภายในทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็นระยะเวลา
1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อกำ�หนดนี้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า
คู่แข่ง ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำ�คัญของทุกคน ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

: บ ริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงความเจริญเติบโตของ
บริษัทอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะดำ�เนินการอย่างโปร่งใส มีระบบ
บัญชีที่เชื่อถือได้
ลูกค้า
: บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ี
มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
คู่ค้า
: บริษทั คำ�นึงถึงความเสมอภาคและความซือ่ สัตย์ในการดำ�เนินธุรกิจ และผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ า้ โดยคูค่ า้
ของบริษัท พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ
คู่แข่ง
: บริษัทจะยึดถือกติกาและแนวทางของการแข่งขันที่ดี
พนักงาน
: บริษทั ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึง่ สูค่ วามสำ�เร็จ จึงมุง่ มัน่ ในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศ
การทำ�งานที่ดี ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีมเพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน
ชุมชนและสังคม : บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยคำ�นึงถึงการพัฒนาการเติบโตของบริษัทควบคู่ไป
กับการพัฒนาชุมชน
4.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษทั (www.twz.co.th)
โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้นกั ลงทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้มขี อ้ มูลตัดสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวนครั้งของการประชุมและจำ�นวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำ�หน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ การประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การตอบคำ�ถาม
ทางโทรศัพท์ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
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5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั โดยต้องประกอบด้วยผูม้ คี วามรูเ้ ชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่

		โครงสร้างคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

ค ณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกำ�หนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการกำ�หนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
บริษทั มีการกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับ
บริษัทจดทะเบียนและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3
บริษทั กำ�หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยคุณสมบัตดิ งั กล่าวเข้มงวดกว่าข้อกำ�หนดขัน้ ต่�ำ ของสำ�นักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
ประธานกรรมการของบริษัทไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการได้มี
การกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

		คณะกรรมการชุดย่อย
 เพือ่ ให้มกี ารพิจารณากลัน่ กรองการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั จึงให้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยขึ้นดังต่อไปนี้
-

ค ณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนและเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และอย่างน้อย 1
คนเป็นผูม้ คี วามรูด้ า้ นบัญชีหรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การ
คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

-

ค ณะกรรมการบริหารแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำ�นวน 3 คน โดยมีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ
และงบประมาณประจำ�ปีเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กำ�หนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท รวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนแต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน นอกจากนี้จะพิจารณาผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทประกอบด้วย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงภาระหน้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงหลักการตามกฎหมายข้อบังคับของบริษทั มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ โี ดยดำ�เนิน
การอย่างซื่อสัตย์ สุจริตมีจริยธรรม รับผิดชอบ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมทั้งกำ�กับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็น
ไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ประโยชน์แกผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายเพือ่ ให้บริษทั สามารถเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทหนาที่ที่สำ�คัญในเชิงรุกดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ท ุ่มเทเวลาและให้ความสำ�คัญในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทโดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการ
แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำ�หนดทิศทางดังกล่าวรวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำ�วิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำ�หนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายทีส่ �ำ คัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษทั
พร้อมทั้งติดตามผู้บริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำ�หนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำ�เสมอ
จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จดั ให้มกี ารพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ งสำ�คัญทีอ่ าจเกิดขึน้ และกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแล
ให้ผบู้ ริหารมีระบบหรือกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทีอ่ าจจะเกิดขึน้
จากความเสี่ยงดังกล่าว
สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยง ให้ความสำ�คัญในการ
พิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำ�คัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม
จดั ให้มรี ะบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีม่ คี วามเหมาะสมเพือ่ ก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำ�เสมอ และกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
จดั ให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่ อย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความ
ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
เป็นผู้นำ�และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บ ริษัทจัดให้มีกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำ�หนดการดังกล่าว เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน บริษัทอาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพิ่มเติมได้
ในปี 2559 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการจำ�นวน 9 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้มีการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่อง เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อ แต่ให้สารสนเทศครบถ้วน
สำ�หรับเรื่องที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น จะให้นำ�เรื่องมาอภิปรายกันในที่ประชุม
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำ�คัญกัน
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายที่กำ�หนดไว้
คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และมีการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1.
2.

ค ณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองเป็นรายปี เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพือ่ การ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยได้กำ�หนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานอย่างมี
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ และมีการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการประเมิน
ผลรายบุคคลจะกระทำ�ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

ค่าตอบแทน
1.
2.

ค า่ ตอบแทนของคณะกรรมการจัดได้วา่ อยูใ่ นระดับทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
จูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1.
2.
3.

ค ณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการคณะกรรมการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการใหม่รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
และจัดให้มีการแนะนำ�ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำ�หรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงานผลการปฏิบัติงานถึงสิ่งที่ได้ทำ�ไป
ทุกไตรมาส เพื่อให้การดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

บุคลากร
จำ�นวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พนักงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่าย
ฝ่ายบริหารและฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายขายและบริการหลังการขาย
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
รวม
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จำ�นวนพนักงาน
19
41
32
13
375
480

ค่าตอบแทนพนักงาน
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2558 และปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภทของค่าตอบแทน
		
ผลตอบแทนระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ปี 2558
(บาท)
115,920,139.02
520,532.00
116,440,671.02

ปี 2559
(บาท)
135,653,398.69
1,046,029.00
136,699,427.69

(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกระดับตำ�แหน่งได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับตำ�แหน่งและหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและบริษัทในอนาคต โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ
โดยแบ่งออกเป็น
1.
2.

ก ารอบรมภายใน ซึ่งจัดอบรมโดยหัวหน้างาน หรือเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และให้คำ�แนะนำ�ต่างๆ
เพื่อให้พนักงานสามารถนำ�มาพัฒนาใช้กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจะจัดประมาณ 1-3 เดือน/ครั้ง
การอบรมภายนอก ซึ่งจัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ เช่น AIS เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
เป็นอย่างดีรวมทั้งการอบรมอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานตามความเหมาะสมและโอกาส

การควบคุมภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำ�คัญ 5 ประการคือ
1.
2.
3.
4.
5.

องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Informational and Communication Measure)
ระบบการติดตาม (Monitoring)

จากการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ทัง้ 5 ส่วน ซึง่ รวมถึง
การมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพียงพอแล้ว นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้
บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญของการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย และความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ กิจกรรมของบริษทั ทีม่ ตี อ่ ชุมชน
คูค่ า้ พันธมิตร ลูกค้า ตลอดจนพนักงานของบริษทั โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ดิ ว้ ยความเป็นธรรม และไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบหรือภาระต่อสังคม รวมถึง
ไม่ขัดต่อศีลธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั มีนโยบายในการจัดซือ้ สินค้ามาเพือ่ จำ�หน่ายจากคูค่ า้ ทีป่ ระกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสินค้าทีไ่ ม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของบุคคลอื่น รวมถึงสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆ โดยบริษัทมีนโยบายในการขอเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการหรือ
โรงงานผลิตสินค้านั้นก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอีกครั้งก่อนที่จะนำ�ออกจำ�หน่ายให้แก่
ลูกค้าของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
สำ�หรับการเสนอขายสินค้าของบริษทั นัน้ บริษทั สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่มลี กั ษณะผูกขาด
หรือกำ�หนดให้คคู่ า้ ต้องขายเฉพาะสินค้าของบริษทั เท่านัน้ การกำ�หนดราคาขายส่งให้แก่ตวั แทนจำ�หน่ายเป็นไปหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ภายใต้เงือ่ นไข
เดียวกันสำ�หรับคูค่ า้ แต่ละราย เช่น ปริมาณการสัง่ ซือ้ ประวัตกิ ารชำ�ระเงิน เป็นต้น และการกำ�หนดราคาขายปลีกให้แก่ลกู ค้ารายย่อยก็เป็นไปตาม
มาตรฐานในราคาเดียวกันทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทยังไม่สนับสนุนการได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมอันดีอีกด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทกำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริต การให้สินบน การรับสินบน และการคอร์รัปชั่นในทุกระดับของพนักงาน ซึ่งได้ชี้แจงทำ�ความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนกำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับพนักงานที่ฝ่าฝืนไว้อย่างเด็ดขาด

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพนักงานในทุกระดับ ไม่ปดิ กัน้ การแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการ
เข้าร่วมสมาคม กลุ่มชน หรือองค์กรใดๆ ที่ดำ�เนินการอย่างถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้สิทธิในการลาหยุด
เพื่อเข้าร่วมแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้จะต้องเป็นการกระทำ�เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือประเทศชาติ นอกจากนี้บริษัทยังให้
ความเคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัตสิ ว่ นตัว ครอบครัว ประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
เงินเดือน ฯลฯ ต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานหรือเป็นการดำ�เนินการตามกฎหมายเท่านั้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท จึงให้ความสำ�คัญต่อการสร้างเสริมศักยภาพความรู้
ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสวัสดิการ ดูแลด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำ�งานให้แก่พนักงานตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้
รวมถึงการดูแลพนักงานในด้านสถานที่ทำ�งาน สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน อุปกรณ์ในการทำ�งาน สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ที่จำ�เป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีความสุขในการร่วมงานกับบริษัท นอกจากสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม
ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น โครงการอาหารกลางวันฟรี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน
นอกเหนือจากเวลาในการปฏิบัติงานตามปกติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำ�รงชีพของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย
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สำ�หรับด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องตามความ
เหมาะสมและจำ�เป็น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ทัศนคติ และการอยู่ร่วมกันในสังคมของพนักงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
บริษัท และสังคมต่อไป

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ โดยสินค้าของบริษัทที่จำ�หน่ายไปยัง
ผูบ้ ริโภคได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานผูผ้ ลิต ผ่านการตรวจสอบและได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพอีกครั้งจากบริษัทก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นของบริษัทตามประเภทสินค้า
ภายใต้เวลาและเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและปลอดภัยในการใช้สินค้าของบริษัท

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั ได้ปลูกฝังให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในเรือ่ งต่างๆ ด้วยการจัดโครงการต่างๆ ขึน้ ภายในองค์การ เช่น โครงการ
รณรงค์ร่วมกันประหยัดน้ำ�  ประหยัดการใช้ไฟฟ้าในที่ทำ�งาน โครงการนำ�กระดาษใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) โครงการปิดเครื่องปรับอากาศ
10 นาทีก่อนพักเที่ยง เป็นต้น นอกจากการรณรงค์ต่างๆ ภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์
ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการกำ�จัดไม่ถูกวิธี เช่น โครงการฝากทิ้งแบตเตอรี่เก่าที่สาขาของบริษัท โดยให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไป
นำ�แบตเตอรี่เก่าที่ไม่ใช้งานมาทิ้งภายในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ และบริษัทจะรวบรวมนำ�แบตเตอรี่เก่าที่ทิ้งแล้วไปให้บริษัทที่มีความชำ�นาญในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นผู้ดำ�เนินการต่อไป
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รายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ในปี 2559 บริษัทมีการทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจ
ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มีความขัดแย้ง			
นางปิยะนุช รังคสิริ

กรรมการผู้จัดการ เงินกู้ยืมประเภทกำ�หนด
การชำ�ระคืนเงินเมื่อทวงถาม
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

6.71      บริษทั ปิยะชาติ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้กยู้ มื เงิน
จากนางปิยะนุช รังคสิริ กรรมการบริษทั ประเภท
กำ�หนดการชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่งมีความจำ�เป็น และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยได้ลงทุนบน
ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่เงิน
ทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอจึงจำ�เป็นต้องกู้ยืมเงิน
ประเภทดังกล่าวจากกรรมการ

มาตรการการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
บริษัทมีการกำ�หนดมาตรการในการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย
จะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว โดยบริษทั จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจำ�เป็นของ
การเข้าทำ�รายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการ
ดําเนินการทางการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นีบ้ ริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั อาจมีการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งหากมีความจำ�เป็นเฉพาะกรณีเร่งด่วน ซึง่ หากมีรายการระหว่างกันกับบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งเกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั จะจัดให้มกี ารดำ�เนินการตามมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันตามทีร่ ะบุในมาตรการ
อนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายได้
รายได้รวมของบริษัทลดลงจาก 4,237.62 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 3,965.64 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ
6.42 และเพิ่มขึ้นเป็น 4,248.36 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.13 โดยรายได้ปี 2559 ประกอบด้วย รายได้จากการขายและ
บริการ รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน รายได้ค่าสนับสนุนการขาย และรายได้อื่นๆ โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 95.90 ร้อยละ 0.27 ร้อยละ 3.29 และร้อยละ 0.55 ของรายได้ทั้งหมดตามลำ�ดับ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด และอุปกรณ์เสริม
รายได้จากศูนย์บริการ ค่าธรรมเนียมการให้บริการของ AIS (Commission Online) และรายได้ค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยลดลงจาก
4,085.82 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 3,755.22 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.09 และเพิ่มขึ้นเป็น 4,074.05 ล้านบาท
ในปี 2559 หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 8.49 รายได้จากการขายและบริการของบริษทั ในปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 มาจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าร่วม
โครงการของ บริษทั แอดวานซ์อนิ โฟร์เซอร์วสิ จำ�กัด(มหาชน) ซึง่ จัดโครงการให้กบั ลูกค้าของเอไอเอส สามารถนำ�มือถือเก่าในระบบ 2G มาแลกเป็น
มือถือใหม่ในระบบ 3G และการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจำ�หน่ายสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมเพิ่มสูงขึ้น
ตามความนิยมของผู้บริโภค จึงทำ�ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการสูงขึ้นใกล้เคียงกับปี 2557
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บนที่ดินสิทธิการเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ริมถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อโครงการ The WIZ Ratchada เพิ่มขึ้นจาก 45.62 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 106.59 ล้านบาท ในปี
2558 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 133.65 และลดลงเป็น 11.46 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 89.25 เนื่องจากปี 2559 บริษัท
และบริษทั ย่อยไม่สามารถรับรูร้ ายได้จาการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนทีเ่ หลือได้ทงั้ หมด จึงทำ�ให้มรี ายได้
ลดลงจากปี 2558 แต่ในปี 2560 บริษัทคาดว่าจะบริหารจัดการให้สามารถรับรู้รายได้ในส่วนที่เหลือได้
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย เป็นรายได้ที่บริษัทได้รับจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้จัดจำ�หน่าย และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรายได้
ค่าสนับสนุนการขายมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ จาก 57.92 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 81.88 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.37 และ
เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 139.68 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราการการเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.59 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทจัดกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อช่วยเร่งในการจัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้น จึงได้รับเงินค่าสนับสนุนการขายจากผู้จำ�หน่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2557 และ
ปี 2556
สำ�หรับรายได้อนื่ ๆ ของบริษทั ในปี 2557-2559 เป็น 17.29 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 21.95 ล้านบาทในปี2558 คิดเป็นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
26.95 และเพิ่มขึ้นเป็น 23.17 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.56 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำ�  และ
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2557-2559 บริษทั มีตน้ ทุนขายและบริการ จำ�นวน 3,766.93 ล้านบาท จำ�นวน 3,530.16 ล้านบาท และเป็นจำ�นวน 3,716.88 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 92.20 ในปี 2557 ร้อยละ 94.01 ในปี
2558 และร้อยละ 91.23 ในปี 2559 ซึ่งสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการของบริษัทในปี 2559 ลดลง เนื่องจาก
บริษัทได้จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ “TWZ” เพิ่มขึ้น

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
บริษัทมีต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินจำ�นวน 20.72 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
73.77 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 256.03 และลดลงเป็น 7.56 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 89.75 ซึ่ง
เกิดจากสาเหตุตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน คิดเป็นร้อยละ 45.42 ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 69.21 ในปี 2558 และคิดเป็นร้อยละ 65.97 ในปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2557-2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำ�นวน 78.67 ล้านบาท จำ�นวน 100.77 ล้านบาท และเป็นจำ�นวน 118.78 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) จำ�นวน 141.48 ล้านบาท จำ�นวน 151.39 ล้านบาท และเป็นจำ�นวน
182.72 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.20 ในปี 2557 ร้อยละ 6.36 ในปี 2558 และร้อยละ 7.10
ในปี 2559 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพิม่ มากขึน้ เพือ่ เพิม่ ยอดขายและขยายช่องทางการจัดจำ�หน่าย โดยบริษทั ยังคงสามารถ
ควบคุมต้นทุนการดำ�เนินงานอื่น ๆ ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำ�ไรสุทธิ
บริษทั มีอตั รากำ�ไรขัน้ ต้นในปี 2557-2559 เท่ากับร้อยละ 8.32 ร้อยละ 6.68 และร้อยละ 8.84 ตามลำ�ดับ อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นในปี 2559 ลดลง
เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น
ในปี 2557-2559 บริษัทมีอัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงานเท่ากับร้อยละ 4.39 ร้อยละ 2.27 และร้อยละ 4.88 ตามลำ�ดับ ส่งผลทำ�ให้บริษัท
มีกำ�ไรสุทธิในปี 2557-2559 เป็นจำ�นวน 118.57 ล้านบาท จำ�นวน 25.99 ล้านบาท และจำ�นวน 96.12 ล้านบาทตามลำ�ดับ ซึ่งกำ�ไรสุทธิในปี
2559 ได้ถูกหักผลขาดทุนของส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 3.86 ล้านบาท จึงทำ�ให้กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทเป็นจำ�นวนเงิน
99.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 2.80 ร้อยละ 0.66 และร้อยละ 2.35 ตามลำ�ดับ กำ�ไรสุทธิในปี 2559 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม
บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ในปี 2557-2559 เท่ากับร้อยละ 7.80 ร้อยละ 1.16 และร้อยละ 4.32 ตามลำ�ดับ ในขณะทีอ่ ตั ราผลตอบแทน
ของสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2557-2559 เป็นร้อยละ 3.59 ร้อยละ 0.69 และร้อยละ 2.27 ตามลำ�ดับ
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ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์รวม
บริษทั มีสินทรัพย์รวมในปี 2557-2559 จำ�นวน 3,561.88 ล้านบาท จำ�นวน 3,965.02 ล้านบาท และจำ�นวน 4,836.20 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32 และอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.97 ตามลำ�ดับ สินทรัพย์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.48 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 20.52 โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัท สามารถสรุป
ได้ดังนี้
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
 ในปี 2557-2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าเป็นจำ�นวน 699.15 ล้านบาท จำ�นวน 833.89 ล้านบาท และจำ�นวน 930.12 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ คิดเป็นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.27 ในปี 2558 และอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.54 ในปี 2559 ลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั เกิดจาก
การทีบ่ ริษทั มีการขายส่งผ่านตัวแทนจำ�หน่าย โดยบริษทั มีนโยบายการให้เครดิตการค้ากับตัวแทนจำ�หน่ายของบริษทั ทีม่ ยี อดขายและประวัตกิ าร
ชำ�ระเงินที่สม่ำ�เสมอเป็นระยะเวลา 30-90 วัน ส่งผลทำ�ให้บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 63 วัน ในปี 2557 เป็น 75 วัน ในปี 2558
และ 80 วัน ในปี 2559
สินค้าคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด และอุปกรณ์เสริม โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทมีจำ�นวน 1,102.17
ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 1,232.40 ล้านบาท ในปี 2558 และเพิ่มขึ้น เป็นจำ�นวน 1,372.61 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
โดยมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ในปี 2557-2559 เท่ากับ 102 วัน 121 วัน และ 128 วัน ตามลำ�ดับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าของบริษัทเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ตกลงกับผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม ซึ่งในปี 2557-2559 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเป็นจำ�นวน 275.57 ล้านบาท จำ�นวน 298.57
ล้านบาท และจำ�นวน 291.16 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินค้าจากผู้จัดจำ�หน่าย และผู้ผลิตจากประเทศจีนเพื่อ
มาจัดจำ�หน่ายมากขึ้น จึงทำ�ให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่ตกลงกันประมาณร้อยละ 80-100
ของมูลค่าการซื้อสินค้ามาจัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากจำ�นวน 684.37 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 706.35 ล้านบาท ในปี 2558 และเพิ่มขึ้นเป็น
จำ�นวน 992.48 ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 19.21 ร้อยละ 17.81 และร้อยละ 20.52 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี จะเห็นว่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป ซึ่งสินทรัพย์หลักส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้
การค้า และสินค้าคงเหลือ สำ�หรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 ประกอบด้วย เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน 387.89 ล้านบาท
ลูกหนีโ้ ครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินจำ�นวน 81.79 ล้านบาท ทีด่ นิ รอการพัฒนา 23.63 ล้านบาท ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
จำ�นวน 225.48 ล้านบาท สิทธิการเช่าจำ�นวน 109.72 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัดตน 98.98 ล้านบาท ค่าความนิยม 25.98 ล้านบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.29 ล้านบาท เงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ 17.97 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ รวม 20.75
ล้านบาท ซึง่ สิทธิการเช่าของบริษัทบางส่วน และเงินฝากประจำ�ทั้งจำ�นวนนำ�ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
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(2) สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
 ในปี 2558 บริษทั มีการแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำ�เนินงานจำ�นวน 550.96 ล้านบาท ซึง่ สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้การค้า และเงินจ่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย สำ�หรับปี 2559 บริษัทมีการแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จำ�นวน 221.39 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และ
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
 ในปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 55.71 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่ติด
ภาระค้ำ�ประกัน สำ�หรับปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 196.50 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของสินทรัพย์ถาวร และการลงทุนในบริษัทย่อย
 ในปี 2558 บริษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 450.38 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ของเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวทำ�ให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 155.74 ล้านบาท สำ�หรับปี 2559
บริษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 618.00 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ของของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวทำ�ให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 200.04 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2557-2559 เท่ากับ 2.45 เท่า 2.07 เท่า และ 1.71 เท่า ตามลำ�ดับ โดยบริษัทมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในส่วนของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมในรูปเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน
 เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทจะเห็นได้ว่า บริษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 65 วัน 93 วัน และ 93 วัน ในปี 2557-2559
ตามลำ�ดับ ในปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 121 วัน และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 75 วัน และระยะเวลาการชำ�ระหนี้
เฉลี่ยเป็น 103 วัน ในขณะที่ปี 2559 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 128 วัน และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 80 วัน และระยะเวลา
การชำ�ระหนี้เฉลี่ยเป็น 115 วัน ส่งผลทำ�ให้ Cash Cycle เท่าเดิม
(3) แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
 ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมจำ�นวน 2,439.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.47 จากปี 2558 การเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินดังกล่าว เป็นผลมาจาการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมในรูปเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อซื้อสินค้า ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเท่ากับ 2,396.42 ล้านบาท ส่งผลทำ�ให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.02 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.78 เท่าในปี 2558
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัท สำ�นักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำ�กัด ซึ่งเป็นสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 มีค่า
ตอบแทนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชี ให้แก่สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2559 ดังนี้

ชื่อ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
บจก. ทีแซด เทรดดิ้ง
บจก. ปิยะชาติ
บจก. เดอะบอกซ์เซส
บจก. เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. เกียร์ คอร์ปอเรชั่น
บจก. มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2.

ค่าสอบบัญชี
1,250,000.00
140,000.00
830,000.00
50,000.00
150,000.00
80,000.00
200,000.00
2,700,000.00

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
 บริษทั ไม่มกี ารรับบริการอืน่ จากสำ�นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำ�นักงานบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้รวมถึง
1. คูส่ มรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
2. กิจการที่มีอำ�นาจควบคุมสำ�นักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำ�นักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับสำ�นักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญของสำ�นักงานสอบบัญชี
4. หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของสำ�นักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ(4)
6. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอำ�นาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด จำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.

พลเอก ดร. สุรพันธ์
พุ่มแก้ว
พลตำ�รวจเอก เอก
อังสนานนท์
รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในตามวาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง
จำ�นวนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เพือ่ ดูแลการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และได้น�ำ เสนอรายงาน
การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

พ จิ ารณาสอบทานความถูกต้องของงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำ�ปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัท
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจ สอบภายในประจำ�ปี
ของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พจิ ารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั เกีย่ วกับรายการทีก่ ฎหมายกำ�หนด รวมทัง้ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตลอดจนรายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ แก่ฝ่ายจัดการโดยผ่านคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน
แก่บริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในรอบปี 2559 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และ
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง และงบการเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มีความเพียงพอในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
พลเอก ดร.
สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
ประธานกรรมการตรวจสอบ
27 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและง
บกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
สำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังนี้

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลักบางส่วนในการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ ดังนั้นสินค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทจะมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความนิยมอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุให้บริษัท
มีความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยหรือสินค้าเสื่อมความนิยม งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ จำ�นวน 1,393
ล้านบาท ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและสินค้าล้าสมัย จำ�นวน 26.34 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 12 การรับรู้รายการดังกล่าวมีสาระสำ�คัญต่องบการเงินและมีความเสี่ยงเนื่องจากการประมาณมูลค่าดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร
ของกลุ่มกิจการ โดยใช้ข้อสมมติฐานหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมนั้นผู้บริหารจะพิจารณาจาก
-

การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาขายสินค้าของแต่ละรุ่นอย่างใกล้ชิด
ระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้า ประกอบกับวงจรอายุของสินค้า
สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่านโยบายที่บริษัทกำ�หนดไว้
รายงานเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ และ/หรือ รายงานการวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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วิธีการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้กำ�หนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณความเพียงพอและ
เหมาะสมของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ดังนี้
-

ทำ�การวิเคราะห์และประเมินกำ�ไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการขายสินค้า
ทำ�ความเข้าใจนโยบายและประเมินข้อสมมติฐานในการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของกลุ่มกิจการ
สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้ามีอยู่จริง บริษัทมีการแยกสินค้าที่ดี สินค้าที่ใช้ไม่ได้หรือสินค้าเสื่อมสภาพ
ออกจากกัน
ทดสอบความถูกต้องของรายงานที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
สอบทานนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของกลุ่มกิจการว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจ
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.2 ในระหว่างปี 2559 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ เข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันแห่งหนึง่
ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในการซือ้ ดังกล่าว ณ วันซือ้ กิจการ กลุม่ กิจการได้รบั รูแ้ ละวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทีร่ ะบุได้ทไี่ ด้มา หนีส้ นิ ทีร่ บั มาด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือเทียบเคียงมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจ จากการวัดมูลค่าตามวิธซี อื้ เป็นจำ�นวนเงิน 50
ล้านบาท รายการดังกล่าวมีสาระสำ�คัญและมีความเสีย่ งต่องบการเงิน เนือ่ งจากผูบ้ ริหารของกลุม่ กิจการต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในประเมินความน่าเชือ่ ถือ
ของข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทซี่ อื้ ทัง้ นีใ้ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องทีป่ ระมาณโดยทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ผู้บริหารพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้
-

ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของที่ปรึกษาทางการเงิน
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและวิธีที่ใช้ในการคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

วิธีการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้กำ�หนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ซื้อกิจการ
ดังนี้
- ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น
- สอบถามกับฝ่ายบริหารเพื่อประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามคำ�นิยามของการรวมธุรกิจหรือไม่
- ตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อและการจ่ายเงิน
- ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อซึ่งจัดทำ�โดยผู้บริหาร โดยพิจารณาวิธีการ
และข้อสมมติต่างๆ ที่สำ�คัญ เช่นอัตราการคิดลด ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กำ�ลังการผลิตไฟฟ้า ราคาขายไฟฟ้า ตลอดจน
สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- สอบทานคุณสมบัติ และใบอนุญาตของที่ปรึกษาทางการเงินว่าได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- สอบทานความเป็นอิสระของที่ปรึกษาทางการเงินกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรอง บมจ.6 รวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่น

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของกลุ่มกิจการ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฎว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปีของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำ�เนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจ
ที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงาน หรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

-

-

ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำ ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
							
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ กิจการ
และบริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ กิจการ
และบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อเพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่
พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สาร
กับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะจากการ
สื่อสารดังกล่าว
บริษัท สำ�นักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำ�กัด

(นางจินตนา เตชะมนตรีกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131
กรุงเทพมหานคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
			รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่าที่ดิน
สิทธิการเช่าพื้นที่
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
			รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
				รวมสินทรัพย์

9
10

542,305,509.69 342,261,554.59 470,242,145.48 324,329,751.08
930,124,584.29 833,890,167.01 925,152,721.72 833,179,270.12

11
644,511.41
11,984.46
544,535.19
6
- 339,000,000.00 187,000,000.00
12 1,372,609,028.29 1,232,398,593.78 1,363,757,163.49 1,213,679,067.87
13 508,744,700.09 406,346,923.15 159,619,479.55 53,957,026.86
14

126,047,638.91 117,955,769.22

12,882,599.92

12,882,599.92

15
16

291,156,227.74 298,567,678.66 291,156,227.74 298,567,678.66
72,092,309.64 27,235,367.82 83,729,812.87 39,958,842.07
3,843,724,510.06 3,258,668,038.69 3,646,084,685.96 2,963,554,236.58

17
11
18

387,889,953.80 409,876,077.34 386,606,399.18 408,603,349.05
81,785,390.30 80,016,838.98 56,803,857.32 57,325,220.20
- 427,957,769.00 327,958,069.00
23,625,000.00 23,625,000.00
225,480,926.35 32,327,550.10 36,862,875.34 31,843,207.24
106,730,721.97 117,941,918.20
5,500,623.59
5,877,166.66
2,992,849.46
3,480,106.58
2,992,849.46
3,480,106.58
98,981,668.38
1,154,092.07
446,677.70
538,508.96
25,978,361.69 18,577,984.03
288,327.16
214,532.06
-

19
20
21
22
18.2
23

17,973,555.15 15,011,856.40 17,973,555.15 15,011,856.40
20,751,412.15
4,124,333.39
2,286,086.75
2,439,161.57
992,478,166.41 706,350,289.15 937,430,693.49 853,076,645.66
4,836,202,676.47 3,965,018,327.84 4,583,515,379.45 3,816,630,882.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วยวิธีสัญญา
เช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่า
การเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
			รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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25 2,047,155,093.79 1,489,651,957.71 2,038,459,030.98 1,487,270,480.99
65,403,232.85 30,134,327.70 64,378,416.75 23,363,331.21
28
27

51,378.47
24,947.00
15,960,000.00
- 15,960,000.00
46,110,406.72 25,839,711.73 25,365,632.99
5,094,938.00
26 75,594,286.91 30,947,659.41 31,402,300.97 22,849,978.34
2,250,274,398.74 1,576,573,656.55 2,175,590,328.69 1,538,578,728.54

6.1
27
28
23
29

6,974,237.11
8,002,158.32

6,709,137.11
-

8,002,158.32

-

102,126,698.36 101,894,743.12 49,589,028.85 49,476,399.64
63,689,844.72 44,535,046.06 13,857,042.49 14,420,617.24
8,532,843.00
6,780,601.00
7,716,235.00
5,875,148.00
180,800.00
371,849.98
189,506,581.51 160,291,377.27 79,164,464.66 69,772,164.88
2,439,780,980.25 1,736,865,033.82 2,254,754,793.35 1,608,350,893.42

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
		ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 10,333,794,526 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
		ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 6,235,748,903 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

30
1,033,379,452.60 1,033,379,452.60 1,033,379,452.60 1,033,379,452.60
623,574,890.30 623,574,890.30 623,574,890.30 623,574,890.30
1,165,820,389.75 1,165,820,389.75 1,165,820,389.75 1,165,820,389.75
31

40,297,435.18
489,156,358.26
938,474.50
2,319,787,547.99
76,634,148.23
2,396,421,696.22
4,836,202,676.47

39,212,306.59
398,554,400.22
991,307.16
2,228,153,294.02
2,228,153,294.02
3,965,018,327.84

40,297,435.18
499,067,870.87
2,328,760,586.10
2,328,760,586.10
4,583,515,379.45

39,212,306.59
379,672,402.18
2,208,279,988.82
2,208,279,988.82
3,816,630,882.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รายได้สนับสนุนการขาย
รายได้อื่น
		รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
		รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,074,048,219.59 3,755,217,124.90 3,963,698,158.02 3,593,308,229.69
11,455,164.22 106,595,196.19
139,676,859.20 81,881,252.61 135,831,615.47 71,139,680.35
33 23,174,728.72 21,950,946.63 30,208,795.01 25,954,714.66
4,248,354,971.73 3,965,644,520.33 4,129,738,568.50 3,690,402,624.70
3,716,880,951.46 3,530,165,185.42 3,608,891,405.53 3,371,342,528.05
7,558,613.33 73,766,117.02
118,776,630.84 100,773,411.60 110,305,214.85 94,612,225.93
182,725,411.53 151,390,287.45 160,371,968.29 130,806,530.19
34 92,737,100.35 69,976,484.82 88,573,213.83 66,050,862.32
4,118,678,707.51 3,926,071,486.31 3,968,141,802.50 3,662,812,146.49
129,676,264.22 39,573,034.02 161,596,766.00 27,590,478.21
35 33,559,319.39 13,585,005.63 32,823,786.68
5,887,906.33
96,116,944.83 25,988,028.39 128,772,979.32 21,702,571.88
96,116,944.83 25,988,028.39 128,772,979.32 21,702,571.88

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
		รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
			ไปยังกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
			รวม
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
			รวม
กำ�ไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

29

(3,490.00)

1,035,485.00

-

1,503,844.00

23

698.00

(207,097.00)

-

(300,768.80)

(2,792.00)

828,388.00

-

1,203,075.20

(52,832.66)
(55,624.66)
96,061,320.17

540,815.95
1,369,203.95
27,357,232.34 128,772,979.32

1,203,075.20
22,905,647.08

18.3

99,982,260.67
(3,865,315.84)
96,116,944.83

25,988,028.39 128,772,979.32
25,988,028.39 128,772,979.32

21,702,571.88
21,702,571.88

18.3

99,926,636.01
(3,865,315.84)
96,061,320.17

27,357,232.34 128,772,979.32
27,357,232.34 128,772,979.32

22,905,647.08
22,905,647.08

36
36

0.0160
0.0160

0.0042
0.0041

0.0207
0.0207

0.0035
0.0034

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

23
31
31

29

-

-

623,574,890.30 1,165,820,389.75

-

-

623,574,890.30 1,165,820,389.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
-

-

-

-

1,085,128.59
40,297,435.18

-

-

39,212,306.59

698.00
(1,085,128.59)
(8,292,382.04)
99,982,260.67
489,156,358.26

(3,490.00)

-

398,554,400.22

(3,490.00)

-

698.00
- (8,292,382.04)
(52,832.66) 99,929,428.01
938,474.50 2,319,787,547.99

-

-

991,307.16 2,228,153,294.02

กำ�ไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
							
ผลต่างของ
		 ทุนเรือนหุ้น			
จัดสรรแล้ว		
อัตราแลกเปลี่ยน รวมส่วนของ
ที่ออกและ		 เงินรับ
สำ�รอง
จากการแปลงค่า	
ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ เรียกชำ�ระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ล่วงหน้าค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
งบการเงิน
บริษัทใหญ่

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

(3,490.00)
698.00
- (8,292,382.04)
(3,865,315.84) 96,064,112.17
76,634,148.23 2,396,421,696.22

-

80,499,464.07

- 2,228,153,294.02
80,499,464.07

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม

(หน่วย : บาท)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

23
31
31
30

29

-

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

-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกำ�ไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(594,168.30)
-

-

594,168.30

5,076,384.25
39,212,306.59

-

34,135,922.34

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

1,035,485.00

412,481,440.59

1,035,485.00
(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

กำ�ไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
							
ผลต่างของ
		 ทุนเรือนหุ้น			
จัดสรรแล้ว		
อัตราแลกเปลี่ยน รวมส่วนของ
ที่ออกและ		 เงินรับ
สำ�รอง
จากการแปลงค่า	
ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ เรียกชำ�ระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ล่วงหน้าค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร
งบการเงิน
บริษัทใหญ่

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม

1,035,485.00
(207,097.00)
- (35,667,072.51)
455,548.50
- 26,528,844.34
- 2,228,153,294.02

-

- 2,236,007,585.69

รวม

(หน่วย : บาท)

54
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
29
23
31
31
30

31
31

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

594,168.30
(594,168.30)
-

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

รวม

(หน่วย : บาท)

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

379,672,402.18 2,208,279,988.82
(1,085,128.59)
(8,292,382.04) (8,292,382.04)
128,772,979.32 128,772,979.32
499,067,870.87 2,328,760,586.10

39,212,306.59
1,085,128.59
40,297,435.18

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สำ�รองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

623,574,890.30 1,165,820,389.75
623,574,890.30 1,165,820,389.75

					
ทุนเรือนหุ้น			
				
ที่ออกและ		 เงินรับ
หมายเหตุ เรียกชำ�ระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ล่วงหน้าค่าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบกระแสเงินสด

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดได้มา (ใช้ไป)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
ค่าตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่าพื้นที่
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
โอนกลับสินค้ารับคืน
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
		 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2559
2558

129,676,264.22
11,030,153.25
7,332,019.02
487,257.12
396,280.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

39,573,034.02 161,596,766.00

27,590,478.21

6,160,378.04
8,211,016.96
749,850.07
180,292.90

10,724,531.47
376,543.07
487,257.12
178,031.26

5,635,926.79
376,543.03
749,850.07
153,342.03

(11,455,164.21) (106,595,196.19)

-

-

7,558,613.33
91,950.79
67,367.78
(1,278,992.58)
(230,335.25)
7,114,510.51
(5,964,528.58)
1,796,838.00
(5,605,577.24)
(5,929,696.46)
85,340,906.33
7,396,194.02
227,824,060.05

73,766,117.02
431,019.47
91,493.59
450,364.67
813,368.85
(3,948.47)
760,933.74
(2,910,555.95) (1,225,657.44) (3,010,199.84)
4,001,199.61
(581,329.62)
3,070,080.35
(1,380,678.26)
7,114,510.51 (1,380,678.26)
779,637.59 (5,964,528.58)
779,637.59
1,402,245.00
1,697,763.00
1,318,537.00
(5,015,928.03) (16,898,002.15) (10,654,722.39)
(5,371,882.80) (4,114,518.74) (4,102,800.79)
62,490,367.18 84,981,889.70 62,476,034.47
7,486,117.64

3,591,324.13

3,574,827.85

84,770,403.12 242,052,124.85

87,788,154.52

(103,416,295.57) (134,171,153.89) (99,084,013.64) (136,373,414.97)
(132,736,578.10) (132,095,891.25) (142,306,579.98) (117,392,425.90)
7,411,450.92 (22,995,057.00)
7,411,450.92 (22,995,057.00)
(39,854,319.76)
(32,687,513.73)
2,237,809.20 (25,619,369.62)
5,050,348.99
(2,961,698.75) (3,669,315.78) (2,961,698.75) (3,669,315.78)
(16,627,078.76) (1,121,335.34)
153,074.82
75,621.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เงินรับล่วงหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำ�เนินงาน
เงินสดรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับในดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เงินสดจ่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2559

งบการเงินรวม
2559
2558

35,338,617.30 (55,546,144.33)
20,270,694.99
1,000,238.00
44,588,877.11
4,532,640.43
(191,049.98)
371,849.98
6,959,165.72 (256,685,956.86)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

41,084,797.69 (65,667,213.94)
20,270,694.99
3,894,938.00
8,359,039.93
3,226,962.77
49,359,521.21 (246,061,401.99)

9,077,258.24 68,046,856.09
5,910,098.75
4,364,817.79
3,459,897.17
3,859,244.77
4,728,671.01
4,925,647.91
5,800,634.68
5,373,549.84
(102,397,776.94) (272,938,710.19) (105,662,452.69) (16,920,962.97)
(11,771,305.80) (8,369,896.25)
(7,105,156.00) (6,766,814.00) (3,450,007.00) (3,285,720.00)
(210,510.00)
(89,159,115.16) (62,256,045.07) (88,819,198.53) (62,254,220.36)
(37,424,285.52) (21,277,191.50) (35,657,842.82) (18,482,714.19)
(221,392,955.70) (550,957,292.08) (174,969,447.98) (337,772,224.90)
- (152,000,000.00)
(53,138,750.00)
- (99,999,700.00)
(164,583,529.50) (18,903,210.69) (15,744,199.57)
(768,200.00)
(783,255.00)
(86,200.00)
21,986,123.54 (36,020,409.26) 21,996,949.87
(196,504,355.96) (55,706,874.95) (245,833,149.70)

(187,000,000.00)
(18,561,410.69)
(180,650.00)
(36,003,349.05)
(241,745,409.74)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน-ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

557,345,514.38 480,017,172.25 551,030,928.29 477,635,695.53
30,000,000.00
- 30,000,000.00
265,100.00
6,252,114.01
(6,037,841.68)
- (6,037,841.68)
(675,000.00)
455,548.50
455,548.50
44,717,750.00
(8,292,382.04)
617,998,140.66
(52,832.66)
(4,041.24)
200,043,955.10
342,261,554.59
542,305,509.69

(35,667,072.51)
450,382,762.25
540,815.95
4,134.42
(155,736,454.41)
497,998,009.00
342,261,554.59

(8,274,053.29)
566,719,033.32
(4,041.24)
145,912,394.40
324,329,751.08
470,242,145.48

(35,667,072.51)
442,424,171.52
(10,020.78)
(137,103,483.90)
461,433,234.98
324,329,751.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป
 บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
(1) 2785/2536 ในชื่อ บริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 บริษัทได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด และเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จำ�กัด ทะเบียนเลขที่ 0107548000285 (เดิมเลขที่ 0107574800285) โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 269 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
 กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลักเป็นนายหน้าตัวแทน ตัวแทนต่างๆ เกี่ยวกับการจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
เป็นศูนย์บริการอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และเป็นศูนย์รับชำ�ระค่าบริการ ค่าโทรศัพท์ในระบบ GSM เซลลูล่าร์ 900 และ GSM 1800
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้งสำ�นักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีนประกอบธุรกิจบริหาร
ต้นทุนสินค้าและควบคุมคุณภาพของสินค้า
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ
 งบการเงินจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ �ำ หนด ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 งบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึ่ง
ใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายบัญชี
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำ�ขึ้นตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทยในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือมีความแตกต่างกันใน
การตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
2.2 สกุลเงินที่นำ�เสนองบการเงิน
งบการเงินจัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท
2.3 การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ
 การจัดทำ�งบการเงินนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณ และข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบต่อการรับรู้
จำ�นวนเงินในงบการเงิน และรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังนี้
2.3.1 สัญญาเช่า
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

58

รายงานประจําปี 2559

2.3.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็น
อยู่ในขณะนั้น
2.3.3 ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยการประมาณการนั้นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ
2.3.4 ค่าเผื่อลดมูลค่าสำ�หรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพ
 บริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสำ�หรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
สินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการการหมุนเวียนและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
2.3.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
 บริษทั จะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์เมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเมือ่ มี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าสินทรัพย์ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร
2.3.6 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
 ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
 นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
2.3.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 บริษทั จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั จะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
2.3.8 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
 บริษัทมีข้อผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี้ที่มีต่อพนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
ประมาณการหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่คำ�นวณ
ด้วยวิธคี ณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานทีใ่ ช้ในการประเมินค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจำ�
งวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงานและอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ ในทุกปีบริษัทจะมี
การทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดทีเ่ หมาะสม ซึง่ ควรสะท้อนถึงอัตราดอกเบีย้ ทีค่ วรนำ�มาใช้ในการคำ�นวณมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม บริษัท
จะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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2.4 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
2.4.1 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“บริษัท”) และบริษัทย่อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย” ดังนี้

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
			 2559
2558
บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
TWZ INTERNATIONAL LIMITED

100

100

ฮ่องกง

100

100

ไทย

100
100
100

100
100
-

ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นโดยบริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด
บริษทั เลออันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

100

100

ไทย

บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นโดยบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษทั มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วสิ จำ�กัด ผลิตและจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า

49

-

ไทย

บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำ�กัด
บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

จัดหาและจัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์สื่อสาร
จัดหาและจัดจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์สื่อสาร
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ตัวแทนจำ�หน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงในสัญญาณดิจิตอล
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า

จดทะเบียน
ในประเทศ

 ในระหว่างปี 2559 บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ได้เข้าซื้อบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด โดยมีรายละเอียด
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
2.4.2 นโยบายบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงินรวมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.28

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในระหว่างปี
 กลุ่มกิจการได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ดังนี้
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		มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

วันที่มีผลบังคับใช้

1 (ปรับปรุง 2559)
2 (ปรับปรุง 2559)
7 (ปรับปรุง 2559)
8 (ปรับปรุง 2559)
10 (ปรับปรุง 2559)
11 (ปรับปรุง 2559)
12 (ปรับปรุง 2559)
16 (ปรับปรุง 2559)
17 (ปรับปรุง 2559)
18 (ปรับปรุง 2559)
19 (ปรับปรุง 2559)
20 (ปรับปรุง 2559)

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม
24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
33 (ปรับปรุง 2559) กำ�ไรต่อหุ้น
34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์
37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำ�หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
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		มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

2 (ปรับปรุง 2559)
3 (ปรับปรุง 2559)
4 (ปรับปรุง 2559)
5 (ปรับปรุง 2559)
6 (ปรับปรุง 2559)
8 (ปรับปรุง 2559)
10 (ปรับปรุง 2559)
11 (ปรับปรุง 2559)
12 (ปรับปรุง 2559)
13 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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		การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

15
25
27
29
31
32

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

2559)
2559)
2559)
2559)
2559)
2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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1
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		การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

10
12
13
14

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

2559)
2559)
2559)
2559)

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

15
17
18
20
21

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

2559)
2559)
2559)
2559)
2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นำ�ส่งรัฐ
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 ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
		มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ �ำ หนดทางเลือกเพิม่ เติมสำ�หรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
เลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า ทัง้ นี้ กิจการต้องใช้วธิ กี ารบันทึกบัญชีเดียวกันสำ�หรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดัง
กล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
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4. นโยบายการบัญชี
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้าเป็นจำ�นวนเงินสุทธิจากการรับคืน ส่วนลดและภาษีขาย (ถ้ามี) รายได้จาก
การขายสินค้ารับรู้เมื่อมีการส่งมอบและผู้ซื้อยอมรับสินค้าโดยผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำ�คัญของความ
เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว
 รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย รับรูเ้ มือ่ กิจการได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีส่ �ำ คัญให้แก่ผซู้ อื้
แล้วโดยรับรู้รายได้เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับชำ�ระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว
 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน รับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำ�คัญของ
ความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
รายได้ค่าสนับสนุนการขาย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง และได้รับอนุมัติจากผู้ขายแล้ว
รายได้ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ โดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
 รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน รับรู้รายได้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate method) ตาม
ระยะเวลาสัญญาเช่าการเงิน
 ต้นทุนการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในการคำ�นวณหาต้นทุนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริษัทได้ทำ�การ
แบ่งสรรต้นทุน การพัฒนาทัง้ หมดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โดยคำ�นึงถึงต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงด้วย) ให้กบั โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
ที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขายแล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบกำ�ไรขาดทุนตามรายได้จากการขายที่ได้บันทึกไว้
 ต้นทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและดอกเบี้ย
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม หรือเงินลงทุนระยะสัน้ อืน่ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
วันที่ได้มาและไม่นำ�ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันใดๆ
4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำ�นวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจำ�นวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณการจากอายุของ
ลูกหนี้การค้าตามสัดส่วนการรับชำ�ระภายหลังวันสิ้นงวดระยะเวลาบัญชี ดังนี้
			จำ�นวนวันที่ลูกหนี้การค้าค้างชำ�ระ
1 - 90 วัน
มากกว่า 90 วัน

อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 100

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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4.4 ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
 ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และดอกเบี้ยรับรอการรับรู้
แสดงเป็นรายการหักจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
4.5 สินค้าคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนด้วยวิธถี วั เฉลีย่ เคลือ่ นที่ หรือมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใด
จะต่ำ�กว่า
 มูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ ำ�เป็นต้องจ่ายเพือ่ ให้
สินค้านั้นขายได้
 ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่
ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า (ถ้ามี)
 บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงในสินค้าล้าสมัยตามเกณฑ์การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามราคาตลาดและ
ตามเกณฑ์ประมาณการจากอายุของสินค้าแล้วแต่วิธีการใดจะสูงกว่า ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยพิจารณาตามเกณฑ์ประมาณการจาก
อายุสินค้า คำ�นวณได้ดังนี้
			อายุของสินค้าคงเหลือ

อัตราการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

181 - 270 วัน
271 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน

ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100

4.6 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งประกอบด้วยที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยราคาทุนสุทธิจากการลดมูลค่าของมูลค่างานโครงการ โดยมีรายละเอียดการคำ�นวณราคาทุน ดังนี้
			ที่ดิน
ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยแยกตามพื้นที่ขายตามแต่ละโครงการ
			ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
 ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภคส่วนกลาง และดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
ของโครงการ (ถ้ามี) โดยต้นทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริง
4.7 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินแสดงตามราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย ค่าพัฒนาที่ดิน
ค่าก่อสร้างอาคาร และค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
4.8 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยราคาทุนและปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามวิธี
ราคาทุน รายได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะรับรู้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
 การซือ้ และขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่บริษัทตกลงที่จะซือ้ หรือขายเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดการทำ�รายการ

64

รายงานประจําปี 2559

 บริษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุนนัน้ อาจมีการด้อยค่าเกิดขึน้ หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 การจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจำ�หน่ายเมือ่ เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จำ�หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไป
บางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำ�หน่ายจะใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำ�นวนทั้งหมดที่ถือไว้
4.9 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดินที่จะใช้พัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งแสดงในราคาทุนประกอบด้วย ค่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
			ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรูแ้ ยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึง่ ตามความเหมาะสมเมือ่ ต้นทุนนัน้
เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัด
มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำ�หรับค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาอื่นๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
 ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดย
ประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
						
-

ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครื่องตกแต่งสำ�นักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

อายุการใช้งานโดยประมาณ
3, 5
5
5
5
5
10-25

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีทมี่ ลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนทันที
 ผลกำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ คำ�นวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่าย
สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชี และรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกำ�ไรหรือขาดทุน
 กลุม่ กิจการรับรูต้ น้ ทุนการกูย้ มื ซึง่ ได้แก่ ดอกเบีย้ จ่ายหรือค่าใช้จา่ ยทางการเงินอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงจากการได้มาของสินทรัพย์
ทีเ่ กิดจากการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงือ่ นไขเพือ่ ให้สนิ ทรัพย์อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์ได้บนั ทึกรวมเป็นต้น
ทุนของสินทรัพย์
4.11 สิทธิการเช่า
 บริษัทบันทึกตามราคาทุน หักด้วยค่าตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่าสะสมและสิทธิการเช่าตัดจ่ายตามระยะเวลาของสัญญาเช่าแต่ละ
สัญญา
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4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทีซ่ อื้ มาบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนด้วยต้นทุนในการได้มาและการดำ�เนินการให้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำ�มาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำ�หน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณเป็น
ระยะเวลา 5 ปี
			สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 สัญญาขายไฟฟ้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจบันทึกเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ซึ่งถือเป็นราคาทุนเริ่มแรก และ
ตัดจ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาขายไฟฟ้าสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกด้วยราคาทุนและจะไม่มีการตีราคาเพิ่ม แต่จะทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุง
หากมีการด้อยค่าเกิดขึ้น
4.13 ค่าความนิยม
 ค่าความนิยมคือสิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทย่อยนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้
ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
 ค่าความนิยมทีร่ บั รูจ้ ะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม ค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทีร่ บั รูแ้ ล้วจะไม่มกี ารกลับรายการ ทัง้ นีม้ ลู ค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคำ�นวณในกำ�ไรหรือขาดทุนเมือ่
มีการขายกิจการ
		ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยทีก่ อ่ ให้เกิดกระแสเงินสด โดยทีห่ น่วยนัน้ อาจจะเป็น
หน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึง่ คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึง่ ค่าความนิยมเกิดขึน้ จากส่วนงานปฏิบตั กิ ารทีร่ ะบุได้
4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจำ�หน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจำ�ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำ�หน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชี
อาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิทคี่ าดว่า
จะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็น
หน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือ
จากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.15 สัญญาเช่าระยะยาว
		กรณีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
 สัญญาเช่าสินทรัพย์ทบี่ ริษทั ได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไปให้กบั ผูเ้ ช่าจะจัดประเภทเป็น
สัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินจะบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็นลูกหนีโ้ ครงการอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
 รายได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บันทึก ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าโดยผู้ให้เช่าใช้ราคายุติธรรมของ
ทรัพย์สินหรือราคาที่ต่ำ�กว่าของมูลค่าปัจจุบันของผลรวมของจำ�นวนขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแก่ผู้ให้เช่า ซึ่งการคำ�นวณมูลค่า
ปัจจุบนั นีใ้ ช้อตั ราดอกเบีย้ ทางการค้าทีเ่ หมาะสม ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน บันทึกเป็นต้นทุน ณ วันทีเ่ ริม่ ต้น

66

รายงานประจําปี 2559

ของสัญญาเช่า โดยใช้ราคาทุนของสินทรัพย์ทใี่ ห้เช่าหรือมูลค่าราคาตามบัญชี (หากมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจากราคาทุนของสินทรัพย์
ทีใ่ ห้เช่า) ผลต่างระหว่างรายได้และต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินบันทึกเป็นกำ�ไรจากโครงการอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งจะรับรู้ตามนโยบายการบัญชีที่บริษัทใช้รับรู้การขายตามปกติ
		

กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า
 สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์ซงึ่ ผูใ้ ห้เช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่า
นั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกใน
กำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงินทีต่ อ้ ง
จ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า
 จำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง
อยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ สำ�หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

4.16 ผลประโยชน์พนักงาน
		ผลประโยชน์ระยะสั้น
 เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
		ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
			โครงการสมทบเงิน
 บริษัทใหญ่และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัท
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
			โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
 กลุ่มกิจการมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มกิจการถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
 กลุม่ กิจการคำ�นวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่ง
หลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
			ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำ�หรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยของโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ที่กำ�หนดไว้ในกำ�ไรขาดทุน

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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4.17 ต้นทุนการกู้ยืม
 ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มาการก่อสร้างหรือการผลิต สินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้
หรือขายได้ถูกนำ�ไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ส่วนต้นทุนการ
กู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม
 อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์คำ�นวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีของ
เงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ (ถ้ามี)
4.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
		สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำ�เสนองบการเงิน
 รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่
กิจการดำ�เนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุล
เงินที่ใช้นำ�เสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ
		รายการและยอดคงเหลือ
 รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำ�ไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำ�ระที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี
ได้บันทึกไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
 เมือ่ มีการรับรูร้ ายการกำ�ไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ น
ทัง้ หมดของกำ�ไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ด้วย ในทางตรงข้ามการรับรูก้ �ำ ไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน
ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำ�ไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำ�ไรขาดทุนด้วย
		กลุ่มกิจการ
 การแปลงค่าผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุม่ กิจการ (ทีม่ ใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟ้อรุนแรง)
ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำ�เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำ�เสนองบการเงินดังนี้
-

สินทรัพย์และหนี้สินทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินทุกรายการ แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันสิ้นงวด
ทุนเรือนหุ้น แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดิม ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ยของแต่ละเดือน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.19 ภาษีเงินได้
		ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 กลุม่ กิจการบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากรในแต่ละประเทศ
		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 กลุม่ กิจการบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถกู รับรูเ้ มือ่ เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ เกิดจากการรับรูค้ า่ ความนิยมเมือ่ เริม่ แรกการรับรู้
เมือ่ เริม่ แรกซึง่ สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ซึง่ เกิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกำ�ไรขาดทุนทางบัญชีหรือ
ทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้
 กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
 กลุ่มกิจการจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
 กลุ่มกิจการจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
นำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันสำ�หรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำ�หรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำ�ระ
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำ�ระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
4.20 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
		กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 กำ�ไร (ขาดทุน )ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิสำ�หรับงวดบัญชีด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของ
หุ้นสามัญตามระยะเวลาที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
		กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
 กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด คำ�นวณโดยดูจากจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวดปรับปรุงด้วยจำ�นวนหุ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดคือ
สิทธิเลือกซือ้ หุน้ ทีใ่ ห้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ในการคำ�นวณกำ�ไรต่อหุน้ ปรับลด หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดมาจากสิทธิเลือกซือ้ หุน้ บริษทั คำ�นวณ
จำ�นวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของราคาตามสิทธิซื้อหุ้นที่มาพร้อมกับสิทธิ
เลือกซือ้ หุน้ (กำ�หนดจากราคาถัวเฉลีย่ ของหุน้ สามัญของบริษทั ในระหว่างงวด) การคำ�นวณนีท้ �ำ ขึน้ เพือ่ กำ�หนดจำ�นวนหุน้ สามัญทีต่ อ้ ง
นำ�มาบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้นปรับลดโดยไม่มีการปรับกำ�ไรสุทธิแต่อย่างใด
4.21 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
4.22 สำ�รองตามกฎหมาย
			บริษัทใหญ่
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
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			บริษัทย่อยในประเทศไทย
 บริษัทย่อยจะต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละห้า เป็นสำ�รองตามกฏหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าสำ�รอง
ตามกฏหมายจะมีเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
4.23 การจ่ายเงินปันผล
 เงินปันผลทีจ่ า่ ยไปยังผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะรับรูใ้ นด้านหนีส้ นิ ในงบการเงินของกลุม่ กิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
4.24 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็นผลประโยชน์ทจี่ า่ ยให้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัท หมายถึง บุคคลที่กำ�หนดตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.25 การนำ�เสนอข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงาน
 ส่วนงานดำ�เนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำ�เสนอให้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงาน
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
งานดำ�เนินงาน
4.26 ประมาณการหนี้สิน
 กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องใช้ทรัพยากรเพื่อจ่ายชำ�ระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการ
จำ�นวนทีต่ อ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชือ่ ถือ เมือ่ ได้จา่ ยชำ�ระประมาณการหนีส้ นิ ไปแล้วหากแน่ใจว่าจะได้รบั คืนอย่างแน่นอนให้บนั ทึกรายจ่าย
ที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก
4.27 มูลค่ายุติธรรม
 มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้แก่ผู้อื่นโดยเป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด (market participants) ณ วันที่วัดมูลค่า
 กลุ่มกิจการใช้วิธีราคาตลาด (Market approach) เป็นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ยกเว้นในกรณี
ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มกิจการจะใช้วิธีเทคนิคทางการเงิน
เป็นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินแทนลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
 การวัดมูลค่ายุตธิ รรมสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีถ้ กู จัดประเภทอยูใ่ นระดับทีต่ า่ งกันของลำ�ดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมตามข้อมูล
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี้
		ข้อมูลระดับ 1
		ข้อมูลระดับ 2
		ข้อมูลระดับ 3
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เป็นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกันและกิจการ
สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคา
เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

4.28 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”)
			การรวมธุรกิจ
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มกิจการ
 การควบคุม หมายถึง อำ�นาจในการกำ�หนดนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอำ�นาจในการควบคุม กลุ่มกิจการต้องนำ�สิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา
ด้วย วันทีซ่ อื้ กิจการคือวันทีอ่ �ำ นาจในการควบคุมนัน้ ได้ถกู โอนไปยังผูซ้ อื้ การกำ�หนดวันทีซ่ อื้ กิจการและการระบุเกีย่ วกับการโอนอำ�นาจ
ควบคุมจากผู้ถูกซื้อไปยังผู้ซื้อต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
 กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำ�หรับการซื้อบริษัทย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทผี่ ซู้ อื้ โอนให้และหนีส้ นิ ทีก่ อ่ ขึน้ และส่วนได้เสียในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกโดยกลุม่ กิจการ รวมถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
หรือหนีส้ นิ ทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระ และวัดมูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาทีร่ ะบุได้และหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการรวมธุรกิจด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า
ยุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มกิจการที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
			บริษัทย่อย
 บริษทั ย่อยเป็นกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุม่ กิจการ การควบคุมเกิดขึน้ เมือ่ กลุม่ กิจการเปิดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้อ�ำ นาจเหนือกิจการนัน้ ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มกิจการ งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำ�เป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มกิจการ
			การสูญเสียการควบคุม
 เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึง
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมและส่วนประกอบอืน่ ในส่วนของเจ้าของทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนัน้ กำ�ไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อยรับรูใ้ นกำ�ไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ
วันที่สูญเสียการควบคุม
			การตัดรายการในงบการเงินรวม
 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่มจะถูกตัดรายการในการจัดทำ�งบการเงินรวม
			ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของ
บริษัทและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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5. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
 กลุ่มกิจการได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในจำ�นวนเดียวกัน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบริหารโดยกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพเอไอเอมั่นคง และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
 สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มกิจการได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 958,371.10 บาท และ
เฉพาะกิจการเป็นจำ�นวนเงิน 856,131.29 บาท (2558 : 755,992.68 บาท และเฉพาะกิจการ : 710,248.00 บาท)

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำ�ให้มี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษทั ผูบ้ ริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีม่ อี �ำ นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงาน
ของบริษัท
 รายละเอียดความสัมพันธ์ทบี่ ริษทั มีกบั บุคคลหรือกิจการทีม่ อี �ำ นาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเป็นบริษัทมีดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
			ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
TWZ INTERNATIONAL LIMITED
บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำ�กัด
บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
นายพุทธชาติ รังคสิริ
นางปิยะนุช รังคสิริ

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นของบริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นของบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท

		นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้
			รายการบัญชี
รายได้จากการขายสินค้า
ซื้อสินค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ
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นโยบายในการกำ�หนดราคา
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
อัตราร้อยละ 5 จากรายได้จากการขายและบริการ

6.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
TWZ INTERNATIONAL LIMITED
เงินทดรองรับ
บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำ�กัด
เงินทดรองจ่าย
รายได้ค้างรับ
เงินทดรองรับ
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำ�กัด
เงินทดรองจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กู้ยืม
เงินทดรองรับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
เงินทดรองจ่าย
บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
เงินทดรองจ่าย
เงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นางปิยะนุช รังคสิริ
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด

-

-

55,964.40

56,421.60

-

-

4,664,577.70
10,564,865.60
-

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

-

-

2,777,573.00

626,565.00

-

- 12,319,158.46
3,993,924.82
- 15,468,410.95
5,183,410.95
- 187,000,000.00 187,000,000.00
4,560.70
2,559.70
550,000.00
-

-

-

142,500.00

142,500.00

-

551,619.76
- 152,000,000.00
1,117,322.40

-

6,709,137.11
6,709,137.11

1,132,023.10
6,252,114.01
(675,000.00)
6,709,137.11

-

-

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมประเภท
กำ�หนดการชำ�ระเงินเมื่อทวงถาม ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
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6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำ�กัด
รายได้จากการขายสินค้า
ซื้อสินค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำ�กัด
ซื้อสินค้า
บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริหารจัดการ
บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ดอกเบี้ยรับ

-

-

260,755.15
5,511,801.70

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

-

-

205,607.48

-

-

-

10,285,000.00
6,600,000.00

5,781,479.44
-

-

-

1,117,322.40

-

6.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		รวม
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16,904,528.02
750,809.00
17,655,337.02

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

16,904,528.02
750,809.00
17,655,337.02

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

7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำ�แนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะงานส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ซื้อสินค้าสุทธิ
ซื้อที่ดินและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและต้นทุนพัฒนาโครงการ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่า
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าเช่าพื้นที่และบริการ
ค่าส่งเสริมการขาย

(132,736,578.10)
1,509,327.83
3,851,769,179.63
102,397,776.94
8,091,869.69
154,354,764.71
11,030,153.25
7,819,276.13
396,280.00
49,479,384.13
2,909,212.93

(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

142,306,579.98 (117,392,425.90)
(1,806,987.06)
59,880.51
3,753,444,894.81 3,489,038,671.57
105,662,452.69 16,920,962.97
145,298,417.58 125,822,046.11
10,724,531.47
5,635,926.79
863,800.19
1,126,393.10
178,031.26
153,342.03
49,071,144.13 41,928,336.17
2,860,016.65
153,342.03

8. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบเงินสดมีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ยังไม่ได้ชำ�ระ
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง
จากเงินรับล่วงหน้า
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ

82,429,901.71

80,028,823.44

57,348,392.51

57,325,220.20

-

15,844,736.87

-

-

102,178,076.83 101,894,743.12
38,057,000.00
-

49,613,975.85
-

49,476,399.64
-
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9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
เงินสด
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร-ประจำ�
		รวม

6,231,861.87
6,293,378.06
5,116,384.45
5,279,980.98
249,289,207.00 158,056,976.20 196,174,113.52 149,908,818.86
281,704,164.54 172,899,200.34 268,941,647.51 169,130,951.24
5,080,276.28
5,012,000.00
10,000.00
10,000.00
542,305,509.69 342,261,554.59 470,242,145.48 324,329,751.08

เงินฝากธนาคาร มีอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำ�หนด

10. ลูกหนี้การค้า
กลุ่มกิจการมีการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ลูกหนี้การค้าขายไม่ขาด
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
91 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
			สุทธิ
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11,035,234.76

830,958.85

11,035,234.76

778,523.74

661,406,528.36 568,403,119.88 661,500,840.36 568,504,509.88
201,908,171.67 205,454,269.09 197,456,797.67 204,696,318.85
63,131,428.71 59,367,832.89 62,541,981.28 59,274,840.19
33,317.95
143,997.85
361.95
140,803.90
886,679.98
784,887.30
770,531.48
826,737.30
938,401,361.43 834,985,065.86 933,305,747.50 834,221,733.86
(898,326.63)
(830,958.85)
(774,575.27)
(778,523.74)
(7,378,450.51)
(263,940.00) (7,378,450.51)
(263,940.00)
930,124,584.29 833,890,167.01 925,152,721.72 833,179,270.12

11. ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับจากสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
			สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี ขึ้นไป
			รวม

148,201,363.41 148,659,680.28 102,863,946.21 106,323,843.38
(65,771,461.70) (68,630,856.84) (45,515,553.70) (48,998,623.18)
(644,511.41)
(11,984.46)
(544,535.19)
81,785,390.30 80,016,838.98 56,803,857.32 57,325,220.20
7,223,006.98
5,720,860.36
4,819,159.19
4,043,038.09
28,022,540.80 33,194,220.14 19,308,826.70 23,544,844.97
112,955,815.63 109,744,599.78 78,735,960.32 78,735,960.32
148,201,363.41 148,659,680.28 102,863,946.21 106,323,843.38

12. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม
อะไหล่เพื่อซ่อม
รวม
บวก ค่าเผื่อต้นทุนสินค้ารับคืน
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
			สุทธิ

1,376,489,702.96
16,307,228.93
1,392,796,931.89
6,151,435.89
1,398,948,367.78
(434,920.88)
(25,904,418.61)
1,372,609,028.29

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

1,366,267,518.62
16,307,228.93
1,382,574,747.55
6,151,435.89
1,388,726,183.44
(346,714.97)
(24,622,304.98)
1,363,757,163.49

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

 สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนและโอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ จำ�นวน (1,509,327.83) บาท และ (1,806,987.06) บาท ตามลำ�ดับ (ปี 2558 : 1,090,643.66
บาท และ 59,880.51 บาท ตามลำ�ดับ)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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13. โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ที่ดิน
ต้นทุนพัฒนาโครงการ (ค่าก่อสร้าง )
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าโครงการลดลง
		สุทธิ

318,727,000.00 368,120,213.94 30,000,000.00
192,162,682.71 40,371,691.83 129,619,479.55
510,889,682.71 408,491,905.77 159,619,479.55
(2,144,982.62) (2,144,982.62)
508,744,700.09 406,346,923.15 159,619,479.55

14. โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

30,000,000.00
23,957,026.86
53,957,026.86
53,957,026.86
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
		
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
ซื้อ/รับโอน จำ�หน่าย/โอนออก 2559
อาคาร
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
		รวม

80,800,004.07
37,155,765.15
117,955,769.22

11,771,305.80
11,771,305.80

(3,747,721.32) 88,823,588.55
68,285.21 37,224,050.36
(3,679,436.11) 126,047,638.91
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
ซื้อ/รับโอน จำ�หน่าย/โอนออก 2559
อาคาร
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
		รวม
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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
 ประโยชน์จากการใช้ที่ดินที่ได้มาโดยสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำ�เนินการจัดหาประโยชน์ รับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
ค่าเช่าขัน้ ต่ำ�ที่ต้องจ่าย คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.2511 ต่อปี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาเช่าที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้างนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 20
บริษัทย่อย
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
 ประโยชน์จากการใช้ที่ดินที่ได้มาโดยสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำ�เนินการจัดหาประโยชน์ รับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
ค่าเช่าขัน้ ต่ำ�ที่ต้องจ่าย คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.2511 ต่อปี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาเช่าที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้างนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 20

15. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		สุทธิ

291,885,275.74 299,296,726.66 291,885,275.74 299,296,726.66
(729,048.00)
(729,048.00)
(729,048.00)
(729,048.00)
291,156,227.74 298,567,678.66 291,156,227.74 298,567,678.66

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่บริษัทตกลงกับผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม

16. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ภาษีซื้อรอใบกำ�กับ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค่าสนับสนุนการขายค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-อื่นๆ
		สุทธิ

18,979,882.97
893,113.96
12,358,838.47
14,860,284.99
3,859,943.31
4,000,000.00
17,670,220.39
72,622,284.09
(190,896.93)
(339,077.52)
72,092,309.64

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

606,877.67
760,903.17
9,396,839.39
14,610,332.99
20,445,050.15
38,439,783.95
84,259,787.32
(190,896.93)
(339,077.52)
83,729,812.87

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

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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17. เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร-ประจำ�
		รวม

56,124.11
55,901.91
387,833,829.69 409,820,175.43 386,606,399.18 408,603,349.05
387,889,953.80 409,876,077.34 386,606,399.18 408,603,349.05

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นเงินฝากธนาคารข้างต้น บริษัทนำ�ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 24

18. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
18.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ต้นปี
บวก ซื้อเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ปลายปี
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-

- 327,958,069.00 327,958,069.00
- 99,999,700.00
- 427,957,769.00 327,958,069.00

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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HKD
บาท
บาท
บาท
บาท

1,000,000.00
3,000,000.00
250,000,000.00
1,000,000.00
100,000,000.00

1,000,000.00
3,000,000.00
250,000,000.00
1,000,000.00
-

100
100
100
100
100

100
100
100
100
-

สัดส่วนเงินลงทุน (%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

(หน่วย : บาท)

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำ�เนินการพิจารณาการใช้สิทธิ์ในการขายหุ้นทั้งหมดคืนแก่บริษัท อาร์ที โฮลดิ้ง และบริษัท บางกอก ฟอเรสต์ จำ�กัด

 หากผูข้ ายมีการให้กยู้ มื แก่บริษทั ในการดำ�เนินโครงการ และยังมียอดเงินกูย้ มื คงค้างและดอกเบีย้ ค้างชำ�ระ เมือ่ ผูซ้ อื้ มีการซือ้ หุน้ บริษทั คืนตามเงือ่ นไขการซือ้ หุน้ คืนทัง้ หมดแล้ว บริษทั ต้องชำ�ระคืน
เงินกู้ยืมคงค้างและดอกเบี้ยค้างชำ�ระแก่ผู้ขายในทันที ณ วันที่ทำ�การซื้อหุ้นคืน

 ผู้ซื้อตกลงร่วมกันที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดคืนจากผู้ขายจำ�นวน 49,998 หุ้น ในมูลค่า 120 ล้านบาท ทั้งนี้ หากในช่วงเวลาก่อนการซื้อคืนผู้ขายได้รับเงินปันผลในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะต้องนับรวม
เป็นส่วนหนึ่งการจ่ายชำ�ระเงินค่าซื้อคืน โดยให้หักออกจากยอดเงินที่ต้องจ่ายชำ�ระทั้งสิ้น

 ผูข้ ายมีสิทธิทจี่ ะให้ผซู้ อื้ คืนหุน้ บริษัททัง้ หมด ก็ตอ่ เมื่อกำ�ไรสุทธิของบริษทั สำ�หรับงวดปี 2556-2559 รวมกันแล้วน้อยกว่า 150 ล้านบาท หากผู้ขายใช้สิทธิ ผูซ้ อื้ จะต้องซือ้ หุน้ และชำ�ระเงินภายใน
กำ�หนดระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังจากทีผ่ ขู้ ายนำ�ส่งงบการเงินประจำ�ปี 2559 ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่หากมีหนีห้ รือรายการระหว่างกันค้างอยู่ ผูซ้ อื้ และผูข้ ายมีหน้าทีท่ ตี่ อ้ งดำ�เนินการเคลียร์
ให้แล้วเสร็จก่อนการซื้อคืน

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อหุ้นคืนของบริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด กับ บริษัท อาร์ที โฮลดิ้ง จำ�กัด และบริษัท บางกอก ฟอเรสต์ จำ�กัด โดยมีเงื่อนไขการซื้อและการชำ�ระราคา
ค่าซื้อหุ้นที่ซื้อขายที่เป็นสาระสำ�คัญ ดังนี้

3,958,069.00
3,000,000.00
320,000,000.00
1,000,000.00
-   
327,958,069.00

ราคาทุน (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

3,958,069.00
3,000,000.00
320,000,000.00
1,000,000.00
99,999,700.00
427,957,769.00

			บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด													

TWZ INTERNATIONAL LIMITED
บริษัท ทีแซด เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จำ�กัด
บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
รวม

ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

18.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทย่อย													

			บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง
บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทางเลือกโดยให้ บริษัท
ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ถือลงทุนร้อยละ 100 และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด เรียกชำ�ระเงินค่าหุ้น จำ�นวน 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท และบริษัทได้จ่ายชำ�ระแล้ว
		บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นของ บริษัท ปิยะชาติ จำ�กัด

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
		
ทุนที่เรียก สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
ชื่อบริษัท

บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

ทุนจดทะเบียน

25,000,000.00

ชำ�ระแล้ว

25,000,000.00

ร้อยละ (%)

100

		บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นของ บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

ตามวิธีราคา

25,000,000.00
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
		
ทุนที่เรียก สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียน

บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

80,800,000.00

ชำ�ระแล้ว

80,800,000.00

ร้อยละ (%)
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ตามวิธีราคา

39,592,000.00



 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท เกียร์
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด เข้าทำ�การซื้อหุ้นใน บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว
จำ�นวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มกิจการ ในราคาซื้อขายรวม
70 ล้านบาท บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกำ�ลังการผลิตสูงสุด 5.0 เมกะวัตต์



 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ทางบริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อหุ้นสามัญจำ�นวน 40 ล้านบาท โดยมีกำ�หนดโอนหุ้นสามัญ
จำ�นวน 48,490 หุน้ ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึง่ หลังจากการจ่ายชำ�ระเงินตามข้อตกลงในสัญญาซือ้ ขายจะมีผลทำ�ให้บริษทั มีสดั ส่วน
ในการลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 48.49 และมีภาระผูกพันธ์ที่จะต้องจ่ายชำ�ระค่าหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำ�นวน 16 ล้านบาท
ทั้งนี้จำ�นวนหุ้นสามัญอีกจำ�นวน 31,510 หุ้น จะมีการซื้อขายจริงภายหลัง 3 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว
 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 บริษัทได้ชำ�ระเงินงวดที่สองให้กับผู้ขายจำ�นวน 14 ล้านบาท และซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำ�นวน
1,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นเงินจำ�นวน 100,000 บาท มีผลทำ�ให้บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ในอัตราร้อยละ 80 รวมทั้งมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นคิดเป็น 80.19% จากข้อมูลข้างต้น ส่งผลให้ในวันที่ 21 กันยายน
2559 (วันซื้อกิจการ) บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด มีอำ�นาจการควบคุมในบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ทั้งนี้
ในการซื้อกิจการดังกล่าว ณ วันซื้อกิจการ กลุ่มกิจการได้รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือเทียบเคียงมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ กิดจากการรวมธุรกิจ จากการวัดมูลค่าตามวิธซี อื้ เป็นจำ�นวนเงิน 50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายงานประจําปี 2559

(หน่วย : บาท)
สิ่งตอบแทนจากการรวมธุรกิจ
จ่ายชำ�ระด้วยเงินสด
จ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
		รวม

50,000,000.00
4,000,000.00
54,000,000.00

ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 ( วันซื้อกิจการ) มีสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม/ราคาตามบัญชีและรายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(หน่วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า**
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
บวก ค่าความนิยม
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 21 กันยายน 2559
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อมา
จำ�นวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย ณ วันที่ 21 กันยายน 2559

9,522,000.00
39,616,601.76
97,455,656.30
(206,720.64)
(39,854,319.76)
(19,491,131.26)
87,042,086.40
(44,442,464.06)
7,400,377.66

50,000,000.00

(9,522,000.00)
40,478,000.00

** 	มูลค่าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ณ วันซื้อกิจการข้างต้น เป็นมูลค่าที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหนึ่งซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เป็นข้อตกลงขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำ�นวน 5 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)/ กำ�หนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) โดยใช้วันที่เกิดก่อน ทั้งนี้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กำ�หนดวัน SCOD ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์
เซอร์วิส จำ�กัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำ�นวน 707,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยชำ�ระทุนจดทะเบียนร้อยละ 25
ของจำ�นวนหุ้นที่เสนอขาย และพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตาม
สัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นใหม่ ทั้งหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
(MASTECH) ได้มีมติให้ MASTECH เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,100,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ
1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 80,800,000 บาท (หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100
บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำ�นวน 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเรียกชำ�ระค่าหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รวมกำ�ไร(ขาดทุน) ของ บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์
เซอร์วิส จำ�กัด ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 ดังนี้
(หน่วย : บาท)

		 ผลขาดทุนสุทธิ

(7,579,050.67)

 กรณีถา้ หากบริษัทได้รวมธุรกิจกันตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 จะรวมรายได้และกำ�ไร(ขาดทุน) ของบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี้
(หน่วย : บาท)

		 ผลขาดทุนสุทธิ

(8,501,489.31)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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18.3 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ของบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ ดังนี้
		งบแสดงฐานะการเงินรวมโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม-สุทธิ
		

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยสรุป สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้
ขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
		

งบกระแสเงินสดรวมโดยสรุป สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
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รายงานประจําปี 2559

(หน่วย : บาท)
30,371,688.85
(39,840,543.48)
(9,468,854.63)
206,404,535.08
(124,637,169.76)
81,767,365.32
72,298,510.69
36,872,240.45
39,761,907.78
76,634,148.23
(หน่วย : บาท)
5,831.63
(7,579,050.67)
(7,579,050.67)
(3,865,315.84)
(หน่วย : บาท)
26,671,679.81
(188,527,462.57)
155,582,850.00
(6,272,932.76)
9,522,000.00
3,249,067.24

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ		
เครื่องตกแต่ง		
และอุปกรณ์ เครื่องใช้สำ�นักงาน สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่าง อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
ก่อสร้าง จากพลังงานทดแทน

รวม

(หน่วย : บาท)

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม																			
     2559
11,030,153.25
     2558
6,160,378.04

ราคาทุน :										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
280,108.00
4,499,892.00 31,333,445.49
2,807,769.15 19,970,889.92 46,508,386.76 20,164,843.00
-   
-    125,565,334.32
บริษัทย่อย ณ วันที่ลงทุน
-   
-   
-   
45,653.28
-   
53,948.61
-   
-   
-   
99,601.89
ซื้อเพิ่ม 4,100,000.00
-    8,373,218.22
227,642.94
1,181,013.09
1,226,370.01
760,520.00 14,921,743.86 173,393,021.38 204,183,529.50
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
-   
-   
-    (45,653.28)
-    (53,948.61)
-   
-   
-    (99,601.89)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4,380,108.00
4,499,892.00 39,706,663.71
3,035,412.09 21,151,903.01 47,734,756.77 20,925,363.00 14,921,743.86 173,393,021.38 329,748,863.82
ค่าเสื่อมราคาสะสม :										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
-    114,038.36 13,112,045.63
2,234,553.86 18,373,431.80 41,194,292.25 18,209,422.32
-   
-    93,237,784.22
บริษัทย่อย ณ วันที่ลงทุน
-   
-   
-   
7,062.86
-   
53,936.16
-   
-   
-   
60,999.02
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
-    224,994.60
7,264,828.87
183,069.73
622,454.69
1,824,646.75
798,579.72
-    111,578.89 11,030,153.25
ค่าเสื่อมราคาจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
-   
-   
-   
(7,062.86)
-    (53,936.16)
-   
-   
-    (60,999.02)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
-    339,032.96 20,376,874.50
2,417,623.59 18,995,886.49 43,018,939.00 19,008,002.04
-    111,578.89 104,267,937.47
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4,380,108.00
4,160,859.04 19,329,789.21
617,788.50
2,156,016.52
4,715,817.77
1,917,360.96 14,921,743.86 173,281,442.49 225,480,926.35
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
280,108.00
4,385,853.64 18,221,399.86
573,215.29
1,597,458.12
5,314,094.51
1,955,420.68
-   
- 32,327,550.10

			
ที่ดิน
อาคาร

งบการเงินรวม

19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์											

86

รายงานประจําปี 2559

ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ		
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์ เครื่องใช้สำ�นักงาน สำ�นักงาน

122,891,637.15
15,744,199.57
138,635,836.72
91,048,429.91
10,724,531.47
101,772,961.38
36,862,875.34
31,843,207.24

16,166,712.40
768,329.70
16,935,042.10
1,869,760.15
1,877,569.85

รวม

18,044,282.25
760,520.00
18,804,802.25

ยานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม								
     2559
10,724,531.47
     2558
5,635,926.79

ราคาทุน :								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
280,108.00
4,499,892.00 31,333,445.49
2,776,058.87 19,675,690.42 46,282,160.12
ซื้อเพิ่ม
4,100,000.00
-    8,373,218.22
123,368.30
1,160,723.04
1,226,370.01
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4,380,108.00
4,499,892.00 39,706,663.71
2,899,427.17 20,836,413.46 47,508,530.13
ค่าเสื่อมราคาสะสม :								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
-    114,038.36 13,112,045.63
2,220,358.08 18,285,485.80 41,149,789.64
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
-    224,994.60
7,264,828.87
169,441.18
565,137.48
1,731,799.64
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
-    339,032.96 20,376,874.50
2,389,799.26 18,850,623.28 42,881,589.28
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
4,380,108.00
4,160,859.04 19,329,789.21
509,627.91
1,985,790.18
4,626,940.85
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
280,108.00
4,385,853.64 18,221,399.86
555,700.79
1,390,204.62
5,132,370.48

					
			
ที่ดิน
อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

		บริษัทใหญ่
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำ�นวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ดำ�เนินงานอยู่ในราคาตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำ�นวน 86.69 ล้านบาท และ 80.33 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำ�นวนเงิน
2,277 บาท และจำ�นวน 2,148 บาท ตามลำ�ดับ
		บริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่คำ�นวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ดำ�เนินงานอยู่ในราคา
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำ�นวน 2,147,361.79 บาท และ 5,778.00 บาท ตามลำ�ดับ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำ�นวน
เงิน 4 บาท และ 2 บาท ตามลำ�ดับ

20. สิทธิการเช่าที่ดิน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
		
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
ซื้อ/รับโอน จำ�หน่าย/โอนออก 2559
สิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		สุทธิ

151,204,103.55
(33,262,185.35)
117,941,918.20

(7,332,019.01)
(7,332,019.01)

(4,972,131.87) 146,231,971.68
1,092,954.65 (39,501,249.71)
(3,879,177.22) 106,730,721.97
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
ซื้อ/รับโอน จำ�หน่าย/โอนออก 2559
สิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		สุทธิ

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

(376,543.07)
(376,543.07)

-

8,820,392.25
(3,319,768.66)
5,500,623.59

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตัดจำ�หน่ายที่อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รับรู้เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน

7,332,019.01

8,211,016.96

376,543.07

376,543.03

3,879,177.22

40,886,945.27

-

-

บริษัทใหญ่
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาอนุมัติแผนลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยขอซือ้ สิทธิการเช่าจากบริษทั แห่งหนึง่ เพือ่ ทำ�สัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 6,126 ตารางเมตรและตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 มีมติให้สัตยาบันการอนุมัติซื้อสิทธิการเช่าดังกล่าว
 ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทำ�สัญญาสิทธิการเช่าจากการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรง และบริษัทได้รับการโอนสิทธิเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยมูลค่าสิทธิการเช่าที่บริษัทจ่ายซื้อไม่สูงไปกว่าราคาประเมินสิทธิการเช่าตามวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาดร่วมกับวิธีคิดจากรายได้ ตามรายงานการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าของผู้ประเมินอิสระรายหนึ่งที่บริษัทผู้โอนสิทธิได้จัดให้มีการ
ประเมินไว้ในปี 2548
สิทธิการเช่าประกอบด้วยสัญญาเช่า 2 ฉบับ ได้แก่
		

ฉบับที่ 1

ส ัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร มีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดย
มีอายุ 2 ปี 7 เดือน 21 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้



เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปอีกจำ�นวน 1 ปี 6 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555



เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปมีจ�ำ นวน 8 เดือน นับตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทรับรู้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
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ฉบับที่ 2

ส ญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเพือ่ ดำ�เนินการจัดหาประโยชน์เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม
2574 โดยมีอายุ 20 ปี 9 เดือน 14 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้



เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้าง
อาคารออกไปอีก 1 ปี 6 เดือนนั้น ทำ�ให้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำ�เนินการจัดหาประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 19 ปี 3 เดือน 14 วัน



เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปมีจำ�นวน 8 เดือน
ทำ�ให้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำ�เนินการจัดหาประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่
14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 18 ปี 7 เดือน 14 วัน

รายงานประจําปี 2559

 บริษัทรับรู้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำ�เนินการจัดหาประโยชน์ ในบัญชีโครงการพัฒนาอสังริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าการเงินด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทย่อย
สิทธิการเช่าประกอบด้วยสัญญาเช่า 2 ฉบับ ได้แก่
		

ฉบับที่ 1


ส ัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร มีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดย
มีอายุ 2 ปี 7 เดือน 21 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปอีกจำ�นวน 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
บริษัทรับรู้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า

		

ฉบับที่ 2

ส ัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำ�เนินการจัดหาประโยชน์เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 14
สิงหาคม 2574 โดยมีอายุ 20 ปี 9 เดือน 14 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้



เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างในสัญญาเช่าทีด่ นิ เพือ่ ปลูกสร้างอาคาร
ออกไปอีก 2 ปี ทำ�ให้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำ�เนินการจัดหาประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 18 ปี 9 เดือน 14 วัน



บ ริษทั รับรูส้ ญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเพือ่ ดำ�เนินการจัดหาประโยชน์ ในบัญชีโครงการพัฒนาอสังริมทรัพย์เพือ่ ให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน



 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้นำ�สิทธิการเช่าที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
ณ
พาณิชย์และสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อ 24

21. สิทธิการเช่าพื้นที่

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
ซื้อ/รับโอน จำ�หน่าย/โอนออก 2559
สิทธิการเช่าพื้นที่
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		สุทธิ

27,535,771.22
(24,055,664.64)
3,480,106.58

ค่าตัดจำ�หน่ายที่อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

(487,257.12)
(487,257.12)

- 27,535,771.22
- (24,542,921.76)
2,992,849.46
487,257.12
749,850.07
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิทธิการเช่าส่วนหนึ่งราคาทุนจำ�นวน 9.90 ล้านบาท ราคาตามบัญชี 3.48 ล้านบาท และ
ราคาทุนจำ�นวน 9.90 ล้านบาท ราคาตามบัญชี 3.48 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บริษัทนำ�ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อ 24

22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
		
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
ซื้อ/รับโอน จำ�หน่าย/โอนออก 2559
โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ค่าวางระบบบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุข้อที่ 18 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า**)
			รวมราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
			สุทธิ

5,999,812.08
360,000.00
6,359,812.08
(5,205,720.01)
1,154,092.07

768,200.00
97,455,656.31
(396,280.00)

-

6,768,012.08
360,000.00
97,455,656.31
104,583,668.39
- (5,602,000.01)
98,981,668.38

ค่าตัดจำ�หน่ายที่อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

396,280.00
180,292.90
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
ซื้อ/รับโอน จำ�หน่าย/โอนออก 2559
โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ค่าวางระบบบัญชี
รวมราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		สุทธิ

5,327,451.94
360,000.00
5,687,451.94
(5,148,942.98)
538,508.96

ค่าตัดจำ�หน่ายที่อยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
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86,200.00
-

-

(178,031.26)

-

5,413,651.94
360,000.00
5,773,651.94
(5,326,974.24)
446,677.70
178,031.26
153,342.03

23. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
หนี้สิน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์
หนี้สิน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
สุทธิ

288,327.16
48,864,547.01 112,554,391.73
49,152,874.17 112,554,391.73

214,532.06
214,532.06
51,230,117.67 (95,765,163.73) (44,535,046.06)
51,444,649.73 (95,765,163.73) (44,320,514.00)

288,327.16
(63,689,844.72)
(63,401,517.56)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
สุทธิ
รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี


35,166,007.39 (49,023,049.88)

(13,857,042.49)

37,102,435.57 (51,523,052.81) (14,420,617.24

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ณ วันที่
31 ธันวาคม บริษัทย่อย
2558
ณ วันที่ลงทุน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ผลขาดทุนยกมา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
รวม

5,569,733.45
428,996.53
47,800.70
1,356,120.20

-

37,976,818.86
5,909,475.24
155,704.75
51,444,649.73

-

กำ�ไร
หรือขาดทุน

(301,865.55)
(17,839.28)
349,750.40
(2,335,992.68)
13,473.55
(2,292,473.56)

กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

698.00

5,267,867.90
428,996.53
29,961.42
1,706,568.60

698.00

35,640,826.18
5,909,475.24
169,178.30
49,152,874.17
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ที่เพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อย
รวม
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม บริษัทย่อย
2558
ณ วันที่ลงทุน

กำ�ไร
หรือขาดทุน

72,087,204.90
23,677,958.83
95,765,163.73
(44,320,514.00)

(1,314,849.42)
(1,387,053.84)
(2,701,903.26)
409,429.70

19,491,131.26
19,491,131.26
(19,491,131.26)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น

- 70,772,355.48
- 41,782,036.25
- 112,554,391.73
698.00 (63,401,517.56)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
รวม
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รายงานประจําปี 2559

5,355,201.39
47,800.70
1,175,029.60
30,368,699.13
155,704.75
37,102,435.57

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

กำ�ไร
หรือขาดทุน

(361,397.40)
(17,839.28)
368,217.40
(1,924,619.20)
(789.70)
(1,936,428.18)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น

-

4,993,803.99
29,961.42
1,543,247.00
28,444,079.93
154,915.05
35,166,007.39

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
			รวม
		 สุทธิ

51,523,052.81
51,523,052.81
(14,420,617.24)

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

กำ�ไร
หรือขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น

(2,500,002.93)
(2,500,002.93)
563,574.75

- 49,023,049.88
- 49,023,049.88
- (13,857,042.49)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ผลขาดทุนยกมา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ที่เพิ่มจากการซื้อบริษัทย่อย
รวม
สุทธิ

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

กำ�ไร
หรือขาดทุน

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

226,508.16
(18,052.84)
324,609.80
5,680,201.24
155,704.75
6,368,971.11

53,973,606.45
946,167.05
29,664,996.71
84,584,770.21
(39,301,994.59)

18,113,598.45
(946,167.05)
(5,987,037.88)
11,180,393.52
(4,811,422.41)

กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น

(207,097.00)
(207,097.00)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

5,569,733.45
428,996.53
47,800.70
1,356,120.20
37,976,818.86
5,909,475.24
155,704.75
51,444,649.73

- 72,087,204.90
- 23,677,958.83
- 95,765,163.73
(207,097.00) (44,320,514.00)
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
สุทธิ

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

กำ�ไร
หรือขาดทุน

กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

5,343,225.29
65,853.54
1,170,431.80
32,296,617.62
38,876,128.25

11,976.10
(18,052.84)
305,366.60
(1,927,918.49)
155,704.75
(1,472,923.88)

(300,768.80)
(300,768.80)

5,355,201.39
47,800.70
1,175,029.60
30,368,699.13
155,704.75
37,102,435.57

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

(2,450,553.64)
(2,450,553.64)
977,629.76

- 51,523,052.81
- 51,523,052.81
(300,768.80) (14,420,617.24)

24. สินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
บริษัทใหญ่
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำ�นวน 9 แห่ง ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อระยะสั้น
ในรูปแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รซี ที 1,780 ล้านบาท ตัว๋ สัญญาใช้เงิน 550 ล้านบาท สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ 680 ล้านบาท
หนังสือค้�ำ ประกันธนาคาร 60 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 55 ล้านบาท เงินกูย้ มื ประเภทแฟคตอริง่ 200 ล้านบาท เงินกูย้ มื 30 ล้านบาท
ตั๋วเงินจ่าย 300 ล้านบาทและบัตรเครดิตสำ�หรับผู้บริหาร 3 ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันตามหมายเหตุข้อ 17 และ 21
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำ�นวน 7 แห่ง ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อระยะสั้น
ในรูปแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รซี ที 1,780 ล้านบาท ตัว๋ สัญญาใช้เงิน 550 ล้านบาท สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ 680 ล้านบาท
หนังสือค้ำ�ประกันธนาคาร 60 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 60 ล้านบาท เงินกู้ยืมประเภทแฟคตอริ่ง 200 ล้านบาท และบัตรเครดิต
สำ�หรับผู้บริหาร 3 ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันตามหมายเหตุข้อ 17 และ 21
บริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำ�นวน 3 แห่ง ประกอบด้วย หนังสือค้ำ�ประกัน
ธนาคาร 7.33 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10 ล้านบาทโดยมีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันตามหมายเหตุข้อ 17
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำ�นวน 3 แห่ง ประกอบด้วย หนังสือค้ำ�ประกัน
ธนาคาร 7.33 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10 ล้านบาทโดยมีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันตามหมายเหตุข้อ 17
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25. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ทรัสต์รีซีท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วแลกเงิน
		รวม

8,821,155.34
2,381,476.72
125,092.53
1,199,333,938.45 1,027,270,480.99 1,199,333,938.45 1,027,270,480.99
539,000,000.00 460,000,000.00 539,000,000.00 460,000,000.00
300,000,000.00
- 300,000,000.00
2,047,155,093.79 1,489,651,957.71 2,038,459,030.98 1,487,270,480.99

บริษัทใหญ่

(หน่วย : บาท)

อายุโดยประมาณ
(เดือน)
อัตราดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ทรัสต์รีซีท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วแลกเงิน
		รวม

3-5
3-4
6

2.70
2.75 - 5.75
4.58 - 5.50
7

จำ�นวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
125,092.53
1,199,333,938.45 1,027,270,480.99
539,000,000.00 460,000,000.00
300,000,000.00
2,038,459,030.98 1,487,270,480.99

บริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

2.88 - 7.50

จำ�นวนเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
8,696,062.81

2,381,476.72

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวข้างต้น
มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 24
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26. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
		รวม

365,823.99
59,716,485.14
15,511,977.78
75,594,286.91

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

22,889,428.79
8,512,872.18
31,402,300.97

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

27. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
		สุทธิ

23,962,158.32
(15,960,000.00)
8,002,158.32

- 23,962,158.32
- (15,960,000.00)
8,002,158.32

การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะยาวสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก รับเงินกู้ยืมระหว่างงวด
หัก จ่ายคืนเงินกู้ยืมระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

30,000,000.00
(6,037,841.68)
23,962,158.32

30,000,000.00
(6,037,841.68)
23,962,158.32

 บริษัทใหญ่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน วงเงิน 30 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมโดยการทำ�สัญญาเงินกู้ยืม ระยะเวลาการกู้ยืม
จำ�นวน 24 เดือน มีเงื่อนไขดังนี้ เดือนที่ 1 - 23 ชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 1,330,000 บาท เดือนที่ 24 ชำ�ระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยส่วนที่เหลือโดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
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28. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
			สุทธิ

183,560,767.00 190,665,923.00 89,130,465.00 92,580,472.00
(81,382,690.17) (88,771,179.88) (39,516,489.15) (43,104,072.36)
(51,378.47)
102,126,698.36 101,894,743.12

(24,947.00)
49,589,028.85

49,476,399.64

จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว มีดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
			รวม

7,460,413.00
7,105,156.00
34,194,895.00 41,655,308.00
141,905,459.00 141,905,459.00
183,560,767.00 190,665,923.00

3,622,506.00
16,603,803.00
68,904,156.00
89,130,465.00

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

29. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

6,780,601.00

6,193,037.00

5,875,148.00

5,852,159.00

1,796,838.00
162,424.00

1,402,245.00
220,804.00

1,697,763.00
143,324.00

1,318,537.00
208,296.00

3,490.00
(210,510.00)
8,532,843.00

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

7,716,235.00

514,597.00
(2,018,441.00)
5,875,148.00
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกำ�ไรขาดทุนรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
จำ�นวน 1.96 ล้านบาท และ 1.62 ล้านบาท ตามลำ�ดับ งบกำ�ไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
จำ�นวน 1.84 ล้านบาท และ 1.53 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานรวมอยู่ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึง่ รับรู้ในงบการเงินรวม จำ�นวน 3,490 บาท (2558 : 1.04 ล้านบาท และ
1.50 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

2.11 - 2.44
5

2.11 - 2.44
5

2.44
5

2.44
5

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
 การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นจำ�นวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

8,144,447.00
9,509,349.00
8,078,104.00

9,413,970.00
8,050,241.00
9,179,992.00

การวิเคราะห์การครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :

7,155,890.00
8,435,789.00
7,094,672.00

8,350,241.00
7,071,500.00
8,124,434.00
(หน่วย : บาท)

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี
ระหว่าง 1 - 5 ปี
ระหว่าง 5 - 10 ปี
ระหว่าง 10 - 15 ปี
เกินกว่า 15 ปี

98

รายงานประจําปี 2559

363,825.00
363,825.00
7,014,235.00
5,603,652.00
6,662,313.00
6,486,099.00
10,164,015.00
7,288,366.00
191,319,645.00 186,581,343.00

จำ�นวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ภาระผูกพัน
ตามโครงการ
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

2559
2558
2557
2556
2555

8,532,843.00
6,780,601.00
6,193,037.00
4,779,884.00
3,420,539.00

30. ทุนเรือนหุ้น

7,716,235.00
5,875,148.00
5,852,159.00
4,515,493.00
3,420,539.00
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
จำ�นวนหุ้น
มูลค่า
จำ�นวนหุ้น
มูลค่า
(หุ้น)
(บาท)
(หุ้น)
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญต้นปี
บวก หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
หัก หุ้นสามัญลดลง
หุ้นสามัญสิ้นปี
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญต้นปี
บวก หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
หุ้นสามัญสิ้นปี

10,333,794,526 1,033,379,452.60 7,518,561,214
- 2,980,138,401
- (164,905,089)
10,333,794,526 1,033,379,452.60 10,333,794,526
6,235,748,903 623,574,890.30
6,235,748,903 623,574,890.30

751,856,121.40
298,013,840.10
(16,490,508.90)
1,033,379,452.60

6,233,656,267 623,365,626.70
2,092,636
209,263.60
6,235,748,903 623,574,890.30

บริษัทใหญ่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติที่เป็นสาระสำ�คัญดังนี้
(1) อนุมตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนสำ�หรับการปรับราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิของ TWZ-W3 เพิม่ ขึน้ จากเดิมจำ�นวนไม่เกิน 1,200,000 หุน้
โดยจัดสรรจากจำ�นวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือที่สำ�รองเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ TWZ-W4
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติที่เป็นสาระสำ�คัญดังนี้
(1) อ นุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 751,856,121.40 บาท เหลือ 735,365,612.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จ�ำ หน่าย
จำ�นวน 164,905,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 16,490,508.90 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำ�หน่ายดังกล่าว
เป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W2) ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่
13 กันยายน 2557 จำ�นวน 164,904,946 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3)
ที่ไม่ได้จัดสรรอีกจำ�นวน 143 หุ้น
(2) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(3) อนุมตั กิ ารออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (TWZ-W4) จำ�นวน 2,980,138,401 หน่วย เพือ่ จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการของการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 7 หุ้น ต่อ 3 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าราคาการใช้สิทธิ
0.70 บาท
(4) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 298,013,840.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 2,980,138,401 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 735,365,612.50 บาท เป็น 1,033,379,452.60 บาท แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 10,333,794,526 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
(5) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
(6) อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวนไม่เกิน 2,980,138,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W4)

31. การจ่ายเงินปันผลและสำ�รองตามกฎหมาย
บริษัทใหญ่
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็น
เงินสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 1.09 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00133 บาท รวมเป็น
เงินปันผลที่จ่าย จำ�นวน 8.29 ล้านบาท โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นเงิน
กฎหมายจำ�นวน 5.08 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2557 จากผลการดำ�เนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.00572 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำ�นวน 39.80 ล้านบาท โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

32. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
บริษัทใหญ่
32.1 ต ามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 30 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W4) จำ�นวน
2,980,138,401 หน่วย โดยมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำ�คัญ ดังนี้
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (TWZ-W4)
-
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ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2558
สามารถใช้สิทธิได้ 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559, วันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันกำ�หนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
อัตราการใช้สิทธิคือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 0.70 บาท ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

รายงานประจําปี 2559

32.2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3) จำ�นวน 400,000,001 หน่วย และต่อมาบริษัทได้มีการออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิโดยมีรายละเอียด
ที่เป็นสาระสำ�คัญ ดังนี้
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TWZ-W3)
-

ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
สามารถใช้สิทธิได้ 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558, วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันที่ 22 มิถุนายน 2560
โดยวันดังกล่าวจะเป็นวันกำ�หนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
อัตราการใช้สิทธิคือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ 0.30 บาท ต่อหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังไม่มีการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญ (TWZ-W3)

33. รายได้อื่น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น
		รวม

5,929,696.46
5,606,880.67
11,638,151.59
23,174,728.72

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

4,114,518.74
5,495,679.75
11,402,322.40
9,196,274.12
30,208,795.01

34. ต้นทุนทางการเงิน

4,102,800.79
4,873,242.95
5,781,479.44
11,197,191.48
25,954,714.66
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ดอกเบี้ยจ่าย
		รวม

3,266,607.79
89,470,492.56
92,737,100.35

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

3,266,607.79
85,306,606.04
88,573,213.83

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

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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35. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำ�นวณขึ้นจากกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้สำ�หรับปีคูณด้วยอัตราภาษีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

33,968,749.09

8,773,583.22

33,387,361.43

6,865,536.09

(409,429.70)
33,559,319.39

4,811,422.41
13,585,005.63

(563,574.75)
32,823,786.68

(977,629.76)
5,887,906.33

 รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีทใี่ ช้ส�ำ หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
บวก ขาดทุนทางบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล-สุทธิ
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ :
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ไม่สามารถหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

129,847,250.78 39,573,034.02 161,596,766.00
20,752,205.51
326,771.13
150,599,456.29 39,899,805.15 161,596,766.00
20.00% 15.00 - 20.00%
20.00%
32,826,945.10 14,011,548.36 32,319,353.20
732,374.29
33,559,319.39

(426,542.73)
13,585,005.63

504,433.48
32,823,786.68

27,590,478.21
27,590,478.21
20.00%
5,518,095.64
369,810.69
5,887,906.33

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุม่ กิจการมีผลขาดทุนทางภาษีสะสม 56.21 ล้านบาท และ 29.79 ล้านบาท ตามลำ�ดับซึง่ กลุม่ กิจการ
ยังไม่รบั รูผ้ ลขาดทุนทางภาษีเงินได้ดงั กล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนือ่ งจากผูบ้ ริหารของกลุม่ กิจการประเมินว่าผลการดำ�เนินงาน
ในอนาคตของกลุ่มกิจการมีปัจจัยเสี่ยงต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จึงทำ�ให้อาจไม่สามารถประมาณผลการดำ�เนินงานที่แน่นอนได้ ดังนั้น
กลุ่มกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เมื่อมีภาระภาษีที่เกิดจริง
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รายงานประจําปี 2559

36. กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หน่วย : จำ�นวนหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาทต่อหุ้น)

99,982,260.67
6,235,748,903
0.0160

25,988,028.39 128,722,979.32
6,235,523,318 6,235,748,903
0.0042
0.0207

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลดสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

21,702,571.88
6,235,523,318
0.0035
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (หน่วย : บาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หน่วย : จำ�นวนหุ้น)
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นเดิม
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ใช้คำ�นวณ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : จำ�นวนหุ้น)
กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า
		มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
		(หน่วย : บาทต่อหุ้น)

99,982,260.67
6,235,748,903

25,988,028.39 128,722,979.32
6,235,523,318 6,235,748,903

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

30,264

58,905,110

30,264

58,905,110

6,235,779,167

6,294,428,428

6,235,779,167

6,294,428,428

0.0160

0.0041

0.0207

0.0034
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37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
 กลุ่มกิจการได้นำ�เสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงานโดยพิจารณาจาก
โครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดส่วนงาน
สินทรัพย์ รายได้จากส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล
		ส่วนงานธุรกิจ
 กลุ่มกิจการเสนอส่วนงานธุรกิจที่สำ�คัญ 3 ส่วน คือ ส่วนงานซื้อ-ขายอุปกรณ์สื่อสาร, ส่วนงานโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
ส่วนงานผลิตและจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า
ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามกลุ่มธุรกิจสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนงาน
ส่วนงานโครงการ ผลิตและ
ซื้อ-ขาย
พัฒนา
จำ�หน่าย
อุปกรณ์สื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ พลังงานไฟฟ้า
รายได้
ในประเทศ
รวมรายได้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รวม

4,074,048,219.59 11,455,164.22
- 4,085,503,383.81
4,074,048,219.59 11,455,164.22
- 4,085,503,383.81
5,518,872.92
6,002,968.54
14,735.67 11,536,577.13
77,358,277.51
7,736,110.65
7,471,725.63 92,566,113.79
8,814,135.61 10,297,040.16
134,533.61 19,245,709.38
165,044,019.83 (21,228,672.00) (14,139,083.61) 129,676,264.22
35,918,767.98
(858,174.84) (1,501,273.75) 33,559,319.39
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่วนงาน
ส่วนงาน
ซื้อ-ขาย
โครงการพัฒนา
อุปกรณ์สื่อสาร อสังหาริมทรัพย์
รายได้
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

104

รายงานประจําปี 2559

รวม

3,754,596,324.90 106,595,196.19 3,861,191,521.09
620,800.00
620,800.00
3,755,217,124.90 106,595,196.19 3,861,812,321.09
4,890,477.39
5,497,333.45 10,387,810.84
62,476,034.47
7,500,450.35 69,976,484.82
6,541,367.63
8,760,170.34 15,301,537.97
31,455,496.61
8,117,537.41 39,573,034.02
6,741,321.19
6,843,684.43 13,585,005.63

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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3,573,911,661.89 3,185,694,073.49

ส่วนงานซื้อ-ขาย
อุปกรณ์สื่อสาร
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558

975,427,202.94

779,324,254.35

ส่วนงานโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558

286,863,811.64

ผลิตและจำ�หน่าย
พลังงานไฟฟ้า	
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินรวม

- 4,836,202,676.47 3,965,018,327.84

รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558

(หน่วย : บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่															
 สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้าซึ่งเป็นส่วนงานซื้อ-ขายอุปกรณ์สื่อสาร จำ�นวน 3 ราย (ปี 2558 จำ�นวน 3 ราย) คิดเป็นร้อยละ 41.84 (ปี 2558
ร้อยละ 49.33) ของรายได้รวมของกลุ่มกิจการ

สินทรัพย์ตามส่วนงาน

			
			

สินทรัพย์ตามส่วนงาน

38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
38.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับ L/C และ L/G มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน
2559
2558
2559
2558
Letter of guarantee
Letter of credit

บาท
ดอลลาร์สหรัฐ

49,905,995.00
2,211,500.00

50,590,435.00
6,945,310.00

43,905,995.00
2,211,500.00

43,255,995.00
6,945,310.00

38.2 สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน (ล้าน)
2559
2558
มูลค่าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กำ�ไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ
บาท

1.43
0.67

514.60
(0.55)

บริษัทไม่ได้รับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบการเงิน
 ตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายต่างประเทศ มีมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นจะคำ�นวณ
โดยใช้เทคนิคและแบบจำ�ลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำ�ลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่
ในตลาดโดยคำ�นึงถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการคิดลด ระยะเวลาที่จะถึงกำ�หนดและ
ความผันผวนของมูลค่าอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ถูกคำ�นวณจากสถาบันการเงินที่บริษัททำ�ธุรกรรมด้วย
38.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
		บริษัทใหญ่
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าระยะยาวจำ�นวน 75 สัญญา และ 61
สัญญาตามลำ�ดับโดยมีกำ�หนดระยะเวลาระหว่าง 1 ปี ถึง 25 ปี โดยบริษัทได้สิทธิในการต่ออายุสัญญาดังกล่าว
		บริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าระยะยาวจำ�นวน 4 สัญญา โดยมีกำ�หนดระยะเวลา 1 ปี จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�
ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ไม่อาจบอกเลิกได้มีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
		รวม

32,813,506.97
22,118,997.07
99,233.88
55,031,737.92

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

32,541,226.97
22,118,997.07
99,233.88
54,759,457.92

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

38.5 ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง
		บริษัทใหญ่
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าก่อสร้างในอนาคตภายใต้สัญญาก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 30.53 ล้านบาท และ 3.41 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
		บริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าก่อสร้างในอนาคตภายใต้สัญญาก่อสร้างอาคาร
จำ�นวน 42.18 ล้านบาท และ 1.55 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

39. เครื่องมือทางการเงิน
39.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
 กลุม่ กิจการมีความเสีย่ งจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
และจากการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา กลุม่ กิจการไม่มกี ารถือหรือออกเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์
เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือการค้า
			การจัดการความเสีย่ งเป็นส่วนสำ�คัญของธุรกิจของกลุม่ กิจการ กลุม่ กิจการมีระบบในการควบคุมให้มคี วามสมดุลของระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเ่ กิดจากความเสีย่ งและต้นทุนของการจัดการความเสีย่ ง ฝ่ายบริหารได้มกี ารควบคุมกระบวนการ
การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าเกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
39.2 การบริหารจัดการทุน
 นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพือ่ รักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ ละความเชือ่ มัน่ ของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำ�กับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มกิจการพิจารณาจาก
สัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำ�เนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึง่ ไม่รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม อีกทัง้ ยังกำ�กับดูแล
ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
39.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้กับเครื่องมือ
ทางการเงินจนทำ�ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน
 บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจำ�นวนมากราย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและมีการค้ำ�ประกันสำ�หรับการให้สินเชื่อรายใหญ่ ดังนั้นบริษัท
จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายอย่างเป็นสาระสำ�คัญจากการเก็บหนีจ้ ากลูกหนีเ้ หล่านัน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกีย่ วกับความสามารถในการจ่ายชำ�ระหนีใ้ นอดีตของลูกหนีซ้ งึ่ ฝ่ายบริหารเชือ่ ว่าเพียงพอแล้ว

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย : ล้านบาท)
รวม
2559
2558

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
530.40
330.96
5.07
5.01
6.83
6.29
542.30
342.26
ลูกหนี้การค้า
-   
-   
-   
-   
930.12
833.89
930.12
833.89
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
0.06
0.06
387.83
409.82
-   
-   
387.89
409.88
หนี้สินทางการเงิน									
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
-   
-   
2,047.16
1,489.65
-   
-   
2,047.16
1,489.65
เจ้าหนี้การค้า
-   
-   
-   
-   
65.40
30.13
65.40
30.13
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
-   
-   
-   
-   
6.97
6.71
6.97
6.71

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง			
ตามอัตราตลาด
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
2559
2558
2559
2558
2559
2558

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญ ดังนี้

		



2.75 - 7.50
-

0.13-0.75
0.90 - 3.56

(หน่วย : %)
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

39.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

39.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสีย
แก่บริษทั ในงวดปัจจุบนั และในปีตอ่ ๆ ไปบริษทั คาดว่าอาจจะได้รบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ เกิดจากสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทั เชือ่ ว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษทั เนือ่ งจากบริษทั ได้มกี ารทำ�สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศไว้บางส่วนตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.2
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุม่ กิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงิน
2559
2558
2559
2558
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ทรัสต์รีซีท
ภาระผูกพัน
Letter of credit

หยวน

51,061.01

59,532.55

10,529.38

19,000.92

ดอลลาร์ฮ่องกง
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ

438,500.00
1,071,900.00

235,900.00
3,197,817.00

12,000.00
438,500.00
1,071,900.00

12,000.00
235,900.00
3,197,817.00

ดอลลาร์สหรัฐ

2,211,500.00

6,945,310.00

2,211,500.00

6,945,310.00

39.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินมีราคาตามบัญชีที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินโดยส่วน
ใหญ่จะครบกำ�หนดในเวลาอันสั้น รวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับสภาวะตลาดเป็นผลให้สินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีสญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ มีมลู ค่ายุตธิ รรมของหนีส้ นิ จากตราสารอนุพนั ธ์
จำ�นวน 0.67 ล้านบาท บริษัทประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลระดับ 2					
				

40. การอนุมัติงบการเงิน												
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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Message from the Board of Directors

(Mr. Puttachat Rungkasiri)
Chairman

(Mrs. Piyanuj Rungkasiri)

Vice Chairman and Managing Director

Dear Shareholders
During this period onwards, Thailand’s adaptation is moving
into the full 4G era. The 4G system is a high-performance
network that makes the world can be connected quickly and
easily. Causing a change in lifestyle as well as behavior of
people who started to change. A variety of devices or facilities
are being built and produce tangibly, appear as the new innovations.
Let we dazzled popularly promote the lifestyle that began
to change with faster and more modern. The development
of many countries also have a new format that has to bring
the evolution to support to keep up with this rapid change.
Even the many governments are also accelerating themselves
to keep up with this globalization world. The governments have
released the public relations for highlight concepts and new
directions to be as concrete as possible under the campaign
“Thailand 4.0” by requiring Thais to understand the evolution
from the past to the present to the future easily along with
accelerating adaptation in the same direction. The campaign
“Thailand 4.0” is a concept that is expected the next economy
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is designed to be driven by innovation (Value–Based Economy).
The originally product that was formed to produce in
“Commodities” form, began to adapt to be “Innovation”
more under style that focuses on providing comfort and
modern living.
With this new technology, creativity and innovations
originated, the Company has tracking and jointly develop
the equipment with the leading modern factory to keep up
with the changing era. This makes it easier for Thai people
to have access to devices or technologies with focus on
value of service and efficiency to be a sustainable concept
to work.
And this main point, the Company also has the concept
of expanding its business into a sustainable industry which has
potential under the Management experience and professional
team that reinforced to cause stability and strengthen good
performance to the Shareholders.

Directors and Management Team

Mr. Puttachat Rungkasiri
Chairman

Mrs. Piyanuj Rungkasiri
Vice Chairman
and Managing Director

Shareholding 8.68%

Shareholding None

Education
• Bachelor of Accounting and Commerce,
Chulalongkorn University

Education
• Bachelor of Arts, Faculty of Social Sciences
Kasetsart University

Program
• Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Program
• Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Working Experience
2016-Present Director of Gear Corporation Co., Ltd.
2016-Present Director of Mastech Tool and Service Co., Ltd.
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.

Working Experience
2016-Present Director of Gear Corporation Co., Ltd.
2016-Present Director of Mastech Tool and Service Co., Ltd.
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.
Illegal Record in the past 10 years None

Illegal Record in the past 10 years None
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Asst. Prof.
Dr. Tippakorn Rungkasiri
Director

Miss Kaikae Cherdvisavapan
Director

Shareholding None

Shareholding None

Education
• Doctor of Education in Educational Technology,
Kasetsart University
• Master of Arts in International Management, SOAS,
University of London
• Master of Business Administration, Chulalongkorn University

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

Program
• Director Certification Program (DCP) Class 63/2005
• Director Accreditation Program (DAP) Class 39/2005
• 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 past 10 years None
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Program
• Director Accreditation Program (DAP) Class 43/2005
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Working Experience
2013-Present Director of
2013-Present Director of
2005-Present Director of
1994-Present Director of
		
Co., Ltd.

Piyachat Co., Ltd.
Nature Heritages Co., Ltd.
TWZ Corporation Plc.
Southern Palm Oil Industry (1993)

Illegal Record in the past 10 years None

Mr. Bundal Udol

Independent Director

General
Dr. Surapan Poomkaew

Independent Director and
Chairman of Audit Committee

Shareholding None

Shareholding None

Education
• Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering),
Kasetsart University

Education
• Ph.D. (Public Administration), Ramkhamhaeng University

Program
• Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Working Experience
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.
Illegal Record in the past 10 years None

Program
• Director Accreditation Program (DAP) Class 84/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Capital Market Academy Leadership Program,
Capital Market Academy (CMA) Class 9
Working Experience
2014-Present Independent Director
		
of Sino-Thai Engineering & Construction Plc.
2013-Present Director of National Power Supply Plc.
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
Illegal Record in the past 10 years None
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Police General
Aek Angsananont

Independent Director and
Member of Audit Committee

Assoc. Prof.
Pachara Pacharavanich

Independent Director and
Member of Audit Committee

Shareholding None

Shareholding None

Education
• Master of Law, Chulalongkorn University

Education
• M.B.A. The University of North Carolina-Chapel Hill, NC,
USA.

Program
• Director Certification Program (DCP) Class 111/2008
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Working Experience
2015-2016 Permanent Secretary,Office of the Prime
2014-Present Member of The National Legislative Assembly
2014-Present Chairman of Executive
		
of Bangkok Mass Transit Authority
2012-Present Independent Director
		
and Member of Audit Committee
		
of TWZ Corporation Plc
2011-2015 Deputy Commissioner General
		
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 past 10 years None
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Program
• None
Working Experience
2016-Present Board of Director and Risk Management
		
Sub-Committee Of Bangkok Mass Transit
		
Authority (BMTA)
2016-Present Independent Director and Member of
		
Audit Committee
		
of Synergetic Auto Performance Plc.
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 Bangkok Property Valuation subcommittee,
		
Department of Treasury
2006-Present Associate Professor, Faculty of Commerce and
		
Accountancy, Thammasat University
Illegal Record in the past 10 years None

Management Team

Mr. Kittipong Kittipassorn

Vice President - Marketing
and Business Development
Department

Miss Nalinee Pratubsorn

Vice President - Human Resource
Department and Company Secretary

Shareholding None

Shareholding None

Education
• Bachelor of Aviation Engineer (Communication),
Civil Aviation Institution (Thailand)

Education
• Master of Science (Industrial Psychology)
Kasetsart University

Program
• Director Accreditation Program (DAP) Class 86/2010
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Program
• Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Working Experience
2016-Present Director of Gear Corporation Co., Ltd.
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.

Working Experience
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.
Illegal Record in the past 10 years None

Illegal Record in the past 10 years None
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Miss Krissana Meungmor
Assistant Vice President Sales Department
Acting Vice President Sales Department

Miss Ratchanok Supanit

Assistant Vice President - Accounting
and Finance Department

Shareholding None

Shareholding None

Education
• Bachelor of Business Administration in Management
Ramkhamhaeng University

Education
• Bachelor of Business Administration (Accounting)
Rajamangala University Of Technology Phranakhon

Program
• Director Accreditation Program (DAP) Class 116/2015
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Program
-

Working Experience
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.
Illegal Record in the past 10 years 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 past 10 years None
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Financial Highlights
Unit: Million Baht

2014

2015

2016

3,561.88
1,325.87
2,236.01
4,085.82
45.62
4,237.62
118.57
2.80
0.36

3,965.02
1,736.86
2,228.16
3,755.22
106.59
3,965.64
25.99
0.66
0.36

4,836.20
2,439.78
2,396.42
4,074.05
11.46
4,248.36
96.12
2.26
0.38

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		
Profit from continuing operations		
Net Profit Margin (%)
Book Value per share (Baht)
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General Information
Name
TWZ Corporation Public Company Limited
Nature of Business 	Core business is a distributor of telecommunication devices which are mobile
phones, SIM cards, pre-paid cards, and accessories.
Head Office
269 Ratchadapisek Road, Din Daeng Sub-District,
Din Daeng District, Bangkok 10400
Registration No.
0107574800285
Home Page
www.twz.co.th
Telephone No.
(66) 2954-3333
Fascimile No.
(66) 2954-3398
Paid-up capital
Baht 623,574,890.30
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Share Registrar

Thailand Securities Depository Company Limited,
62 Rachadapisek Road, Kloengtoey, Bangkok 10110
Telephone (66) 2299-2800
Fascimile (66) 2359-126

Auditor

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 and Mrs. Piyanuj
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 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
21 branches “AIS Shop” for 2 branch and has branches under the trademark “TWZ” for 8 branches.
At present, the Company is the distributor of mobile phones “TWZ”. The Company has imported such products from
China to distribute under its own brand names. 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 20 branches. In the future,
The company expects to be increase the number of franchise with original dealers.
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. 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
TWZ Corporation Public Company Limited
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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 the Company 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.
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.
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.
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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 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.
Besides, According to the Company’s Board Resolution for Board of Directors Meeting No. 5/2016, held on July 26,
2016, the Company had a resolution to setup the “Gear Corporation Co., Ltd” with registered capital Baht 100 million which
particiates in an alternative energy business. As a result, TWZ Corporation Public Company Limited held 100% shares of
this company and registered with Ministery of Commerce on August 9, 2016.
And according to the Company’s Board Resolution for Board of Directors Meeting No. 5/2016, held on July 26, 2016,
its Gear Corporation Co., Ltd. invested in the production of electricity from solar energy by purchasing 80% of paid-up
common shares in Mastech Tool & Service Co., Ltd. which was 80,000 shares at the par value of Baht 100 per share from
the existed shareholders who has no relationship with the Group which the purchase price has amount Baht 70 million.
Mastech Tool and Service Co., Ltd. is principally engaged about generating and selling electricity, Electicity Supply Contract
for the highest capacity of 5MW. On September 6, 2016, the Company made an advance of Baht 40 million and scheduled
to transfer 48,490 shares on September 21, 2016. Based on purchase agreement, after settlement, the Company will have
share 48.49% and obligation to make a payment to the ex-shareholders amounted to Baht 16 million. Thus, the 31,510
shares will be settled after 3 years starting from commercial operating date. On September 21, 2016, the Company paid
the second payment to seller amounted to Baht 14 million and purchased preferred shares 1,000 shares at the value of
Baht 100 per share, totaling Baht 100,000. As a result, Gear Corporation Co., Ltd has the rights to receive 80% of total
dividend including 80.19% of voting rights in shareholder meeting based on the above information.
According to the Board of Directors Meeting No. 8/2016 held on November 1, 2016, the Board had resolution to approve
the capital increase of MASTECH Tools and Services Co., Ltd. in the amount of 707,000 shares at par value of Baht 100
per share by registered new share capital 25% of total offered shares and approve Gear Corporation Co., Ltd which is
a subsidiary company to inject capital in the proportion of 1:7 both common stock and preferred stock. And according
to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2016 of Mastech Tools and Services Co.,Ltd (MASTECH),
the Board had resolution to increase the share capital of MASTECH from Baht 10.1 million (Ordinary shares 100,000 shares
and preferred shares 1,000 shares with the par value of Baht 100) to Baht 80.8 million (ordinary shares 800,000 shares
and preferred shares 8,000 shares with the par value of Baht 100).
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At present, the Company has total 31 branches, 21 Telewiz Shops, 2 AIS Shops and 8 TWZ Shops.

Name

Location

TELEWIZ / AIS SHOP 1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
9.
		
10.
		
11.
		
12.

Room 333/1, 3rd fl., Central Plaza Pinklao
Room 305, 3rd fl., Central Plaza Rama III
1st fl., Tesco Lotus Chaengwattana
2nd fl., Tesco Lotus Sukhumwit 50
2nd fl., Tesco Lotus Laksi
1st fl., Tesco Lotus Rattanatibet
2nd fl., Tesco Lotus Rama III
2nd fl., Tesco Lotus Bangna-Trad
1st fl., Tesco Lotus Srinakarin
Room 309/1, 3rd fl., Central Plaza Ramaindra
Room 336/3, 3rd fl., All Srason Complex
Room A115,122,126 Bonmache Market

TWZ SHOP
		
		
		

Room 231, 2nd fl., Central Plaza Ladprao
Room A-16, 1st fl., Laksi Plaza
No. 100/1-2 Mae Sot Tak
No. 270/12 Namuang, Muang, Ratchaburi

1.
2.
3.
4.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
5.
6.
7.
8.

Room 3033, 3rd fl., Fashion Island
Room 509A, 5th fl., Central City Bangna
Basement, Big C Supercenter Bangna
Room 529, 5th fl., Central City Bangna
Room F1/10, Carrefour Rama II
Room 225, 2nd fl., Central Plaza Rama II
Room L007/1, 2nd fl., Shinawatra Tower 3
Room 2CR220/1, Big C Supercenter Bangpli
Basement, Big C Supercenter Don Muang Sapanmai
Room R252 2nd fl., Market Village Suvarnabhumi
Room 416 4st fl., Central Plaza Chaengwattana
Room 239/1 2rd fl., Central Plaza Plinklao
Room 247/2 2rd fl., Central Festival East Ville
Room 2CR2208/2, Big C Supercenter Bangpli
No. 381/51 nai mueang mueang khon kaen

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 also expanded its business into real estate development and solar energy power. The company
will develop these two businesses to continue to increase profits for the company in the future.

122

Annual Report 2016

Industry and Competition
In 2016, the overall purchasing power of people is slowdown from anxiety about the economic recovery and household
debt athigh level, including the price of many agricultural products remained low.Therefore, the telecommunications equipment
suppliers and service providers had to stimulate the market and consumption in many forms and there were intense
competition such as distribution of the new smartphone coupled with the worth price of using data servicespackageetc.
However, the smartphone and device market is still get benefit from the transition from 2G mobile technology to 3G
and 4G networks including changing behaviour of Thai consumers who enjoy using the internet on smartphones anytime
and anywhere to access social media networksor access online entertainment through mobile applications more. It’s make
the sales of smart phones in Thailand continues to grow steadily.
Kasikorn Research Center expects that the number of smartphones sold in 2016 is expected to be around 16.9 million
units increased approximately by 8.3% from 2015 representing value of Baht 93,720 millionincreased approximately by
5.0% from 2015.
For the year 2017, Kasikorn Research Center viewed that the smartphone market in Thailand still faces many challenges
that may cause the expansion not outstanding. The main reason is the lack of support for transition of new communication
technologies as a transition from 2G technology to 3G/4G technology over the last several years by expected that the number
of smartphones sold in 2017 should be around 17.2 - 17.4 million units expandin the narrow frame of 1.8 - 2.9%.
However, the intense competition of telecommunication operators still play an important role for driving Thailand
smartphone market in the year 2017 to grow continuously.Kasikorn Research Center viewed thatthe target consumer of
smartphone market in 2017 is still concentrated at the existing smartphone user group that most of them are middle to
upperincome who still have purchasing power by buying a new smartphone to replace old smartphone that is not available.
Because the smartphone has lifetime at not very long with the average life is only 2-3 years. While some users, especially
those who love and follow new technology on smartphone always may purchase a new smartphone because they want to
work on those new technologies or functions by selling the existing smartphone to the second-hand smartphone marketor
may buy a new smartphone to use as a second unit etc.
The manufacturers and distributors of smartphone both in Thailand and abroad including telecommunication operators
focus on marketing by segments of smartphone in different forms to motivate the target consumer group to make smartphone
purchase decision easier. The smartphone manufacturers in the upper segment will focus on marketing to the customer
group with medium to high income who always love and follow new technology.Currently, the smartphone market in upper
segment in Thailand are dominated by group of smartphone manufacturersfrom USA and South Korea.
However, in 2017, Kasikorn Research Center expects that the smartphone market in the upper segment will have more
intense competition from the fact that there are more Chinese manufacturers entering the upper market segment by upgrading
the quality of the smartphone with optimizing performance at cost-effective prices such as providing faster memory and
processing speed, Increasing the resolution of the camera with the new technology by adding the dual lens camera and
multi-dimensional auto focus system to make the photography more resolution, even in low light conditions, etc.
For the smartphone in middle segment which get the most response from Thai consumers with high proportion of
50.7% of smartphone sold in the year 2016.Kasikorn Research Center expects that in 2017, proportion of smartphone in
middle segment is expected to increase to 55.6% of all smartphones expected to sell. Moreover, the price of smartphones
in middle segment in 2017 is expected approximately 6,500 - 7,000 Baht increase from 2016 that the average selling price
is 4,500 - 5,000 Baht and expected that the target consumers will continue to be middle-income. Student group who want
to buy new smartphone to replace the existing, including the middle-income people who want to buy new smartphone as
a second one.
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In part of the Smartphone in lower segmentwhich plays a key role in driving sales of Thailand smartphones in 2016
from the push of telecommunication operator group.Kasikorn Research Center expects that in 2017,the Smartphone in lower
segmentwill have lower proportion of all smartphone sales in Thailand because the purchasing power of target consumers
still not recover that most of them are low income people.While telecommunication operators probably slow down marketing
for smartphone in this segment because gross profit margin for smartphone distribution in this segment is low, includingsome
consumers who have the potential to use information services on smartphone, were moved network from the 2G system
to be the 3G / 4G system already.
In term of distribution channels, from the survey of Kasikorn Research Center found that in 2016, Thai consumers
prefer to buy smartphone from Thai telecommunication service providers with proportion approximately of 45.1% of total
sales of smartphone. Secondly, they bought fromlarge smartphoneand IT equipment storeswith proportion approximately of
22.6% because mostly such stores often have smart phones with a variety of brands. The consumers can easily compare
the features and prices of the desired smartphone.
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 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.

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.
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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 21 Telewiz
branches and 3 Telewiz Express branches. TWZ has most Telewiz shops in Thailand. Moreover, the Company
was granted various rewards for its great selling and services performances from AIS more than 10 years which
enable the Company to have good relationship and always get strong support from AIS.
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 group are directly appointed as dealer by the foreign mobile
phone manufacturer. 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 8 TWZ Shops and the company build a franchise under the Trademark
and Trade name “TWZ” for 20 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.
		 The Company’s business consistently supports AIS’s business as it sells only SIM card and refilled card of AIS
network. Though, the Company sells/purchases mobile phone and accessories from other mobile phone manufacturers,
distributors and/or other dealers except for AIS’s affiliated as well as opens mobile phone shops in other names such
as TWZ Shop as informed to AIS. 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 AIS and service refilled 1-2-Call! which are products of AIS.
Revenues from SIM Card and Service refilled were around 0.05% of total revenues in year 2016, therefore, the Company
might have risk from depending on only one operator from the competition among other mobile phone operators or
other new operators which might effect of 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.

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.
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		 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 31 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, and besides, Mr. Puttachat still holds 8.68% of
the Company’s shares which is sufficient to motivate them to continue manage the Company. However, 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 Management
List of top 10 major shareholders as of the book closing date on February 28, 2017.
Name of Shareholders
		
1. Rungkasiri Group
Mr. Puttachat Rungkasiri
Miss Nuttanuj Rungkasiri
Total Rungkasiri Group
2. Mr. Jaturon Komolmis
3. Mr. Att Thongtang
4. Mrs. Petcharat Thongtang
5. Mr. Sippakorn Khaosaard
6. Thai NVDR Company Limited
7. Dr. Korn Limpakorn
8. Mr. Teerawat Thanyalakpak
9. Mr. Surang Prapakornrujiwong
10.Thanpuying Viraya Chavakul

On February 28, 2017
No. of shares
541,428,571
111,464,500
652,893,071
289,059,274
163,791,200
161,000,000
109,466,800
87,967,842
75,332,500
61,660,400
60,546,400
60,000,000

%
8.68
1.79
10.47
4.64
2.63
2.58
1.76
1.41
1.21
0.99
0.97
0.96

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 of
Sales Department

Company Secretary

Vice President - Marketing
And Development
Department

Organization Structure

Managing Director

Board of Executive

Board of Director

Vice President of
Human Resource
Department

Vice President of
Accounting and Finance
Department

Manager of
Internal Audit

Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

Position

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chairman
Vice Chairman and Managing Director
Director and Authorized Director
Director and Authorized Director
Independent Director
Independent Director and Chairman of Audit Committee
Independent Director and Member of Audit Committee
Independent Director and Member of Audit Committee

Mr. Puttachat
Mrs. Piyanuj
Asst. Prof. Dr. Tippakorn
Miss Kaikae
Mr. Bandal
General Dr. Surapan
Police General Aek
Assoc. Prof. Pachara

Rungkasiri
Rungkasiri
Rungkasiri
Cherdvisavapan
Udol
Poomkaew
Angsananont
Pacharavnich

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

(2) Executive Committee
The Company’s Executive Committee comprised of 3 persons as follows:
Name		
Position
1.		 Mrs. Piyanuj
Rungkasiri
2.		 Asst. Prof. Dr. Tippakorn Rungkasiri
3.		 Miss Kaikae
Cherdvisavapan

Chairman of Executive Committee
Executive Committee
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.
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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.

(3) The Audit Committee
The Company’s Audit Committee comprised of 3 persons as follows:
Name 			
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.
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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:
		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
The Company’s executives comprised of 4 persons as follows:
Name		
1. Mrs. Piyanuj
Rungkasiri
2. Mr. Kittipong
Kittipassorn
3. Miss Nalinee
Pratubsorn
4. Miss Krissana Meungmor
				
5. Miss Ratchanok Supanit
				

Position
Managing Director
Vice President - Marketing and Business Development Department
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
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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.
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.
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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.
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 2016, the remunerations of each director
were as follows:
Remuneration* No. of Attendances
Name
Position
			
(Baht)
Regular Additional
1. Mr. Puttachat Rungkasiri ***
Chairman
875,000
3/4
6/6
2. Mrs. Piyanuj Rungkasiri
Vice Chairman
610,000
4/4
6/6
3. Asst. Prof. Dr. Tippakorn Rungkasiri Director
500,000
4/4
6/6
4. Miss Kaikae Cherdvisavapan ** Director
435,000
4/4
4/6
5. Mr. Bandal Udol
Independent Director
500,000
4/4
6/6
6. General Dr. Surapan Poomkaew Independent Director and Chairman of Audit Committee 670,000
4/4
6/6
7. Police General Aek Angsananont Independent Director and Member of Audit Committee
600,000
4/4
5/6
8. Assoc. Prof. Pachara Pacharavanich Independent Director and Member of Audit Committee
640,000
4/4
6/6
Total		
4,830,000
Remark : *
Board of Directors’ remuneration consists of meeting allowances and gratuities
		 ** Retired on October 7, 2016, appointed at November 11, 2016.
		 *** Retired on November 11, 2016, appointed at February 27, 2017.
			 According to the resolution of the Annual General Meeting of shareholders No. 1/2016 on April 20, 2016,
the shareholders approved the Board of Directors’ remuneration for not more than Baht 5 million per year.
		Executives’ Remuneration
			

Executives’ remunerations in 2015 and 2016 were as follows:

Remuneration
		
No.
Short term employee benefits
5
Post-employment benefits
5
Total		
(2) Other Remunerations
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2015
Total (Baht)
No.
10,180,847.76
5
881,713.00
5
11,062,560.76		

2016
Total (Baht)
12,074,528.02
750,809.00
12,825,337.02

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 2016, 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

			
		

		
		
		
		
		
2.

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.
Equitable Treatment of Shareholders

			
		
		

		

The Company realizes the importance of the basic shareholder rights by operating as follows:

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.
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.
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3.

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.

Role of stakeholders

		 The Company realizes the importance of role of stakeholders including shareholders, staff, trading partners, competitors,
customers, the community, the society and the environment. Treatments for each stakeholder have been notified clearly
in the corporate governance policy which staff at all levels will use it as a guideline of their duties and responsibilities.
Shareholders

:	The Company is determined to take responsibility and to satisfy the shareholders by
making a sustainable growth and an appropriate return constantly along with transparency
in management and reliable accounting system.
Customers
:	The Company will ensure customer satisfaction and confidence about quality products
and services at reasonable prices. It will build long-term good relationship with customers.
Trading partners
:	The Company is concerned about fairness, honesty and mutual benefit with its trading
partners. Thus, the trading partners shall strictly comply with related rules and regulations
as well as have business ethics.
Competitors
: The Company will follow rules of fair competition.
Staff			
:	The Company considers staff as one of key factors for success. Staff will feel that they
have good working environment and friendly corporate culture and this will promote a
strong teamwork and staff confidence.
Community and Society :	The Company realizes the responsibility to the community and society by considering
the growth of the Company together with the development of the community.

4.

Disclosure and Transparency

		 The Board of Directors shall ensure that all relevant information, both financial and non-financial, is disclosed
correctly, accurately, on a timely basis and transparently by disclosing through the SET’s channel and the Company’s
website (www.twz.co.th). Such information will be consistently updated so that the investor and related party have
sufficient and equal information for the decision.
The material information both financial and non-financial that have to be disclosed are as follows:
1. Annual statements (Form 56-1) and annual report
2. Corporate governance policy and the implementation of the policy
3.	A statement of the Board of Directors’ responsibilities concerning the Company’s financial reports presented
alongside 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
		 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.
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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.
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:
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	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 2016, there were 9 meetings of the Board of Directors which was appropriate to the obligations and responsibilities
of the Board and nature of the Company.
3.	The Chairman of the Board and the Managing Director should set the Board meeting agenda together and
ensure that all important issues are already included. Each member of the Board should be free to propose an
issue for a meeting agenda.
4.	Meeting documents should be sent to each director in advance of the meeting date. The document should be
concise, with all relevant information. Any confidential issues should be brought to discuss during the meeting.
5.	The Chairman of the Board should appropriately allocate the meeting time for complete management’s presentation
and comprehensive directors’ discussion. The Chairman should encourage careful consideration in the meeting.
6.	The Board should have access to additional information, under a prearranged condition, via the managing director,
the company secretary or the executive designated as a contact person.
7.	Non-executive directors should be able to meet, as necessary, among themselves without management team in
order for them to debate their concerns. The meeting outcome should be notified to the Managing Director.
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Board Self - Assessment
The Board of Directors conducts the Board self assessment annually to discuss and consider the performance
1.	
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.

Personnel
Number of Staff
As at December 31, 2015, the total staffs of the Company classified by each department are as follows:

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

No. of Staffs
19
41
32
13
375
480

TWZ Corporation Public Company Limited

141

Staff Remuneration
(1) Monetary Remuneration
Staff remunerations (exclude executives remuneration) in 2015 and 2016 were as follows:
Type of Remuneration
		
Short term employee benefits
Post-employment benefits
Total

2015
(Baht)
115,920,139.02
520,532.00
116,440,671.02

2016
(Baht)
135,653,398.69
1,046,029.00
136,699,427.69

(2) Other Remuneration
- None -

Human Resources Development Policy
The Company supports and provides opportunities to all levels of employees to obtain additional knowledge and
capability in order to be suitable with their positions and assigned duties as well as for the Company’s and their own
developments in the future by consistently arrange training which can be divided into 2 types as follows:
1.	Internal Training which is trained by the supervisor or invite speaker in related business to share his knowledge,
experience and give advises so that the staff can be able to apply the knowledge with his duty and responsibility.
The inside training normally is arranged once in 1-3 months.
2.	External Training which is held by the product owners such as AIS in order to educate the Company’s staff to understand
their products and services. The Company also provides other trainings to increase its staff efficiency when appropriate.

Internal Control
At the Board of Director’s Meeting No. 1/2017 on February 27, 2017, 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.
2.
3.
4.
5.

Organizational Control and Environmental measure
Risk Management Measure
Management Control Activities
International and Communication Measure
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.

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.
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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 Pelationship
Details
				
Mrs. Piyanuj
Managing
Rungkasiri
Director
			

Transaction Value
(Million Baht)

Necessity and
Reasonableness

Loan agreement,
6.71
Piyachart Co.,Ltd., a subsidiary company
did not interest, and 		
Obtained loan from Mrs. Piyanuj Rungkasiri
repayable on called.		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.

Connected Transaction Approval Procedure
The Company has set a procedure to enter into any connected transactions with any related persons that the executives
and the related persons shall not participate for the approval for any mentioned transactions. The Company shall arrange the Audit
committee to provide the comment on the necessity, reasonableness, and price appropriateness of the transaction by
stating the conditions to be in accordance with the normal business operation at the market price and be comparable to
others. In case that the Audit Committee has no expertise to review such connected transaction, the Company will hire an
independent expert or auditor to express the opinion for the transaction occurred in order to use for further consideration
at the Board of Directors’ meeting or shareholder’s meeting. In addition, the Company will disclose the connected transaction
in the notes of the financial statements audited by the Company’s auditor.
Additionally, the Board of Directors has to ensure that the Company abides by the laws governing Securities and Exchange
and rules, announcement, declaration and regulations of the Stock Exchange of Thailand concerning the information disclosure
of the connected transaction as well as the acquisition and disposal of the assets according to the accounting standard
set by the Federation of Accounting Profession.

Policy for Future Connected Transaction
In the future, the Company might borrow short-term loan from its related persons in case of any urgent or necessity
matters. If there are other connected transactions in the future, the Company will follow the procedure that has been set
in the Connected Transaction Approval Procedure.
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Management Discussion and Analysis
Revenues
The revenues of the Company decreased from Baht 4,237.62 million in year 2014 to Baht 3,965.64 million in year
2014 or at the reduction rate of 6.42% and increased to Baht 4,248.36 million in 2016 or at the growth rate of 7.13%.
Revenues in year 2016 consisted of sales and service revenues, revenue from real estate project for rental under financial
lease agreement, sales promotion and others as the proportion of 95.90%, 0.27%, 3.29% 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, decreased
from Baht 4,085.82 million in year 2014 to Baht 3,755.22 million in year 2015 or at the reduction rate of 8.09% and increased
to Baht 4,074.05 million in year 2016 or at the growth rate of 8.49%. The sales and services revenues of year 2016 increased
from 2015 because the company has joined the project’s Advance Info Service Plc. This has the project to clients of AIS
Bring 2G handset 3G handset upgrade. So the company the revenue from sales and services has increased close to in 2014.
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 increased from
Baht 45.62 million in year 2014 to Baht 106.59 million in year 2015 or growth rate 133.65 and decreased to Baht 11.46
million in year 2016 or reduction rate of 89.25%. In 2016, the Company and its subsidiaries cannot revenue recognition
from sales of real estate projects for lease under the remaining financial leases. As a result, revenue will decrease from
2015, but in 2017, the Company hope for will manage to recognize the remaining revenue.
Sales promotion revenues are revenues from mobile phones manufacturers and operators of the Company which
increased from Baht 57.92 million in year 2014 to Baht 81.88 million in year 2015 or at the growth rate of 41.37% and
increased to Baht 139.68 million in year 2016 or at the growth rate of 70.59%. In the years 2016 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 2014-2016 was Baht 17.29 million in 2014 to Baht 21.95 million in 2015, or the growth
rate of 26.95% and increased to Baht 23.17 million in 2016 or the growth rate of 5.56%. Mostly as from interest incomes
increased by fix deposit and interest income on finance leases of real estate.

Cost of Goods Sold
In year 2014-2016, the cost of goods sold of the Company were Baht 3,766.93 million, Bath 3,530.16 million and Baht
3,716.88 million, respectively. The percentage of the cost of goods sold to total sales revenues were 92.20%, 94.01% and
91.23% in year 2014-2016, respectively. The percentage of the cost of goods sold to total sales revenues of the company
in 2559 due to decreased because the company increased distribution “TWZ” mobile phones.
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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 20.72 million in the year 2014
increased to Baht 73.77 million in the year 2015 or at the growth rate of 256.03% and decreased to Baht 7.56 million in
the year 2016 or the reduction rate 89.75% which was the result from the reasons mentioned above. The portion of cost
to revenues of real estate project under financial lease agreement was 45.42%, 69.21% and 65.97% respectively.

Selling and Administration Expenses
The Company’s selling expenses were Baht 78.67 million, 100.77 million and Baht 118.78 million in year 2014-2016,
respectively. The administration expenses (including the directors’ remunerations) were Baht 141.48 million, Baht 151.39
million, Baht 182.72 respectively.
The percentage of selling and administration expenses to total revenues were 5.20% in year 2014, 6.36% in year
2015 and 7.10%. In year 2016 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 2014-2016 equaled to 8.32%, 6.68%, and 8.84%, respectively. Gross profit
in year 2016 increased due to the operation result as mentioned above.
In year 2014-2016, the Company’s operating profit margin equaled to 4.39%, 2.27%, and 4.88%, respectively enabled
net profits of the Company in year 2014-2016 were Baht 118.57 million, Baht 25.99 million and Baht 96.12 million, respectively
which net profit in 2016 was deducted by a deficit of non-controlling interests at Baht 3.86 million accordingly total net
profit was Baht 99.98 million or the equivalent to net profit margin of 2.80%, 0.66%, 2.35% respectively. The net profit of
year 2016 increased 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 2014-2016 equaled to 7.80%, 1.16% and 4.32%, respectively. The Company’s
returns on assets were 3.59% in 2014 to 0.69% in 2015 and 2.27% in year 2016
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Financial Status
(a) Assets
		 The total assets of the Company were Baht 3,561.88 million, Baht 3,965.02 million and Baht 4,836.20 million in
year 2014-2016, respectively, or the growth rate of 11.32% and growth rate of 21.97%, respectively. The Company’s
total assets at the end of year 2016 consisted of current assets with the portion of 79.48% and non-current assets
with the portion of 20.52%. The Company’s major assets were summarized as follows:
Accounts Receivable (Net)
		 Accounts receivable of the Company were Baht 699.15 million in year 2014, increased to Baht 833.89 million in year
2015, or at the growth rate of 19.27% and increased to Baht 930.12 million at the end of year 2016, or at the growth
rate of 11.54%. 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 63 days in year 2014, 75 days in year 2015 and
80 days in year 2016.
Inventory
		 The inventory of the Company consisted of mobile phone handsets, SIM cards and accessories were at the total
amount of Baht 1,102.17 million in year 2014, Baht 1,232.40 million in year 2015 and Baht 1,372.61 million in year 2016.
The inventory turnover of the Company in year 2014-2016 equaled to 102 days, 121 days and 128 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 2014-2016, the advance payment for goods of
the Company was Baht 275.57 million, Baht 298.57 million and Baht 291.16 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 increased from Baht 684.37 million in year 2014 to Baht 706.35 million in year
2015 and increased to Baht 992.48 million at the end of year 2016 or the equivalent of 19.21%, 17.81% and 20.52%
of total assets in 2014-2016 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 2016 consisted of fixed deposit at the amount of Baht 387.89 million, accounts receivable of
real estate project under financial lease agreement at the amount of Baht 81.79 million, Land held for development at
the amount of Baht 23.63 million, Property plant and equipment at the amount of Baht 225.48 million, leasehold right
at the amount of Baht 109.72 million, Intangible assets at the amount of Baht 98.98 million, Goodwill at the amount
of Baht 25.98 million, Deferred tax assets at the amount of Baht 0.29 million, Guarantee for leasehold rights and services
at the amount of Baht 17.97 million, and other non-current assets at the amount of Baht 20.75 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 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 2016, cash
flow from used in operation of the Company was Baht 221.39 million as a result of the increase of inventories and
financial costs.
		 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 2016, the cash flow from used in investing activities of the Company
was Baht 196.50 million as a result the increased of fixed assets investment in its subsidiaries.
		 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.
In year 2016, the cash flow from financing activities was Baht 618.00 million as a result the increased in bank overdrafts
and short-term loans from financial institutions and cash equivalent item increased to be Baht 200.04 million.
Current Ratio
		 Current ratio of the Company in year 2014-2016 equaled to 2.45 times, 2.07 times and 1.71 times, respectively.
The current assets of the Company increased due to the increased of accounts receivable, inventory and real estate
development project for sale while the bank overdrafts and letter of credit for products purchase increased.
		 The cash cycles of the Company in year 2014-2016 were 65 days, 93 days, and 93 days, respectively. In
2015, its inventory turnover was 121 days account receivable turnover was 75 days which account payable turnover
increased to be 103 days. In 2016, its inventory turnover was 128 days account receivable turnover was 80 days
which account payable turnover increased to be 115 days. Therefore, its cash cycle was same as last year.
(c) Source of Capital
Capital Structure Appropriateness
		 The total liabilities of the Company as of December 31, 2016 amounted to Baht 1,439.78 million, growth by
40.47% from year 2015. 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 2,396.42 million thus, the Company’s debt
to equity ratio was 1.02 times, increased from 0.78 times in year 2015.
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Audit Fee
C&A Audit Office Co., Ltd. was the office of the auditor of the Company for year 2016, the remunerations are as
follows:
1.

Audit fee

		

The Company paid the audit fees to the office of the auditor for the year 2016 are as follows:

Company
TWZ Corporation Public Company Limited
TZ Trading Co.,Ltd
Piyachart Co.,Ltd
The Boxes Co., Ltd
Le Andaman Development
Gear Corporation Co., Ltd.
Mastech Tool and Service Co.,Ltd.
Total Audit fees
2.

Audit fees
1,250,000.00
140,000.00
830,000.00
50,000.00
150,000.00
80,000.00
200,000.00
2,700,000.00

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
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.
2.
3.

General Dr. Surapan Poomkaew
Police General Aek Angsananont
Assoc. Prof. Pachara Pacharavanich

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

In fiscal year 2016, 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 2016 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.
Audit Committee

General Dr.
Surapan Poomkaew
Chairman of the Audit Committee
February 27, 2017
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Independent Auditors Report
To the Shareholders of TWZ Corporation Public Company Limited
Opinion
I have audited the accompanying consolidated financial statements of TWZ Corporation Public Company Limited and
its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2016, and
the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year
then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and
have also audited the separate financial statements of TWZ Corporation Public Company Limited for the same period.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of TWZ
Corporation Public Company Limited and its subsidiaries and of TWZ Corporation Public Company Limited as at December 31, 2016,
their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are
further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements section of my report. I am independent
of the Group and the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation
of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King as relevant to my audit of the financial statements,
and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence
I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the financial
statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as
a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
Key audit matters and how audit procedures respond are described below.

Allowance for impairment of inventory
The Group’s main business is a mobile phone dealer including parts and accessories. The majority of products are
affected by technological change since consumers tend to change rapidly, so this is why the Company had a risk of obsolete
inventory or product deterioration. As at December 31, 2016, the consolidated financial statements shown that the Company
had inventories amounted to Baht 1,393 million with an allowance for impairment of inventory amounted Baht 26.34 million
according to the note to financial statement No.12. The recognition of such matter had significant impact and risk to the financial
statements since the estimated value depended upon judgement of the Group’s management by considering assumptions
or information to decide adequacy and appropriateness which include;
-

Tracking information on the selling price of each model closely
Duration of storage and inventory life cycle
Slow moving inventory that exceed the Company’s policy
Comparison report between cost and net realizable value and/or analysis of aging inventory report

Audit procedures
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I determined audit procedures to gain reasonable assurance from management’s judgement and estimation on adequacy
and appropriateness of allowance for impairment of inventory in consolidated financial statements of the Group as followed;
- Analyzing and evaluating the gross profit (loss) from sales transaction
- Understanding and reviewing policies, procedures, and assumptions of allowance for impairment of inventory of the Group
-	Observing the inventory count to ensure whether they are existent and the Company has a proper inventory process,
especially, the separation of slow-moving or obsolete inventory
- Testing the accuracy of the report used to reserve allowance for impairment of inventory
-	Reviewing the policy of allowance for devaluation of inventory of the Group whether it complies with Financial Reporting
Standard

Business combination
As discussed in the notes to the financial statements No.18.2, during 2016, a subsidiary acquired shares of the non-related
company that engaged in manufacture and sale of solar power business. Based on the purchase at the acquisition date, the Group
recognized and measured the identifiable assets and liabilities at fair value or observed value resulting from the business
combination with purchase method amounted to Baht 50 million. This transaction had significant impact and risk to the financial
statements since Group’s management had to use judgement on the reliability of assumptions using in an estimation
of fair value of acquired net assets. However, in reviewing the reliability and accuracy of the financial advisor, the management
considered the following information;
-

Competence and independence of the Independence Financial Advisor (IFA).
Reasonableness of the assumptions and methodology used in the fair value calculation of the related assets

Audit procedures
I determined audit procedures to gain reasonable assurance from the fair value recognition of net assets at acquisition
date as followed;
- Examine terms and conditions in the Share Purchase Agreement.
-	Inquiry management to assess whether this business acquisition was in accordance with the definition of a business
Combination.
- Examine the fair value of transferred assets from this acquisition with purchase documentation with payment
-	Evaluate the fair values of the identifiable assets and liabilities with purchase method from management by considering
assumptions and other important factors such as the discount rate, terms in Power Purchase agreement, electricity
generating capacity, and electric price as well as review the disclosures about business acquisition in the notes to
the financial statements
- Review qualification and license of financial advisor whether it approves from the Stock Exchange Commission (SEC)
-	Review an independence of the financial advisor with relevant documents such as certificate, Bor.Mor.Jor 6 and other
sources

Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual
report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report of
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the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required
to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 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.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group and the Company’s ability
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or
has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group and the Company’s financial reporting process.

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards
on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. I also:
-	Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control.
-	Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Group and the Company’s
internal control.
-	Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
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-	Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Group and the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty
exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained
up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company
to cease to continue as a going concern.
-	Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether
the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
-	Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within
the Group and the Company to express an opinion on the financial statements. I am responsible for the direction,
supervision and performance of the Group and the Company audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my
audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought
to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most
significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe
these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
C&A Audit Office Co., Ltd.

Bangkok : February 27, 2017

(Mrs. Chintana Techamontrikul)
Certified auditor no.5131
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Statement of Financial Position
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
As at December 31, 201

Note

(Unit : Baht)
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

2016

2015

2016

2015

Assets
Current assets
Cash and cash equivalent
9
Trade account receivables
10
Current portion of account receivables
		 of real estate project under financial lease agreement 11
Loans to related parties
6
Inventories
12
Real estate development project for sale
13
Real estate development project for rental
		 under financial lease agreement
14
Other current assets
		 Advance payment for goods
15
		 Other current assets
16
			 Total current assets		
Non-current assets
Restricted bank deposit
17
Account receivables of real estate
		 project under financial lease agreement
11
Investment in subsidiary company
18
Land held for development		
Property, plant and equipment
19
Leasehold land
20
Leasehold rights
21
Intangible assets
22
Goodwill		
18.2
Deferred tax assets
23
Other non-current assets
		 Guarantee for leasehold rights and services		
		 Other non-current assets		
			Total non-current assets		
				Total assets

542,305,509.69 342,261,554.59 470,242,145.48 324,329,751.08
930,124,584.29 833,890,167.01 925,152,721.72 833,179,270.12
644,511.41
11,984.46
544,535.19
- 339,000,000.00 187,000,000.00
1,372,609,028.29 1,232,398,593.78 1,363,757,163.49 1,213,679,067.87
508,744,700.09 406,346,923.15 159,619,479.55 53,957,026.86
126,047,638.91 117,955,769.22
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12,882,599.92

291,156,227.74 298,567,678.66 291,156,227.74 298,567,678.66
72,092,309.64 27,235,367.82 83,729,812.87 39,958,842.07
3,843,724,510.06 3,258,668,038.69 3,646,084,685.96 2,963,554,236.58
387,889,953.80 409,876,077.34 386,606,399.18 408,603,349.05
81,785,390.30 80,016,838.98 56,803,857.32 57,325,220.20
- 427,957,769.00 327,958,069.00
23,625,000.00 23,625,000.00
225,480,926.35 32,327,550.10 36,862,875.34 31,843,207.24
106,730,721.97 117,941,918.20
5,500,623.59
5,877,166.66
2,992,849.46
3,480,106.58
2,992,849.46
3,480,106.58
98,981,668.38
1,154,092.07
446,677.70
538,508.96
25,978,361.69 18,577,984.03
288,327.16
214,532.06
17,973,555.15 15,011,856.40 17,973,555.15 15,011,856.40
20,751,412.15
4,124,333.39
2,286,086.75
2,439,161.57
992,478,166.41 706,350,289.15 937,430,693.49 853,076,645.66
4,836,202,676.47 3,965,018,327.84 4,583,515,379.45 3,816,630,882.24

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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12,882,599.92

Statement of Financial Position (continued)
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
As at December 31, 201

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

Note

2016

2015

2016

2015

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Bank overdraft and short-term loans from
		 financial institutions
25
Trade accounts payable		
Current portion of rental for real estate
		 recognized under financial lease agreement
28
Current portion of long-term liabilities
27
Advance received from real estate project		
Other current liabilities
26
		Total current liabilities		
Non-current liabilities
Long-term loan from related party
6.1
Long-term loan
27
Rental for real estate recognized under
		 financial lease agreement
28
Deferred tax liabilities
23
Employee benefit obligation
29
Other non-current liabilities		
		Total non-current liabilities		
			Total liabilities		

2,047,155,093.79 1,489,651,957.71 2,038,459,030.98 1,487,270,480.99
65,403,232.85 30,134,327.70 64,378,416.75 23,363,331.21
51,378.47
24,947.00
15,960,000.00
- 15,960,000.00
46,110,406.72 25,839,711.73 25,365,632.99
5,094,938.00
75,594,286.91 30,947,659.41 31,402,300.97 22,849,978.34
2,250,274,398.74 1,576,573,656.55 2,175,590,328.69 1,538,578,728.54
6,974,237.11
8,002,158.32

6,709,137.11
-

8,002,158.32

-

102,126,698.36 101,894,743.12 49,589,028.85 49,476,399.64
63,689,844.72 44,535,046.06 13,857,042.49 14,420,617.24
8,532,843.00
6,780,601.00
7,716,235.00
5,875,148.00
180,800.00
371,849.98
189,506,581.51 160,291,377.27 79,164,464.66 69,772,164.88
2,439,780,980.25 1,736,865,033.82 2,254,754,793.35 1,608,350,893.42

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
TWZ Corporation Public Company Limited
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Statement of Financial Position (continued)
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
As at December 31, 201

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

Note

Shareholders’ equity
Share capital
30
		Registered share capital
			 10,333,794,526 ordinary shares of Baht 0.10 each		
		Issued and paid-up share capital
			 6,235,748,903 ordinary shares of Baht 0.10 each		
Premium on common shares		
Retained earnings
		Appropriated
			 Legal reserve31		
		 Unappropriated		
Other components of equity		
		 Total shareholders’ equity attributable
			 to the parent company		
Non-controlling interests		
		Total shareholders’ equity		
			Total liabilities and shareholders’ equity		

2016
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2016

2015

1,033,379,452.60 1,033,379,452.60 1,033,379,452.60 1,033,379,452.60
623,574,890.30 623,574,890.30 623,574,890.30 623,574,890.30
1,165,820,389.75 1,165,820,389.75 1,165,820,389.75 1,165,820,389.75
40,297,435.18 39,212,306.59 40,297,435.18 39,212,306.59
489,156,358.26 398,554,400.22 499,067,870.87 379,672,402.18
938,474.50
991,307.16
2,319,787,547.99 2,228,153,294.02 2,328,760,586.10 2,208,279,988.82
76,634,148.23
2,396,421,696.22 2,228,153,294.02 2,328,760,586.10 2,208,279,988.82
4,836,202,676.47 3,965,018,327.84 4,583,515,379.45 3,816,630,882.24

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, 2016

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

Note

Revenues from sales and services 		
Revenue from real estate project for rental under
		 financial lease agreement 		
Sales promotion income 		
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		

2016

2015

2016

2015

4,074,048,219.59 3,755,217,124.90 3,963,698,158.02 3,593,308,229.69
11,455,164.22 106,595,196.19
139,676,859.20 81,881,252.61 135,831,615.47 71,139,680.35
23,174,728.72 21,950,946.63 30,208,795.01 25,954,714.66
4,248,354,971.73 3,965,644,520.33 4,129,738,568.50 3,690,402,624.70
3,716,880,951.46 3,530,165,185.42 3,608,891,405.53 3,371,342,528.05
7,558,613.33 73,766,117.02
118,776,630.84 100,773,411.60 110,305,214.85 94,612,225.93
182,725,411.53 151,390,287.45 160,371,968.29 130,806,530.19
92,737,100.35 69,976,484.82 88,573,213.83 66,050,862.32
4,118,678,707.51 3,926,071,486.31 3,968,141,802.50 3,662,812,146.49
129,676,264.22 39,573,034.02 161,596,766.00 27,590,478.21
33,559,319.39 13,585,005.63 32,823,786.68
5,887,906.33
96,116,944.83 25,988,028.39 128,772,979.32 21,702,571.88
96,116,944.83 25,988,028.39 128,772,979.32 21,702,571.88

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of Comprehensive Income (continued)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

Note

Other comprehensive income
Items that will not be reclassified to profit or loss
		 Actuarial gains (losses) on defined
			 employee benefit plans
29
		 Income tax on items that will not be reclassified
			 to profit or loss
23
		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		
Profit attributable to :
		 Owners of the parent 		
		 Non-controlling interests
18.3
			Total		
Total comprehensive income attributable to :
		 Owners of the parent 		
		 Non-controlling interests
18.3
			Total		
Earning per share of equity attributable
to the company
		 Basic earning per share
36
		 Diluted earning per share
36

2016
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2016

2015

(3,490.00)

1,035,485.00

-

1,503,844.00

698.00

(207,097.00)

-

(300,768.80)

(2,792.00)

828,388.00

-

1,203,075.20

(52,832.66)
(55,624.66)
96,061,320.17

540,815.95
1,369,203.95
27,357,232.34 128,772,979.32

1,203,075.20
22,905,647.08

99,982,260.67
(3,865,315.84)
96,116,944.83

25,988,028.39 128,772,979.32
25,988,028.39 128,772,979.32

21,702,571.88
21,702,571.88

99,926,636.01
(3,865,315.84)
96,061,320.17

27,357,232.34 128,772,979.32
27,357,232.34 128,772,979.32

22,905,647.08
22,905,647.08

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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2015

0.0160
0.0160

0.0042
0.0041

0.0207
0.0207

0.0035
0.0034

TWZ Corporation Public Company Limited
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Consolidated financial statements

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

Ending balance as at
December 31, 2015		 623,574,890.30 1,165,820,389.75
Investment in subsidiaries non-controlling interest		
Actuarial losses on defined employee
benefit plans
29
Income tax on items that will not be
reclassified to profit or loss
23
Legal reserve
31
Dividend paid
31
Comprehensive income for the year		
Ending balance as at
December 31, 2016		 623,574,890.30 1,165,820,389.75
39,212,306.59
1,085,128.59
40,297,435.18

-

489,156,358.26

698.00
(1,085,128.59)
(8,292,382.04)
99,982,260.67

(3,490.00)

-

398,554,400.22

698.00
(8,292,382.04)
99,929,428.01

(3,490.00)

-

938,474.50 2,319,787,547.99

(52,832.66)

-

-

991,307.16 2,228,153,294.02

Retained earnings
Other components of equity
							
Total equity
		
Issued and		Advance			Currency
attributable
		
paid-up
Premium on
receivable
Appropriated		
translation to the parent
Note share capital common share share fee
legal reserve Unappropriated differences
company

TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2016

Statements of Changes in Shareholders’ Equity

Total

698.00
(8,292,382.04)
96,064,112.17

(3,490.00)

76,634,148.23 2,396,421,696.22

(3,865,315.84)

-

80,499,464.07

- 2,228,153,294.02
80,499,464.07

Noncontrolling
interests

(Unit : Baht)
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(594,168.30)
-

840,453.20
-

209,263.60
-

623,574,890.30 1,165,820,389.75

-

-

594,168.30

-

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

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

Ending balance as at
December 31, 2014		
Actuarial gains on defined employee
benefit plans
29
Income tax on items that will not be
reclassified to profit or loss
23
Legal reserve
31
Dividend paid
31
Increase ordinary shares
30
Comprehensive income for the year		
Ending balance as at
December 31, 2015		
39,212,306.59

5,076,384.25
-

-

34,135,922.34

398,554,400.22

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

1,035,485.00

412,481,440.59

(207,097.00)
(35,667,072.51)
455,548.50
26,528,844.34

1,035,485.00

991,307.16 2,228,153,294.02

540,815.95

-

450,491.21 2,236,007,585.69

Retained earnings
Other components of equity
							
Total equity
		
Issued and		Advance			Currency
attributable
		
paid-up
Premium on
receivable
Appropriated		
translation to the parent
Note share capital common share share fee
legal reserve Unappropriated differences
company

TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2016

Statements of Changes in Shareholders’ Equity (continued)

Noncontrolling
interests

(207,097.00)
(35,667,072.51)
455,548.50
26,528,844.34

1,035,485.00

- 2,228,153,294.02

-

-

- 2,236,007,585.69

Total

(Unit : Baht)

TWZ Corporation Public Company Limited
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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, 2015		
Legal reserve
31
Dividend paid
31
Comprehensive income for the year		
Ending balance as at December 31, 2016		

Ending balance as at December 31, 2014		
Actuarial gains on defined employee benefit plans
29
Income tax on items that will not be reclassified to profit or loss
23
Legal reserve
31
Dividend paid
31
Increase ordinary shares
30
Comprehensive income for the year
Ending balance as at December 31, 2015		

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

623,574,890.30 1,165,820,389.75
623,574,890.30 1,165,820,389.75

Note

594,168.30
(594,168.30)
-

-

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

39,212,306.59
1,085,128.59
40,297,435.18

Total

(Unit : Baht)

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

379,672,402.18 2,208,279,988.82
(1,085,128.59)
(8,292,382.04) (8,292,382.04)
128,772,979.32 128,772,979.32
499,067,870.87 2,328,760,586.10

Retained earnings
Advance 		
receivable
Appropriated
share fee
legal reserve Unappropriated

Separate financial statements
Issued and		
paid-up
Premium on
share capital common share

					
					

TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2016

Statements of Changes in Shareholders’ Equity (continued)

Statements of Cash Flows

TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2016
(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

2016

Cash flows from operating activities
Profit before income tax expenses 		
Adjustments to reconcile net profit to net cash
		 provided by (used in) operating activities :
		 Depreciation		
		 Amortization of leasehold land		
		 Amortization of leasehold rights		
		 Amortization of intangible assets		
		 Revenue from real estate project for rental
			 under financial lease agreement		
		 Cost of real estate project for rental under
			 financial lease agreement		
		 Loss from unrealized foreign exchange		
		 Allowance for doubtful accounts		
		 Reverse of loss from diminution values of inventories		
		 Loss from obsolete inventories		
		 Reverse of goods return		
		 Reserve for cost of goods return		
		 Employee benefit expenses		
		 Interest income		
		 Interest income from financial lease agreement		
		 Finance cost		
		 Finance cost of real estate development project
			 for rental under financial lease agreement		
Income from operating activities before changes
		in operating asset and liabilities 		
Operating assets (increase) decrease
		 Trade accounts receivable		
		 Inventories		
		 Advance payment for goods		
		 Advance payments for subcontractor		
		 Other current assets		
		 Guarantee for leasehold rights and services		
		 Other non-current assets		

129,676,264.22
11,030,153.25
7,332,019.02
487,257.12
396,280.00
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2016

2015

39,573,034.02 161,596,766.00

27,590,478.21

6,160,378.04
8,211,016.96
749,850.07
180,292.90

10,724,531.47
376,543.07
487,257.12
178,031.26

5,635,926.79
376,543.03
749,850.07
153,342.03

(11,455,164.21) (106,595,196.19)

-

-

7,558,613.33
91,950.79
67,367.78
(1,278,992.58)
(230,335.25)
7,114,510.51
(5,964,528.58)
1,796,838.00
(5,605,577.24)
(5,929,696.46)
85,340,906.33
7,396,194.02
227,824,060.05

73,766,117.02
431,019.47
91,493.59
450,364.67
813,368.85
(3,948.47)
760,933.74
(2,910,555.95) (1,225,657.44) (3,010,199.84)
4,001,199.61
(581,329.62)
3,070,080.35
(1,380,678.26)
7,114,510.51 (1,380,678.26)
779,637.59 (5,964,528.58)
779,637.59
1,402,245.00
1,697,763.00
1,318,537.00
(5,015,928.03) (16,898,002.15) (10,654,722.39)
(5,371,882.80) (4,114,518.74) (4,102,800.79)
62,490,367.18 84,981,889.70 62,476,034.47
7,486,117.64

3,591,324.13

3,574,827.85

84,770,403.12 242,052,124.85

87,788,154.52

(103,416,295.57) (134,171,153.89) (99,084,013.64) (136,373,414.97)
(132,736,578.10) (132,095,891.25) (142,306,579.98) (117,392,425.90)
7,411,450.92 (22,995,057.00)
7,411,450.92 (22,995,057.00)
(39,854,319.76)
(32,687,513.73)
2,237,809.20 (25,619,369.62)
5,050,348.99
(2,961,698.75) (3,669,315.78) (2,961,698.75) (3,669,315.78)
(16,627,078.76) (1,121,335.34)
153,074.82
75,621.32

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of Cash Flows (continued)
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2016

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

2016

Cash flows from operating activities (continue)
Operating liabilities increase (decrease)
		 Trade accounts payable		
		 Advance received from real estate project		
		 Other current liabilities		
		 Other liabilities		
Cash received (paid) from operations 		
		 Cash received from real estate development project
			 for rental under financial lease agreement		
		 Cash received from interest income under
			 financial lease agreement		
		 Cash received from interest income		
		 Cash paid for real estate development project for sale		
		 Cash paid for real estate development project
			 for rental under financial lease agreement		
		 Cash paid for interest expense
			 under financial lease agreement		
		 Cash paid for employee benefit		
		 Cash paid for financial cost		
		 Cash paid for income tax expenses		
Net cash flows from (used in) operating activities		
Cash flows from investing activities
		 Loans to related parties
		 Cash payment for investment in subsidiary company		
		 Cash payment for fixed assets		
		 Cash payment for purchase intangible assets		
		 (Increase) decrease in restricted bank deposit		
Net cash provided (used) from investing activities		

2015

35,338,617.30 (55,546,144.33)
20,270,694.99
1,000,238.00
44,588,877.11
4,532,640.43
(191,049.98)
371,849.98
6,959,165.72 (256,685,956.86)
9,077,258.24

68,046,856.09

2016

2015

41,084,797.69 (65,667,213.94)
20,270,694.99
3,894,938.00
8,359,039.93
3,226,962.77
49,359,521.21 (246,061,401.99)
-

-

5,910,098.75
4,364,817.79
3,459,897.17
3,859,244.77
4,728,671.01
4,925,647.91
5,800,634.68
5,373,549.84
(102,397,776.94) (272,938,710.19) (105,662,452.69) (16,920,962.97)
(11,771,305.80)

(8,369,896.25)

-

-

(7,105,156.00) (6,766,814.00) (3,450,007.00) (3,285,720.00)
(210,510.00)
(89,159,115.16) (62,256,045.07) (88,819,198.53) (62,254,220.36)
(37,424,285.52) (21,277,191.50) (35,657,842.82) (18,482,714.19)
(221,392,955.70) (550,957,292.08) (174,969,447.98) (337,772,224.90)
(53,138,750.00)
(164,583,529.50)
(768,200.00)
21,986,123.54
(196,504,355.96)

(152,000,000.00)
(18,903,210.69)
(783,255.00)
(36,020,409.26)
(55,706,874.95)

(187,000,000.00)
(99,999,700.00)
(15,744,199.57) (18,561,410.69)
(86,200.00)
(180,650.00)
21,996,949.87 (36,003,349.05)
(245,833,149.70) (241,745,409.74)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of Cash Flows (continued)
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2016

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

2016

Cash flows from financing activities
		 Increase (decrease) in bank overdrafts and
			 short-term loans from financial institutions		
		 Cash received from long-term loans		
		 Cash received from long-term loans from related parties		
		 Cash payment from long-term loans		
		 Cash payment from long-term loans from related parties		
		 Cash received from increase capital		
		 Proceeds from non-controlling interests in share
			 capital of subsidiaries		
		 Dividend payment		
Net cash provided (used) from financing activities		
Difference in exchange rates on translation
of financial statement		
Effect from foreign exchange in cash and cash equivalents		
Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents		
Cash and cash equivalents at the beginning of the year		
Cash and cash equivalents at the ending of the year		

Annual Report 2016

2016

2015

557,345,514.38 480,017,172.25 551,030,928.29 477,635,695.53
30,000,000.00
- 30,000,000.00
265,100.00
6,252,114.01
(6,037,841.68)
- (6,037,841.68)
(675,000.00)
455,548.50
455,548.50
44,717,750.00
(8,292,382.04) (35,667,072.51) (8,274,053.29) (35,667,072.51)
617,998,140.66 450,382,762.25 566,719,033.32 442,424,171.52
(52,832.66)
540,815.95
(10,020.78)
(4,041.24)
4,134.42
(4,041.24)
200,043,955.10 (155,736,454.41) 145,912,394.40 (137,103,483.90)
342,261,554.59 497,998,009.00 324,329,751.08 461,433,234.98
542,305,509.69 342,261,554.59 470,242,145.48 324,329,751.08

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
TWZ Corporation Public Company Limited and Its Subsidiary
For the year ended December 31, 2016

1. General information
		 The Company was registered as a juristic entity in accordance with the civil and commercial code on December
22, 1993, with registration no. (1) 2785/2536. under the name of P.C. Communication and Transport Co., Ltd. Later,
on July 8, 2004, the Company changed its name to TWZ Corporation Co., Ltd. and became a public company limited
on April 12, 2005, with the registered no. 0107548000285 (formerly no. 0107574800285). Its head quarter is located
at 269 Din Daeng, Din Daeng, Bangkok.
		 The Group conducts business as an distribution agent of mobile phones, spare parts and related accessories, as
a service center of telecommunication equipment and as counter service for payment of service fee of GSM Cellular
900 and GSM 1800 system mobile phones. Project development real estate and the Company are the investing in
companies, whose objectives are to generate and sell electricity.
		 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. Basis of preparation
2.1 Statement of compliance
			The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS)
under the Accounting Act B.E. 2543 being those Thai Accounting Standards issued under the Accounting Profession
Act B.E. 2547 and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities
and Exchange Act.
			 The financial statements have been perpared under the historical cost convention except some transactions
are valued at fair price as disclosed in the accounting polices below.
			 An English version of the 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:
		

2.3.1 Leases

				 In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, 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.
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2.3.2 Allowance for doubtful accounts

				 In determining an allowance for doubtful accounts, 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, 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, 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 various assumptions. The assumptions
used in determining the net period cost for employee benefits includes the discount rate, the rate of salary
inflation and employee turnover and others. Any changes in these assumptions will impact the net periodic
cost recorded for employee benefits. On an annual basis the Company determines those assumptions i.e.
the appropriate discount rate, which should represent the interest rate that should be used to determine
the present value of future cash flows currently expected to be required to settle the employee benefits.
In determining the appropriate discount rate, the Company considers the current yields on long-term
government bonds.
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2.4 Basis of consolidation
		

2.4.1	The accompanying consolidated financial statements include the financial statements of “The Company” represents
“TWZ Corporation Public Company Limited” and “Subsidiaries” represents its subsidiaries. The details of
subsidiaries are as follows :

			 Percentage of shareholdings Country of
Company’s name
Type of business
As at December 31,
incorporation
			 2016
2015
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
Gear Corporation Co., Ltd.
Investing in the generating
				and selling electricity

100

100

Hong Kong

100

100

Thailand

100
100
100

100
100
-

Thailand
Thailand
Thailand

Indirect shareholding through by Piyachart Co., Ltd.
Le Andaman Development Co., Ltd.		 Project development real estate for sale

100

100

Thailand

Indirect shareholding through by Gear Corporation Co., Ltd.
Mastech Tool and Service Co., Ltd.		 Generating and selling electricity

49

-

Thailand

			 During the year 2016, Gear Corpration Co., Ltd has register Mastech Tool and Service Co., Ltd., which
details is described in note to the financial statements no. 18.
		

2.4.2 Significant accounting policies about Basis of consolidation (Note to the financial statements no. 4.28)

3. New financial reporting standards
3.1 Accounting standards that became effective in the current accounting year
			 The Group adopted the revised (revised 2015) and new financial reporting standards issued by the Federation
of Accounting Professions which become effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2016. These
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting
Standards, with most of the changes directed towards revision of 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’s financial statements.
3.2 Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not yet effective
			 During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised financial
reporting standards and interpretations (revised 2016) which is effective for fiscal years beginning on or after
January 1, 2017. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International
Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards revision of wording and terminology,
and provision of interpretations and accounting guidance to users of standards, as follows:
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		Thai Accounting Standards (TAS)

Effective date

		 TAS 1 (revised 2016)
		 TAS 2 (revised 2016)
		 TAS 7 (revised 2016)
		 TAS 8 (revised 2016)
		 TAS 10 (revised 2016)
		 TAS 11 (revised 2016)
		 TAS 12 (revised 2016)
		 TAS 16 (revised 2016)
		 TAS 17 (revised 2016)
		 TAS 18 (revised 2016)
		 TAS 19 (revised 2016)
		 TAS 20 (revised 2016)
						
		 TAS 21 (revised 2016)
		 TAS 23 (revised 2016)
		 TAS 24 (revised 2016)
		 TAS 26 (revised 2016)
		 TAS 27 (revised 2016)
		 TAS 28 (revised 2016)
		 TAS 29 (revised 2016)
		 TAS 33 (revised 2016)
		 TAS 34 (revised 2016)
		 TAS 36 (revised 2016)
		 TAS 37 (revised 2016)
		 TAS 38 (revised 2016)
		 TAS 40 (revised 2016)
		 TAS 41 (revised 2016)
		 TAS 104 (revised 2016)
		 TAS 105 (revised 2016)
		 TAS 107 (revised 2016)

January
January
January
January
January
January
January
January
January
January
January
January

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

January
January
January
January
January
January
January
January
January
January
January
January
January
January
January
January
January

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

January
January
January
January
January
January
January
January
January
January

1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events After the Reporting Period
Construction Contracts
Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings Per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Agriculture
Accounting for Troubled Debt Restructuring
Accounting for Investments in Debt and Equity Securities
Financial Instruments Disclosure and Presentation

		Thai Financial Reporting Standards (TFRS)
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TFRS
TFRS
TFRS
TFRS
TFRS
TFRS
TFRS
TFRS
TFRS
TFRS

2 (revised 2016)
3 (revised 2016)
4 (revised 2016)
5 (revised 2016)
6 (revised 2016)
8 (revised 2016)
10 (revised 2016)
11 (revised 2016)
12 (revised 2016)
13 (revised 2016)
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Share-based Payment
Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Operating Segments
Consolidated financial statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair value measurement

		Accounting Standard Interpretation (TSIC)
		 TSIC 10 (revised 2016) Government Assistance-No Specific Relation
						 to Operating Activities
		 TSIC 15 (revised 2016) Operating Leases-Incentives
		 TSIC 25 (revised 2016) Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity
						 or its Shareholders
		 TSIC 27 (revised 2016) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal
						
Form of a Lease
		 TSIC 29 (revised 2016) Service Concession Arrangements : Disclosures
		 TSIC 31 (revised 2016) Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services
		 TSIC 32 (revised 2016) Intangible Assets-Web Site Costs
		Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)

January 1, 2017

		 TFRIC 1 (revised 2016)
						
		 TFRIC 4 (revised 2016)
		 TFRIC 5 (revised 2016)
						
		 TFRIC 7 (revised 2016)
						
		 TFRIC 10 (revised 2016)
		 TFRIC 12 (revised 2016)
		 TFRIC 13 (revised 2016)
		 TFRIC 14 (revised 2016)
						
						
		 TFRIC 15 (revised 2016)
		 TFRIC 17 (revised 2016)
		 TFRIC 18 (revised 2016)
		 TFRIC 20 (revised 2016)
		 TFRIC 21 (revised 2016)

January 1, 2017

Changes in Existing Decommissioning, Restoration
and Similar Liabilities
Determining whether an Arrangement Contains a Lease
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration
and Environmental Rehabilitation Funds
Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2016)
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Interim Financial Reporting and Impairment
Service Concession Arrangements
Customer Loyalty Programmes
TAS 19 (revised 2016) Employee Benefits-The Limit on
a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements
and their Interaction
Agreements for the Construction of Real Estate
Distributions of Non-cash Assets to Owners
Transfers of Assets from Customers
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
Levies

January 1, 2017
January 1, 2017
January 1, 2017
January 1, 2017
January 1, 2017
January 1, 2017

January 1, 2017
January 1, 2017
January 1, 2017
January
January
January
January

1,
1,
1,
1,

2017
2017
2017
2017

January
January
January
January
January

1,
1,
1,
1,
1,

2017
2017
2017
2017
2017

			 Management of the Group believe that the revised and new financial reporting standards and interpretations
will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied. However, one
standard involves changes to key principles, which are summarised below.
		AS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements
			 This revised standard stipulates an additional option to account for investments in subsidiaries in separate
financial statements under the equity method, as described in TAS 28 (revised 2016) Investments in Associates
and Joint Ventures. However, the entity is to apply the same accounting treatment for each category of investment.
If an entity elects to account for such investments using the equity method in the separate financial statements,
it has to adjust the transaction retrospectively.
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4. Significant accounting policies
4.1 Revenue and expenses recognition
			

Revenues from sales of goods and services net of rebates, discount and output tax (if any).

			 Revenues from sales of goods are recognized when significant risk and rewards of ownership of the goods
are transferred to the buyer.
			

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.

4.2 Cash and cash equivalents
			 Cash and cash equivalents are carried on the statement of financial position at cost. Cash and cash
equivalents comprise cash on hand, deposits held at call at banks and other short-term highly liquid investments
with maturities of three months or less from the date of acquisition and are not used as collateral.
4.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful debt
			 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
More than 90 Days

0.50 %
100 %

			 Doubtful accounts and bad debts during the year are selling and administratives expenses which recognized
in statement of income.
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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 anestimate of selling price in the ordinary course of business, minus the costs
of completion and selling expenses.
			 The cost of purchase comprises both the purchase price and direct cost which related to that purchasing
expenses, such as transportation charge less all attributable discounts and allowances or rebates (if any).
			 The Company shall set aside allowance for obsolete inventories by calculating at the higher of mark-to-market
price or inventory aging value. Allowance for obsolete inventories shall be established according to following criteria:
			Aging of inventories
			
			
			

181 - 270 Days
271 - 365 Days
More than 365 Days

Rate of estimate allowance for obsolete inventories
25 %
50 %
100 %

4.6 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.
4.7 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.
4.8 Investments
			 Investments in subsidiary Company dertakings are accounted for in the separate 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.
			 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.
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			 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.
4.9 Land held for development
			

Land held for development is stated at cost. It is consisted of cost of land and related expenses

4.10 Property, plant and equipment
			 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 financialperiod 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 :
						
Building Improvement
Tool and Equipment
Office Equipment
Office Furniture
Vehicle
Equipment of electricity from solar power

Percentage per annum

			
			
			
			
			
			

-

3, 5
5
5
5
5
10-25

Years
Years
Years
Years
Years
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.
			 The interest costs of borrowings to finance the construction of asset, are capitalized as part of the asset,
during the period of time requirement so that the asset is properly prepared for use.
4.11 Leasehold rights
			 Leasehold rights is recorded at cost and deducted by accumulated amortization and leasehold rights shall
be amortized in accordance with the lease period of each contract.
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4.12 Intangible assets
			Computer software
			 Acquired computer software licences are capitalised as intangible assets on the basis of the costs incurred to
acquire and bring to use the specific software. These costs are amortized over their estimated useful lives 5 years.
			Electricity supply contract
			 Electricity supply contract which came from the business combination initially recorded at fair value at
acquisition date. This fair value considered as initial cost and depreciated by using straight-line method over
the period stated in the contract netting with impairment, if any.
			 Intangible assets are recorded at cost and will not revalued. The carrying amount of each intangible asset
is reviewed annually and adjusted for impairment where it is considered as necessary.
4.13 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 undertaking at the date of
acquisition. Goodwill on acquisitions of subsidiaries is separately reported in the consolidated statement of financial
position. If the fair value of the net assets acquired exceeds the cost of business combination, the excess
is immediately recognised as gain in profit or loss.
			 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.
4.14 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.
4.15 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.
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			 Revenue from real estate project under financial lease agreement recognized at the commencement of the lease
agreement by a lessor is the fair value of the assets, or, if lower, the present value of the minimum lease
payments accruing to the lessor, computed at a market rate of interest. The cost of real estate project under
financial lease agreement recognized at the 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.
4.16 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.
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4.17 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)
4.18 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 the functional currency using the exchange rates prevailing at
the dates of the transactions or valuation where items are re-measured. Foreign exchange gains and losses resulting
from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary
assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.
			
When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any exchange component
of that gain or loss is recognised in other comprehensive income. Conversely, when a gain or loss on a non-monetary item
is recognised in profit and loss, any exchange component of that gain or loss is recognised in profit and loss.
		The Group
			 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.

4.19 Income tax
		Income tax
			

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

		Current tax
			 Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities,
based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
		Deferred tax
			 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities
and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the
reporting period or highly probable to be effective at the end of the reporting period.
TWZ Corporation Public Company Limited

177

			 Deferred tax is not recognised for the following temporary differences : the initial recognition of goodwill;
the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither
accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiaries and jointly-controlled
entities to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.
			 The Group recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise
deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it
is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and
tax losses carried forward can be utilised.
			 At each reporting date, the Group review and reduce the carrying amount of deferred tax assets to the extent
that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred
tax asset to be utilised.
			 The Group record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are recorded
directly to shareholders’ equity.
			 Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable
entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or
their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.
4.20 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.
4.21 Share Capital
			

Ordinary shares is classified as equity.

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 of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal
reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorized capital. The legal
reserve is not available for dividend distribution.
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			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 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.
4.24 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.
4.25 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.
4.26 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.
4.27 Fair value measurement
			 Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date.
			 The Group use the market approach to measure their assets and liabilities that are required to be measured
at fair value by relevant financial reporting standards, except that the financial techniques approach is used
when there is no active market or when a quoted market price is not available.
			Fair value hierarchy
			 These fair value measurements are categorised into different levels in the fair value hierarchy based on
the inputs to valuation techniques used. The different levels are defined as follows.
		Level 1:	quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the Group can
access at the measurement date.
		Level 2:	inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability,
either directly or indirectly.
		Level 3: unobservable inputs for the asset or liability.
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4.28 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.
			 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. Identifiable assets acquired and liabilities and
contingent liabilities assumed 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 non-controlling interest in the acquiree
either at fair value or at the non-controlling interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets.
			 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.
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5. Provident fund
		 The Group 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, 2016 and 2015, the Group contributioned Baht 958,371.10 and the Company
contributed Baht 856,131.29 (2015 : Baht 755,992.68 and the Company contributed Baht 710,248.00)

6. 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.
		 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
			 TWZ International Limited		
			 TZ Trading Co., Ltd.		
			 Piyachart Co., Ltd.		
			 The Boxes Co., Ltd.		
			 Gear Corporation Co., Ltd.		
			 Le Andaman Development Co., Ltd.		
			 Mastech Tool and Service Co., Ltd.		
			 Mr. Puttachat Rungkasiri		
			Mrs. Piyanuj Rungkasiri		

Relationship
Subsidiary company by direct holding
Subsidiary company by direct holding
Subsidiary company by direct holding
Subsidiary company by direct holding
Subsidiary company by direct holding
Subsidiary hold by Piyachart Co.,Ltd.
Subsidiary hold by Gear Co., Ltd.
Director and shareholder
Director

		The pricing policies for particular types of transactions were as follows :
			Transactions
			
			
			

Revenue from sales		
Purchases		
Management income		

Pricing policy
With reference to market prices
With reference to market prices
5% of revernues from sales and services
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6.1 Asset and liability with related entities as follows :
(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
Transactions with subsidiary
TWZ International Limited
		 Advance receipts		
TZ Trading Co., Ltd.
		 Advance payment		
		 Accrued income		
		 Advance receipts		
The Boxes Co., Ltd.
		 Advance payment		
Transactions with subsidiary
Piyachart Co., Ltd.
		 Advance payment		
		 Accrued interest income		
		 Loan		
		 Advance receipts		
		 Accrued expense		
Le Andaman Development Co., Ltd.
		 Advance payment		
		 Gear Corporation Co., Ltd.
		 Advance payment		
		 Loan		
		 Accrued interest income		
Transactions with related party
Long-term loan from related party
Mrs. Piyanuj Rungkasiri
Balance as of beginning		
		 Increase		
		 Decrease		
Balance as of ending		

-

-

55,964.40

56,421.60

-

-

4,664,577.70
10,564,865.60
-

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

-

-

2,777,573.00

626,565.00

-

- 12,319,158.46
3,993,924.82
- 15,468,410.95
5,183,410.95
- 187,000,000.00 187,000,000.00
4,560.70
2,559.70
550,000.00
-

-

-

142,500.00

142,500.00

-

551,619.76
- 152,000,000.00
1,117,322.40

-

6,709,137.11
6,709,137.11

1,132,023.10
6,252,114.01
(675,000.00)
6,709,137.11

-

-

			 As at December 31, 2016 and 2015, long-term loan from related party represents loan under a loan agreement.
The loan is at call at no interest.
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6.2 Revenue and expense transactions as follows :
(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

			
For the years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
Transactions with subsidiary
TZ Trading Co.,Ltd.
		 Revenues from sales		
		 Purchases		
		 Management income		
The Boxes Co., Ltd.
		 Purchases		
Piyachart Co., Ltd.
		 Interest income		
		Management free		
Gear Corporation Co., Ltd.
		 Interest income		

-

-

260,755.15
5,511,801.70

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

-

-

205,607.48

-

-

-

10,285,000.00
6,600,000.00

5,781,479.44
-

-

-

1,117,322.40

-

6.3 Management remunerations

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

			
For the years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
Short term employee benefits		
Post-employment benefits		
		Total			

16,904,528.02
750,809.00
17,655,337.02

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

16,904,528.02
750,809.00
17,655,337.02

14,660,847.76
881,713.00
15,542,560.76
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7. 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,
2016
2015
2016
2015
7.1 Changes in inventories of finished goods		
7.2 Loss from declined value of inventories		
7.3 Purchase inventories net		
7.4 Purchase of land and payment of construction during the year
7.5 Changes in land and project		
7.6 Employee benefit expenses		
7.7 Depreciation		
7.8 Amortized leasehold rights		
7.9 Amortized intangible assets		
7.10 Operating and service lease expenses		
7.11 Sales promotion expenses		

(132,736,578.10)
1,509,327.83
3,851,769,179.63
102,397,776.94
8,091,869.69
154,354,764.71
11,030,153.25
7,819,276.13
396,280.00
49,479,384.13
2,909,212.93

(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

142,306,579.98 (117,392,425.90)
(1,806,987.06)
59,880.51
3,753,444,894.81 3,489,038,671.57
105,662,452.69 16,920,962.97
145,298,417.58 125,822,046.11
10,724,531.47
5,635,926.79
863,800.19
1,126,393.10
178,031.26
153,342.03
49,071,144.13 41,928,336.17
2,860,016.65
153,342.03

8. 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,
2016
2015
2016
2015
Unbilled on Account Receivables of Real
Estate Project under Financial Lease Agreement not yet due		 82,429,901.71 80,028,823.44
Account receivables of real estate project
under financial lease agreement decreasing
from advance reciept amount		
- 15,844,736.87
Unbilled on real estate development project
for rental under financial lease agreement not yet due		 102,178,076.83 101,894,743.12
Purchase investments in subsudiaries but not yet paid		 38,057,000.00
-
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57,348,392.51

57,325,220.20

-

-

49,613,975.85
-

49,476,399.64
-

9. Cash and cash equivalents

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015

Cash			 6,231,861.87
6,293,378.06
5,116,384.45
5,279,980.98
Bank - saving accounts		 249,289,207.00 158,056,976.20 196,174,113.52 149,908,818.86
Bank - current accounts		 281,704,164.54 172,899,200.34 268,941,647.51 169,130,951.24
Bank - fixed accounts		 5,080,276.28
5,012,000.00
10,000.00
10,000.00
		Total			 542,305,509.69 342,261,554.59 470,242,145.48 324,329,751.08
		

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

10. Trade accounts receivable
		

Outstanding trade accounts receivable can be aged as follows :

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
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		

11,035,234.76

830,958.85

11,035,234.76

778,523.74

661,406,528.36 568,403,119.88 661,500,840.36 568,504,509.88
201,908,171.67 205,454,269.09 197,456,797.67 204,696,318.85
63,131,428.71 59,367,832.89 62,541,981.28 59,274,840.19
33,317.95
143,997.85
361.95
140,803.90
886,679.98
784,887.30
770,531.48
826,737.30
938,401,361.43 834,985,065.86 933,305,747.50 834,221,733.86
(898,326.63)
(830,958.85)
(774,575.27)
(778,523.74)
(7,378,450.51)
(263,940.00) (7,378,450.51)
(263,940.00)
930,124,584.29 833,890,167.01 925,152,721.72 833,179,270.12
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11. Account receivables of real estate project under financial lease agreement

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
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		
Less than 1 year		
More than 1 year but less than 5 years		
More than 5 year		
			Total		

148,201,363.41 148,659,680.28 102,863,946.21 106,323,843.38
(65,771,461.70) (68,630,856.84) (45,515,553.70) (48,998,623.18)
(644,511.41)
(11,984.46)
(544,535.19)
81,785,390.30 80,016,838.98 56,803,857.32 57,325,220.20
7,223,006.98
5,720,860.36
4,819,159.19
4,043,038.09
28,022,540.80 33,194,220.14 19,308,826.70 23,544,844.97
112,955,815.63 109,744,599.78 78,735,960.32 78,735,960.32
148,201,363.41 148,659,680.28 102,863,946.21 106,323,843.38

12. Inventories

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
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		

1,376,489,702.96
16,307,228.93
1,392,796,931.89
6,151,435.89
1,398,948,367.78
(434,920.88)
(25,904,418.61)
1,372,609,028.29

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

1,366,267,518.62
16,307,228.93
1,382,574,747.55
6,151,435.89
1,388,726,183.44
(346,714.97)
(24,622,304.98)
1,363,757,163.49

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

		 For the year ended December 31, 2016, the Group recognized loss and reverse allowance from the net realisable
value being lower than cost in the consolidated and separate financial statements of comprehensive income amounting
to Baht (1,509,327.83) and Baht (1,806,987.06), respectively (2015 : Baht 1,090,643.66 and Baht 59,880.51, respectively.)
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13. Real estate development project for sale

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
Land			
Cost of development project (Construction expenses)		
			 Total		
Less Allowance for loss on decline in value of projects		
			Net		

318,727,000.00 368,120,213.94 30,000,000.00
192,162,682.71 40,371,691.83 129,619,479.55
510,889,682.71 408,491,905.77 159,619,479.55
(2,144,982.62) (2,144,982.62)
508,744,700.09 406,346,923.15 159,619,479.55

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

30,000,000.00
23,957,026.86
53,957,026.86
53,957,026.86
(Unit : Baht)

			Consolidated financial statements
		
Balance			Balance
		
as at			
as at
		 December Purchase /
Sale /
December
		 31, 2015 Transfer in Transfer out 31, 2016
Building		 80,800,004.07
Rental under financial lease agreement		 37,155,765.15
		Total			 117,955,769.22

11,771,305.80
11,771,305.80

(3,747,721.32) 88,823,588.55
68,285.21 37,224,050.36
(3,679,436.11) 126,047,638.91
(Unit : Baht)

			Separate financial statements
		
Balance			Balance
		
as at			
as at
		 December Purchase /
Sale /
December
		 31, 2015 Transfer in Transfer out 31, 2016
Building		
Rental under financial lease agreement		
		Total			

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

-

-

8,632,899.70
4,249,700.22
12,882,599.92
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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. 20.
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. 20.

15. Advance payment for goods

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015

Advance payment for goods		 291,885,275.74 299,296,726.66 291,885,275.74 299,296,726.66
Less Allowance for doubtful debt		 (729,048.00)
(729,048.00)
(729,048.00)
(729,048.00)
			Net		 291,156,227.74 298,567,678.66 291,156,227.74 298,567,678.66
		
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.

16. Other current assets

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
Purchase VAT to claim		
Accounts receivable-Revenue Department		
Prepaid expenses		
Accrued sale promotion income		
Accrued interest income		
Advance payment of share		
Others			
			 Total		
Less Allowance for doubtful debt-accrued income		
			 Allowance for doubtful debt-others		
			Net		
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18,979,882.97
893,113.96
12,358,838.47
14,860,284.99
3,859,943.31
4,000,000.00
17,670,220.39
72,622,284.09
(190,896.93)
(339,077.52)
72,092,309.64

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

606,877.67
760,903.17
9,396,839.39
14,610,332.99
20,445,050.15
38,439,783.95
84,259,787.32
(190,896.93)
(339,077.52)
83,729,812.87

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

17. Restricted bank deposit

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015

Bank - saving accounts		
56,124.11
55,901.91
Bank - fixed accounts		 387,833,829.69 409,820,175.43 386,606,399.18 408,603,349.05
		Total			 387,889,953.80 409,876,077.34 386,606,399.18 408,603,349.05
		

As at December 31, 2016 and 2015, 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. 24.

18. Investments in subsidiary company
18.1 Reconciles investments in subsidiary company

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
Investments in subsidiary company-balance forword		
Plus Purchase investment		
Investments in subsidiary company-balance ending		

-

- 327,958,069.00 327,958,069.00
- 99,999,700.00
- 427,957,769.00 327,958,069.00
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As at December 31,
2016
2015

Percentage of Investment (%)

HKD
1,000,000.00
1,000,000.00
100
100
Baht
3,000,000.00
3,000,000.00
100
100
Baht
250,000,000.00 250,000,000.00
100
100
Baht
1,000,000.00
1,000,000.00
100
100
Baht
100,000,000.00
100
					

Currency

Registered share capital /
Issued and paid up capital
As at December 31,
2016
2015

The buyer agreed to repurchase 49,998 shares at Baht 120 Million. The dividend received before the repurchase will netted out from the payment.

			

In present, the Company is in process of determining the right to repurchase all stock with RT Holding Co., Ltd. and Bangkok Forest Co., Ltd.

			 If there were outstanding loan from the seller to the company for project operation, and there was a repurchase, the company must immedietely repay the principle
and interest at the date of repurchase.							

			

			 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.							

			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.

3,958,069.00
3,000,000.00
320,000,000.00
1,000,000.00
327,958,069.00

As at December 31,
2016
2015

Cost (Baht)

3,958,069.00
3,000,000.00
320,000,000.00
1,000,000.00
99,999,700.00
427,957,769.00

			Piyachart Co., Ltd.													

TWZ INTERNATIONAL LIMITED
TZ Trading Co., Ltd.
Piyachart Co., Ltd.
The Boxes Co., Ltd.
Gear Corporation Co., Ltd.
Total

Company’s name

		

Separate financial statements

18.2 Detail of Investments in subsidiary company													

			Gear Corporation Co., Ltd.
			 According to the Company’s Board Resolution for Board of Directors Meeting No. 5/2016, held on July
26, 2016, the Company had a resolution to setup the “Gear Corporation Co., Ltd” with registered capital Baht
100 million which particiates in an alternative energy business. As a result, TWZ Corporation Public Company
Limited held 100% shares of this company and registered with Ministery of Commerce on August 9, 2016.
			 The Company invested in Gear Corporation Co., Ltd on August 9, 2016 with the registered capital Baht
100 million. The Company has already paid-up capital 1 million share at the value of Baht 100 per share to
Gear Corporation Co., Ltd.
		Subsidiary hold by Piyachart Co., Ltd.

(Unit : Baht)

		
Separate financial statements
		
as at December 31, 2016 and 2015
		 Registered
Issued and Percentage of
Company’s name

Le Andaman Development Co., Ltd.		

share capital paid up capital investment (%)
25,000,000.00

25,000,000.00

100

		Subsidiary hold by Gear Co., Ltd.

Cost

25,000,000.00
(Unit : Baht)

		
Separate financial statements
		
as at December 31, 2016 and 2015
		 Registered
Issued and Percentage of
Company’s name

Mastech Tool and Service Co., Ltd.		

share capital paid up capital investment (%)
80,800,000.00

80,800,000.00

49

Cost

39,592,000.00

			According to the Company’s Board Resolution for Board of Directors Meeting No. 5/2016, held on July
26, 2016, its subsidiary, Gear Corporation Co., Ltd. invested in the production of electricity from solar energy
by purchasing 80% of paid-up common shares in Mastech Tool & Service Co., Ltd. which was 80,000 shares
at the par value of Baht 100 per share from the existed shareholders who has no relationship with the Group
which the purchase price has amount Baht 70 million. Mastech Tool and Service Co., Ltd. is principally engaged
about generating and selling electricity, Electicity Supply Contract for the highest capacity of 5MW.
			 On September 6, 2016, the Company made an advance of Baht 40 million and scheduled to transfer 48,490
shares on September 21, 2016. Based on purchase agreement, after settlement, the Company will have share
48.49% and obligation to make a payment to the ex-shareholders amounted to Baht 16 million. Thus, the 31,510
shares will be settled after 3 years starting from commercial operating date.
			 On September 21, 2016, the Company paid the second payment to seller amounted to Baht 14 million and
purchased preferred shares 1,000 shares at the value of Baht 100 per share, totalling Baht 100,000. As a result,
Gear Corporation Co., Ltd. has the rights to receive 80% of total dividend including 80.19% of voting rights
in shareholder meeting based on the above information. As at acquisition date, the Group recognized acquired
assets and liabilities at fair value or observable value. Based on the purchase method, it was Baht 50 million
according to details as followed;
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(Unit : Baht)
Consideration for business combination
		 Payment by cash					 50,000,000.00
		 Advance payment of share					 4,000,000.00
		Total					 54,000,000.00
			 As at September 21, 2016 (Acquisition date), acquired the net assets based on fair value/booking value
and related transaction as followed ;
(Unit : Baht)
Cash and cash equivalent					
Other current assets					
Electricity supply contract**					
Other current liabilities					
Other short-term loans					
Deferred tax liabilities					
Net assets					
Less Non-controlling interest					
Add Goodwill					
Purchase investments in subsidiary company as at September 21, 2016				
Less Cash and cash equiralents of subsidiary acquired					
Total purchase investment as at September 21, 2016					

9,522,000.00
39,616,601.76
97,455,656.30
(206,720.64)
(39,854,319.76)
(19,491,131.26)
87,042,086.40
(44,442,464.06)
7,400,377.66
50,000,000.00
(9,522,000.00)
40,478,000.00

**	As at acquisition date, the value of purchase agreeement on electricity appraised by independent financial advisor.
Electricity supply contract is the agreement to sell solar energy power to Provincial Electricity Authority (PEA) at 5 MW. for 25 years
starting from either Commercial Operation Date (COD) or Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) which one
comes first. According to the contract, the SCOD is before December 30, 2016.
			 According to the Board of Directors Meeting No. 8/2016 held on November 1, 2016, the Board had resolution
to approve the capital increase of MASTECH Tools and Services Co., Ltd. in the amount of 707,000 shares at par
value of Baht 100 per share by registered new share capital 25% of total offered shares and approve Gear Corporation
Co., Ltd. which is a subsidiary company to inject capital in the proportion of 1:7 both common stock and
preferred stock.
			 On November 1, 2016, according to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2016 of Mastech
Tools and Services Co.,Ltd (MASTECH), the Board had resolution to increase the share capital of MASTECH
from Baht 10.1 million
			 (Ordinary shares 100,000 shares and preferred shares 1,000 shares with the par value of Baht 100) to Baht 80.8
million (ordinary shares 800,000 shares and preferred shares 8,000 shares with the par value of Baht 100) by issuing
new ordinary shares of 700,000 shares with par value of Baht 100 per share and paid up shares at Baht 100.
			 Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2016 included profit (loss) of
Mastech Tool & Service Co., Ltd. from September 21, 2016 as followed ;
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(Unit : Baht)

		 Net loss					 (7,579,050.67)
			 In case that the Company acquired business from January 1, 2016, statement of comprehensive income
for the year ended December 31, 2016 included profit (loss) of Mastech Tool & Service Co., Ltd. from January
1, 2016 as followed ;
(Unit : Baht)

		 Net loss					
(8,501,489.31)
18.3 Non-controlling interests
			 The following table summarises the information relating to Mastech Tool and Service Co., Ltd. each of
the Group’s subsidiaries that has a material non-controlling interest, were as follows ;
		Summarised statement of financial position as at December 31, 2016

(Unit : Baht)

Current assets					 30,371,688.85
Current liabilities					 (39,840,543.48)
Total current net assets					 (9,468,854.63)
Non-current assets					 206,404,535.08
Non-Current liabilities					 (124,637,169.76)
Total non-current net assets					 81,767,365.32
Net assets					 72,298,510.69
Carrying amount of non-controlling interest					 36,872,240.45
Intra-group eliminations					 39,761,907.78
Carrying amount of non-controlling interest-net					 76,634,148.23
		Summarised statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2016

(Unit : Baht)

Revenue					
5,831.63
Net loss					 (7,579,050.67)
Total comprehensive income (expense)					 (7,579,050.67)
Total comprehensive income (expense) allocated to non-controlling interests			 (3,865,315.84)
		

Summarised statement of cash flows for the year ended December 31, 2016

(Unit : Baht)

Net cash flows from (used in) operating activities					 26,671,679.81
Net cash flows from (used in) investing activities					 (188,527,462.57)
Net cash flows from (used in) financing activities					 155,582,850.00
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents					 (6,272,932.76)
Cash and cash equivalents at beginning of year					 9,522,000.00
Cash and cash equivalents at end of year					 3,249,067.24
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Consolidated financial statements

4,499,892.00
4,499,892.00
114,038.36
224,994.60
339,032.96
4,160,859.04
4,385,853.64

280,108.00

4,100,000.00
4,380,108.00

-

-

4,380,108.00
280,108.00

19,329,789.21
18,221,399.86

7,264,828.87
20,376,874.50

13,112,045.63

8,373,218.22
39,706,663.71

31,333,445.49

617,788.50
573,215.29

7,062.86
183,069.73
(7,062.86)
2,417,623.59

2,234,553.86

45,653.28
227,642.94
(45,653.28)
3,035,412.09

2,807,769.15

2,156,016.52
1,597,458.12

622,454.69
18,995,886.49

18,373,431.80

1,181,013.09
21,151,903.01

19,970,889.92

4,715,817.77
5,314,094.51

53,936.16
1,824,646.75
(53,936.16)
43,018,939.00

41,194,292.25

53,948.61
1,226,370.01
(53,948.61)
47,734,756.77

46,508,386.76

1,917,360.96
1,955,420.68

798,579.72
19,008,002.04

18,209,422.32

760,520.00
20,925,363.00

20,164,843.00

14,921,743.86
-

-

-

14,921,743.86
14,921,743.86

-

173,281,442.49
-

111,578.89
111,578.89

-

173,393,021.38
173,393,021.38

-

225,480,926.35
32,327,550.10

60,999.02
11,030,153.25
(60,999.02)
104,267,937.47

93,237,784.22

99,601.89
204,183,529.50
(99,601.89)
329,748,863.82

125,565,334.32

Total

(Unit : Baht)

Depreciation are recognized in statements of comprehensive income for the year ended December 31,																			
2016											 11,030,153.25
2015											 6,160,378.04

Cost :
As at December 31, 2015
Subsidiary as at
acquisition date
Addition
Disposal
As at December 31, 2016
Accumulated depreciation:
As at December 31, 2015
Subsidiary as at
acquisition date
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
As at December 31, 2016
Net book value:
As at December 31, 2016
As at December 31, 2015

				
Machineries					
Equipment of
			
Building
and
Office
Office
Motor
Work in
electricity from
Land
Building
improvement
equipment
Equipment
Furniture
vehicles
Construction solar power

19. Property, plant and equipment
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509,627.91
555,700.79

19,329,789.21
18,221,399.86

1,985,790.18
1,390,204.62

18,285,485.80
565,137.48
18,850,623.28

19,675,690.42
1,160,723.04
20,836,413.46

4,626,940.85
5,132,370.48

41,149,789.64
1,731,799.64
42,881,589.28

46,282,160.12
1,226,370.01
47,508,530.13

16,166,712.40
768,329.70
16,935,042.10

18,044,282.25
760,520.00
18,804,802.25

91,048,429.91
10,724,531.47
101,772,961.38

122,891,637.15
15,744,199.57
138,635,836.72

10,724,531.47
5,635,926.79

4,160,859.04
4,385,853.64

4,380,108.00
280,108.00

2,220,358.08
169,441.18
2,389,799.26

13,112,045.63
7,264,828.87
20,376,874.50

2,776,058.87
123,368.30
2,899,427.17

Total

Depreciation are recognized in statements of comprehensive income for the year ended December 31,
		 2016								
		
		 2015										

114,038.36
224,994.60
339,032.96

-

31,333,445.49
8,373,218.22
39,706,663.71

Motor
vehicles

36,862,875.34
31,843,207.24

4,499,892.00
4,499,892.00

280,108.00
4,100,000.00
4,380,108.00

Office
Furniture

1,869,760.15
1,877,569.85

Cost
As at December 31, 2015			
Additions			
As at December 31, 2016			
Accumulated depreciation :
As at December 31, 2015			
Depreciation for the year			
As at December 31, 2016			
Net book value :
As at December 31, 2016			
As at December 31, 2015			

Office
Equipment

Consolidated financial statements

						
Machineries
					
Building
and
			
Land
Building
improvement
equipment

(Unit : Baht)

		Parent company
			 As of December 31, 2016 and 2015, the Company had assets with the depreciation fully calculated but
still in use which had a cost of Baht 86.69 Million and Baht 80.33 Million respectively. The net book value of
which was Baht 2,277 and Baht 2,148, respectively.
		Subsidiary company
			 As of December 31, 2016 and 2015, the subsidiaries had assets with the depreciation fully calculated but
still in use which had a cost of Baht 2,147,361.79 and Baht 5,778.00, respectively. The net book value of which
was Baht 4 and Baht 2, respectively.

20. Leasehold land
(Unit : Baht)

			Consolidated financial statements
		
Balance			Balance
		
as at			
as at
		 December Purchase /
Sale /
December
		 31, 2015 Transfer in Transfer out 31, 2016
Leasehold land		 151,204,103.55
Less Accumulated amortization		 (33,262,185.35)
		Net			 117,941,918.20

(7,332,019.01)
(7,332,019.01)

(4,972,131.87) 146,231,971.68
1,092,954.65 (39,501,249.71)
(3,879,177.22) 106,730,721.97
(Unit : Baht)

			Separate financial statements
		
Balance			Balance
		
as at			
as at
		 December Purchase /
Sale /
December
		 31, 2015 Transfer in Transfer out 31, 2016
Leasehold land		
Less Accumulated amortization		
		Net			
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8,820,392.25
(2,943,225.59)
5,877,166.66

(376,543.07)
(376,543.07)

-

8,820,392.25
(3,319,768.66)
5,500,623.59

Amortization as shown in statements of comprehensive income

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

			
For the years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
Recognized in administrative expenseson amount		
		 Recognized on cost of real estate project for
		 rental under financial lease agreement		

7,332,019.01

8,211,016.96

3,879,177.22

40,886,945.27

376,543.07

376,543.03

-		-

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 non-related company
in order to entering a contract with State Railway Thailand to lease 6,126 square meters land. Later in the BOD
meeting No. 3/2008, dated March 24,2008, the BOD has provided the ratification to approve the aforementioned lease.
		 The Company entered into an aforesaid direct leasehold contract with State Railway of Thailand and the rights of
leasehold has been completely transferred to the Company since March 11, 2008. The value of transferred rights is not higher
than the official appraisal value which is evaluated by market comparison approach and income approach according
to leasehold appraisal report in 2005 by an independent appraiser, providing by the rights transferred company.
		

Leasehold rights consists of 2 leasehold agreements as follows;

		Agreements No.1	Land leasehold agreement for construction, commenced from March 10, 2008 until October 31,
2010 for the period of 2 years 7 months and 21 days. Next time State Railway of Thailand
has approved the extension of construction period as follows:
						On November 9, 2009; State Railway of Thailand has approved the extension of construction
period for another 1 year and 6 months, starting from November 1, 2010 to April 30, 2012.
						On July 24, 2012; State Railway of Thailand has approved the extension of construction
period for 8 months, starting from May 1, 2012 to December 31, 2012.
						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.
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		 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.
		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, 2015, 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. 24.

21. Leasehold rights

(Unit : Baht)
Consolidated financial Statements/Separate financial Statements

		
Balance			Balance
		
as at			
as at
		 December Purchase /
Sale /
December
		 31, 2015 Transfer in Transfer out 31, 2016
Leasehold rights		 27,535,771.22
Less Accumulated amortization		 (24,055,664.64)
			Net		 3,480,106.58

(487,257.12)
(487,257.12)

- 27,535,771.22
- (24,542,921.76)
2,992,849.46

Amortization as shown in statements of comprehensive income for the years ended December 31,
			 2016					
			 2015					
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487,257.12
749,850.07

		 As at December 31, 2016 and 2015, the Company pledged a leasehold rights which has original value of Baht
9.90 Million with book value of Baht 3.48 Million and original value of Baht 9.90 Million with book value of Baht 3.48
Million, respectively which as collateral for the credit facility from commercial banks and finance institutions in the note
to the financial statement no. 24.

22. Intangible asset

(Unit : Baht)
Consolidated financial Statements

		
Balance			Balance
		
as at			
as at
		 December Purchase /
Sale /
December
		 31, 2015 Transfer in Transfer out 31, 2016
Application Program		
Cost of Accounting System Design		
Purchase of Investments in subsidiaries
		 (See note no. 18 “Electricity supply contract**)		
			Total cost		
Less Accumulated amortization		
			Net		

5,999,812.08
360,000.00

768,200.00
-

-

6,768,012.08
360,000.00

- 97,455,656.31
- 97,455,656.31
6,359,812.08 104,583,668.39
(5,205,720.01)
(396,280.00)
- (5,602,000.01)
1,154,092.07			 98,981,668.38

Amortization as shown in statements of comprehensive income for the years ended December 31,
			 2016					
			 2015					

396,280.00
180,292.90
(Unit : Baht)

Separate financial Statements

		
Balance			Balance
		
as at			
as at
		 December Purchase /
Sale /
December
		 31, 2015 Transfer in Transfer out 31, 2016
Application Program		
Cost of Accounting System Design		
			Total cost		
Less Accumulated amortization		
			Net		

5,327,451.94
86,200.00
5,413,651.94
360,000.00
360,000.00
5,687,451.94
5,773,651.94
(5,148,942.98)
(178,031.26)
- (5,326,974.24)
538,508.96			
446,677.70

Amortization as shown in statements of comprehensive income for the years ended December 31,
			 2016					
			 2015					

178,031.26
153,342.03
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23. Deferred tax assets (deferred tax liabilities)
		

Deferred tax assets and liabilities were as follows :
(Unit : Baht)
Consolidated financial Statements

As at December 31, 2016
As at December 31, 2015
Deferred
Deferred		 Deferred
Deferred
tax assets tax liabilities
Net
tax assets tax liabilities
Net
Deferred tax assets			
Deferred tax liabilities			
Net						

288,327.16
48,864,547.01 (112,554,391.73)
49,152,874.17 (112,554,391.73)

288,327.16
(63,689,844.72)
(63,401,517.56)

214,532.06
214,532.06
51,230,117.67 (95,765,163.73) (44,535,046.06)
51,444,649.73 (95,765,163.73) (44,320,514.00)
(Unit : Baht)

Separate financial Statements

As at December 31, 2016
As at December 31, 2015
Deferred
Deferred		 Deferred
Deferred
tax assets tax liabilities
Net
tax assets tax liabilities
Net
Deferred tax liabilities			

35,166,007.39 (49,023,049.88)

(13,857,042.49)

37,102,435.57 (51,523,052.81) (14,420,617.24

		 Movements in total deferred tax assets and liabilities during the years ended December 31, 2016 and 2015 were
as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated financial Statements
Changing increase/(decrease)

		Subsidiary
		
As at
as at		
Other
As at
		
December acquisition		
comprehensive December
		
31, 2015
date
Profit or loss income
31, 2016
Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories
5,569,733.45
Allowance for diminution in value of land and
improvement					
428,996.53
Liabilities by contract of financial leased		
47,800.70
Employee benefit obligations			 1,356,120.20
Cost of real estate project for rental under
financial lease agreement			 37,976,818.86
Loss carry forward				 5,909,475.24
Allowance for doubtful accounts		
155,704.75
Total							 51,444,649.73
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-

(301,865.55)

-

5,267,867.90

-

(17,839.28)
349,750.40

698.00

428,996.53
29,961.42
1,706,568.60

-

(2,335,992.68)
13,473.55
(2,292,473.56)

698.00

35,640,826.18
5,909,475.24
169,178.30
49,152,874.17

(Unit : Baht)
Consolidated financial Statements
Changing increase/(decrease)

		Subsidiary
		
As at
as at		
Other
As at
		
December acquisition		
comprehensive December
		
31, 2015
date
Profit or loss income
31, 2016
Deferred tax liabilities
Revenue from real estate project for rental
under financial lease agreement		
Additional assets from the acquisition
of subsidiaries				
Total							
Net							

72,087,204.90

-

(1,314,849.42)

23,677,958.83
95,765,163.73
(44,320,514.00)

19,491,131.26
19,491,131.26
(19,491,131.26)

(1,387,053.84)
(2,701,903.26)
409,429.70

-

70,772,355.48

- 41,782,036.25
- 112,554,391.73
698.00 (63,401,517.56)
(Unit : Baht)

Separate financial Statements
Changing increase/(decrease)

			
As at		
Other
As at
			December		
comprehensive December
			
31, 2015 Profit or loss income
31, 2016
Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories		 5,355,201.39
Liabilities by contract of financial leased			
47,800.70
Employee benefit obligations				 1,175,029.60
Cost of real estate project for rental
under financial lease agreement			 30,368,699.13
Allowance for doubtful accounts			
155,704.75
Total 							 37,102,435.57
Deferred tax liabilities
Revenue from real estate project for rental
under financial lease agreement			 51,523,052.81
Total								 51,523,052.81
Net								 (14,420,617.24)

(361,397.40)
(17,839.28)
368,217.40

-

4,993,803.99
29,961.42
1,543,247.00

(1,924,619.20)
(789.70)
(1,936,428.18)

-

28,444,079.93
154,915.05
35,166,007.39

(2,500,002.93)
(2,500,002.93)
563,574.75

- 49,023,049.88
- 49,023,049.88
- (13,857,042.49)
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(Unit : Baht)
Consolidated financial Statements
Changing increase/(decrease)

			
As at		
Other
As at
			December		
comprehensive December
			
31, 2015 Profit or loss income
31, 2016
Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories		 5,343,225.29
Allowance for diminution in value of Land and improvement		
428,996.53
Liabilities by contract of financial leased			
65,853.54
Employee benefit obligations				 1,238,607.40
Cost of real estate project for rental
under financial lease agreement			 32,296,617.62
Loss carry forward					 5,909,475.24
Allowance for doubtful accounts			
Total								 45,282,775.62
Deferred tax liabilities
Revenue from real estate project for rental
under financial lease agreement			 53,973,606.45
Cost of real estate project for rental
under financial lease agreement			
946,167.05
Additional assets from the acquisition of subsidiaries		 29,664,996.71
Total								 84,584,770.21
Net								 (39,301,994.59)

226,508.16
(18,052.84)
324,609.80

(207,097.00)

5,569,733.45
428,996.53
47,800.70
1,356,120.20

5,680,201.24
155,704.75
6,368,971.11

(207,097.00)

37,976,818.86
5,909,475.24
155,704.75
51,444,649.73

18,113,598.45

-

72,087,204.90

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

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

Separate financial Statements
Changing increase/(decrease)

			
As at		
Other
As at
			December		
comprehensive December
			
31, 2015 Profit or loss income
31, 2016
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			
Allowance for doubtful accounts			
Total 							
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5,343,225.29
65,853.54
1,170,431.80

11,976.10
(18,052.84)
305,366.60

(300,768.80)

5,355,201.39
47,800.70
1,175,029.60

32,296,617.62
38,876,128.25

(1,927,918.49)
155,704.75
(1,472,923.88)

(300,768.80)

30,368,699.13
155,704.75
37,102,435.57

(Unit : Baht)
Separate financial Statements
Changing increase/(decrease)

			
As at		
Other
As at
			December		
comprehensive December
			
31, 2015 Profit or loss income
31, 2016
Deferred tax liabilities
Revenue from real estate project for rental
under financial lease agreement			 53,973,606.45
Total 							 53,973,606.45
Net								 (15,097,478.20)

(2,450,553.64)
(2,450,553.64)
977,629.76

- 51,523,052.81
- 51,523,052.81
(300,768.80) (14,420,617.24)

24. Credit facility from commercial banks and finance institutions
Parent company
		 As at December 31, 2016, the Company has received credit facilities from 9 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 55 Million, for factoring of Baht 200 Million, Loan 30 Million, Bill of exchange 300 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.17 and no.21.
		 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.17 and no.21.
Subsidiary company
		 As at December 31, 2016, 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.17.
		 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. 17.
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25. Bank overdraft and short-term loans from financial institutions

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
Bank overdrafts		
Short-term loans from trust receipt		
Short-term loans from promissory note		
Short-term loans from bill of exchange		
		Total			

8,821,155.34
2,381,476.72
125,092.53
1,199,333,938.45 1,027,270,480.99 1,199,333,938.45 1,027,270,480.99
539,000,000.00 460,000,000.00 539,000,000.00 460,000,000.00
300,000,000.00
- 300,000,000.00
2,047,155,093.79 1,489,651,957.71 2,038,459,030.98 1,487,270,480.99

Parent company

(Unit : Baht)

			
Amount
Aging		
As at December 31,
(month) Interest rate
2016
2015
Bank overdrafts		
2.70
125,092.53
Short-term loans from trust receipt		
3-5
2.75 - 5.75 1,199,333,938.45 1,027,270,480.99
Short-term loans from promissory note		
3-4
4.58 - 5.50
539,000,000.00 460,000,000.00
Short-term loans from bill of exchange		
6
7
300,000,000.00
		Total					 2,038,459,030.98 1,487,270,480.99
Subsidiary company

(Unit : Baht)

			
Amount
		
As at December 31,
Interest rate
2016
2015
Bank overdrafts			

2.88 - 7.50

8,696,062.81

2,381,476.72

		 As at December 31, 2016 and 2015, bank overdrafts, trust receipt and promissory notes as mentioned above
corresponding collateral as in accordance as disclosed in the note to financial statement no. 24.
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26. Other current liabilities

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
Accrued corporate income taxes		
Accrued expense		
Others			
		Total			

365,823.99
59,716,485.14
15,511,977.78
75,594,286.91

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

22,889,428.79
8,512,872.18
31,402,300.97

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

27. Long-term loans

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
Loans from financial institutions		 23,962,158.32
Less : Current portion of long-term loans		 (15,960,000.00)
			Net		 8,002,158.32

- 23,962,158.32
- (15,960,000.00)
8,002,158.32

During 2016, movements of loans from financial institutions are as follows :

(Unit : Baht)

Consolidated
financial
Statements
Balance as at December 31, 2015				
Add Received loans during the period				 30,000,000.00
Less Repayment loans during the period				 (6,037,841.68)
Balance as at December 31, 2016				 23,962,158.32

Separate
financial
Statements
30,000,000.00
(6,037,841.68)
23,962,158.32

		 The parent company has long-term loan of a credit lines as amount Baht 30 million from financial institution
by loan contract performance. The loan is repayable in 24 months and moreover loan’s conditions are the first to
twenty-three months, principle and interest need to repay not less than Baht 1,330,000 and also in the twenty-four
months, the residule principle and interest must repay by MLR per annum rate and non collateral.
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28. Rental for real estate recognized under financial lease agreement
(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015

Rental for real estate recognized under financial lease agreement 183,560,767.00 190,665,923.00 89,130,465.00 92,580,472.00
Less Deferred interest expenses		 (81,382,690.17) (88,771,179.88) (39,516,489.15) (43,104,072.36)
		 Current portion of rental for real estate
			 recognized under financial lease agreement		
(51,378.47)
(24,947.00)
				Net		 102,126,698.36 101,894,743.12 49,589,028.85 49,476,399.64
		

The aggregate minimum lease payments under non-cancelable leases agreements as follows :

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
		 Less than 1 year		 7,460,413.00
7,105,156.00
		 More than 1 year but less than 5 years		 34,194,895.00 41,655,308.00
		 More than 5 years		 141,905,459.00 141,905,459.00
			Total		 183,560,767.00 190,665,923.00

3,622,506.00
16,603,803.00
68,904,156.00
89,130,465.00

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

29. Employee benefit obligations
Employee benefit obligations are as follow :

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
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		
Payments employee benefit during the year		
Employee benefit obligations at end of year		
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6,780,601.00

6,193,037.00

5,875,148.00

5,852,159.00

1,796,838.00
162,424.00

1,402,245.00
220,804.00

1,697,763.00
143,324.00

1,318,537.00
208,296.00

3,490.00
(210,510.00)
8,532,843.00

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

7,716,235.00

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

		 Long-term employee benefit expenses included in the consolidated statements of comprehensive income for the year
ended December 31, 2016 and 2015, amounted to Baht 1.96 Million and Baht 1.62 Million, respectively and the Company
statements of comprehensive income for the year ended December 31, 2016 and 2015, amounted to Baht 1.84 Million
and Baht 1.53 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, 2016, of the consolidate and separate financial statements
amounted to Baht 3,490 (2015 : Baht 1.04 million and Baht 1.50 million, respectively.)
		

The principal actuarial assumptions used were as follows :

(Unit : percent)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
2016
2015
2016
2015
Discount rate		
Future salary increases rate		

2.11 - 2.44
5

2.11 - 2.44
5

2.44
5

2.44
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.
(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1%
Discount rate		
Future salary increases rate		
Turnover rate		
		

8,144,447.00
9,509,349.00
8,078,104.00

9,413,970.00
8,050,241.00
9,179,992.00

7,155,890.00
8,435,789.00
7,094,672.00

8,350,241.00
7,071,500.00
8,124,434.00

Expected maturity analysis of undiscounted retirement benefits :
(Unit : Baht)

Consolidated
financial
Statements

Separate
financial
Statements

Less than a year				
363,825.00
363,825.00
Between 1 - 5 years				 7,014,235.00
5,603,652.00
Between 5 - 10 years				 6,662,313.00
6,486,099.00
Between 10 - 15 years				 10,164,015.00
7,288,366.00
Over 15 years				 191,319,645.00 186,581,343.00
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Amounts of defined benefit obligation for the current and previous four periods are as follows:

(Unit : Baht)

Defined benefit
obligation
Consolidated Separate
financial
financial
Statements Statements
		
		
		
		
		

Year 2016				
Year 2015				
Year 2014				
Year 2013				
Year 2012				

30. Share capital

8,532,843.00
6,780,601.00
6,193,037.00
4,779,884.00
3,420,539.00

7,716,235.00
5,875,148.00
5,852,159.00
4,515,493.00
3,420,539.00

(Unit : Baht)
Consolidated financial Statements/Separate financial Statements

		
As at
As at
		
December 31, 2016
December 31, 2015
		
Number of
Amount
Number of
Amount

		
shares (Shares)

(Baht)

shares (Shares)

(Baht)

Registered share capital
Beginning ordinary share		 10,333,794,526 1,033,379,452.60 7,518,561,214 751,856,121.40
Add Increased ordinary shares		
- 2,980,138,401 298,013,840.10
Less Decreased ordinary share		
- (164,905,089) (16,490,508.90)
Ending ordinary shares		 10,333,794,526 1,033,379,452.60 10,333,794,526 1,033,379,452.60
Issued and paid-up share capital
Beginning ordinary shares		 6,235,748,903 623,574,890.30 6,233,656,267 623,365,626.70
Add Increased ordinary shares		
2,092,636
209,263.60
Total ordinary shares		 6,235,748,903 623,574,890.30 6,235,748,903 623,574,890.30
Parent company
	The following agendas were approved in the annual general shareholders’ meeting for the year 2016, held on April
20, 2016 :
(1)	In accordance with the minutes of the annual general shareholders’ meeting for the year 2016, held on April 20,
2016, the Company was unanimously approved to allocate of not more than 1,200,000 incremental shares for
new exercising ratio and exercised price of TWZ-W3 based on remaining shares after allocated to TWZ-W4.
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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.

31. Dividend payment and legal reserve
		 In accordance with the minutes of the annual general shareholder meeting 2016, dated April 20, 2016, the Company
was unanimously approved to allocate Baht 1.09 Million of net income to legal reserve and to pay dividend for 2015
at Baht 0.00133 per share totalling Baht 8.29 Million. The dividend is payable on May 17, 2016.
		 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.

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
-	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.
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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, 2015, there was no right exercised of warrant TWZ-W3.

33. Others income
(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

			
For the years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
Interest income from financial lease agreement		
Interest income		
Interest income from loan to related parties		
Others income		
		Total			

5,929,696.46
5,606,880.67
11,638,151.59
23,174,728.72

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

4,114,518.74
5,495,679.75
11,402,322.40
9,196,274.12
30,208,795.01

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

34. Finance cost

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

			
For the years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
Bank charge		
Finance cost		
		Total			
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3,266,607.79
89,470,492.56
92,737,100.35

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

3,266,607.79
85,306,606.04
88,573,213.83

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

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 years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
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		

33,968,749.09

8,773,583.22

33,387,361.43

6,865,536.09

(409,429.70)

4,811,422.41

(563,574.75)

(977,629.76)

33,559,319.39

13,585,005.63

32,823,786.68

5,887,906.33

		 Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable
tax rates for the year ended December 31 :
(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

			
For the years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
Accounting profit before tax		 129,847,250.78 39,573,034.02 161,596,766.00
Add loss accounting of some subsidiary		 20,752,205.51
326,771.13
Accounting profit before tax-net		 150,599,456.29 39,899,805.15 161,596,766.00
Applicable tax rate		
20.00% 15.00 - 20.00%
20.00%
Accounting profit before tax multiplied by
applicable tax rate		 32,826,945.10 14,011,548.36 32,319,353.20
Effects of :
		 Tax exempted revenue and tax exempted revenue		
732,374.29
(426,542.73)
504,433.48
Income tax expenses reported in the statements
		 of comprehensive income		 33,559,319.39 13,585,005.63 32,823,786.68

27,590,478.21
27,590,478.21
20.00%
5,518,095.64
369,810.69
5,887,906.33

		 As at December 31, 2016 and 2015, the Group has accumulated tax loss amounting to Baht 56.21 Million
and Baht 29.79 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.

TWZ Corporation Public Company Limited

211

36. Basic earnings per share / diluted earnings per share
		

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

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

			
For the years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
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)		

99,982,260.67

25,988,028.39 128,722,979.32

21,702,571.88

6,235,748,903

6,235,523,318

6,235,748,903

6,235,523,318

0.0160

0.0042

0.0207

0.0035

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

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

			
For the years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
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)		
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99,982,260.67

25,988,028.39 128,722,979.32

21,702,571.88

6,235,748,903

6,235,523,318

6,235,748,903

6,235,523,318

30,264

58,905,110

30,264

58,905,110

6,235,779,167

6,294,428,428

6,235,779,167

6,294,428,428

0.0160

0.0041

0.0207

0.0034

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 three business segments that are communication equipment trading segment, real
estate development segment and generate and selling electricity
		

Segment information by operating segments for the year ended December 31, 2016 and 2015 us as follows ;
(Unit : Baht)
Consolidated financial Statements

For the year ended December 31, 2015

Communication		 Generating
		 equipment
Real estate
and selling
		
trading
development
electricity
		
segment
segment
segment

Total

Revenues
		 Domestic		 4,074,048,219.59 11,455,164.22
- 4,085,503,383.81
Total revenues		 4,074,048,219.59 11,455,164.22
- 4,085,503,383.81
Interest income		 5,518,872.92
6,002,968.54
14,735.67 11,536,577.13
Finance costs		 77,358,277.51
7,736,110.65
7,471,725.63 92,566,113.79
Depreciation and amortization		 8,814,135.61 10,297,040.16
134,533.61 19,245,709.38
Profit from continuing operations		 165,044,019.83 (21,228,672.00) (14,139,083.61) 129,676,264.22
Income tax expenses		 35,918,767.98
(858,174.84) (1,501,273.75) 33,559,319.39
(Unit : Baht)
			
Consolidated financial Statements

For the year ended December 31, 2015

Communication
			
equipment
Real estate
			
trading
development
			 segment
segment

Total

Revenues
		 Domestic			 3,754,596,324.90 106,595,196.19 3,861,191,521.09
		 Foreign			
620,800.00
620,800.00
Total revenues			 3,755,217,124.90 106,595,196.19 3,861,812,321.09
Interest income			 4,890,477.39
5,497,333.45 10,387,810.84
Finance costs			 62,476,034.47
7,500,450.35 69,976,484.82
Depreciation and amortization			 6,541,367.63
8,760,170.34 15,301,537.97
Profit from continuing operations			 31,455,496.61
8,117,537.41 39,573,034.02
Income tax expenses			 6,741,321.19
6,843,684.43 13,585,005.63
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2016

2015

Communication equipment
trading segment

975,427,202.94

779,324,254.35

286,863,811.64

Real estate development
Generating and selling
segment
electricity segment
As at December 31,
2016
2015
2016
2015

Consolidated financial statements

2015

- 4,836,202,676.47 3,965,018,327.84

2016

Total

(Unit : Baht)

		 For the year ended December 31, 2016 and 2015, the Group has revenues from client of communication equipment trading segment and real estate
development segment amounts 3 clients (2015 : amount 3 clients) representing 41.84 percent (2015 : 49.33 percent) of the total revenues of the Group.

Information about main client

Segmental assets			 3,573,911,661.89 3,185,694,073.49

			

Segmental assets

38. Obigations commitment and contigent liabilities
		

Obigations commitment and contigent liabilities are as follows :

38.1 Obigation about L/C and L/G are as follows :

(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
Currency
2016
2015
2016
2015
Letter of guarantee
Letter of credit

THB
USD

49,905,995.00
2,211,500.00

50,590,435.00
6,945,310.00

43,905,995.00
2,211,500.00

43,255,995.00
6,945,310.00

38.2 Foreign exchange forward contract
		

The company had obigations under foreign exchange forward contract from financial institutions as follows :
(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements
		
and Separate financial Statements

		
As at December 31,
Currency (Million)
2559
2558
Value of foreign exchange forward contract			
Gain (loss) of fair value of foreign exchange contract			
			

USD
Baht

1.43
0.67

514.60
(0.55)

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.
38.3 Obligations as long–term lease agreement
		Parent company
			 As at December 31, 2016 and 2015 the Company entered into 75 long-term lease agreements and 61
long-term lease agreements respectively, with various durations from 1 to 25 years whereas the Company holds
rights to renew such contract.
		Subsidiary company
			 As at December 31, 2016, the Company entered into 4 long-term lease agreements, with durations from 1
years The aggregate minimum amount of lease payments in the future under non-cancellable leases agreements
and services agreements are as follows :
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(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

			
For the years ended December 31,
2016
2015
2016
2015
Less than 1 year		
More than 1 year but less than 5 years		
More than 5 years		
		Total 		

32,813,506.97
22,118,997.07
99,233.88
55,031,737.92

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

32,541,226.97
22,118,997.07
99,233.88
54,759,457.92

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

38.4 Obligation the future aggregate construction
		Parent company
			

As at December 31, 2016 and 2015, the Company had obligation the future aggregate construction
payments under construction agreements Baht 30.53 Million and Baht 3.41 Million, respectively.

		Subsidiary company
			 As at December 31, 2016 and 2015, the Company had obligation the future aggregate construction
payments under construction agreements Baht 42.18 Million and Baht 1.55 Million, respectively.

39. Financial instrument
39.1 Financial risk management policies
			 The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange
rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not hold or issue
derivative financial instruments for speculative or trading purposes.
			 Risk management is integral to the whole business of the Group. The Group has a system of controls in
place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks.
The management continually monitors the Group’s risk management process to ensure that an appropriate balance
between risk and control is achieved.
39.2 Capital management
			 The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor
and market confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the return on
capital, which the Group defines as result from operating activities divided by total shareholders’ equity, excluding
non-controlling interests and also monitors the level of dividends toordinary shareholders.
39.3 Credit risk
			 Credit risk means the risk that the party of the one part will be unable to execute according to commitments,
which is specified with financial instruments and it makes the party of other part damage in term of finance.
			
The Company has the credit risk related to account receivable which the company has several and various customers.
However, the Company has a comprehensive loan policy which required guarantee for large loans, thus the Company
expects no significant damage from collecting debt of such account receivable. The Company also estimate the allowance
for doubtful accounts based on the management appraisal regarding the account receivables debt service ability in
the past which the management believes it is sufficient.
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Consolidated financial statements

Financial assets									
Cash and cash equivalents		
530.40
330.96
5.07
5.01
6.83
6.29
542.30
342.26
Trade accounts receivable 		
930.12
833.89
930.12
833.89
Restricted bank deposit		
0.06
0.06
387.83
409.82
387.89
409.88
Financial liabilities									
Bank overdrafts and short-term loans from									
financial institutions		
2,047.16
1,489.65
2,047.16
1,489.65
Trade accounts payable		
65.40
30.13
65.40
30.13
Long-term loan from related parties		
6.97
6.71
6.97
6.71

(Unit : Million Baht)
Total
2016
2015

2.75 - 7.50
-

0.13-0.75
0.90 - 3.56

(Unit : %)
Interest rate
% per annum

Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2016 and 2015 classified by type of interest rates are summarised in the table below :

				
Floating interest rate
Fixed interest rate
Non-interest bearing
		
2016
2015
2016
2015
2016
2015

			

			 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. 									

39.4 Interest rate risk									

39.5 Foreign exchange risk
			 Foreign exchange risk arises from the change in foreign currency exchange rates to have an adverse
effect on the Company in the current reporting and in future years. The Company expects that there may be
an effect from changes in exchange rates resulted from a portion of assets and liabilities in foreign currencies
which has not been hedge.
			 The Company has exposure to forien exchange rate risk because the company has assets dominated in
forien currencies. However,the management believe that the risk does not have a significant impact on the company
financial statements as the Company has arranged foreign exchange forward contracts as discloused note 38.2
			 As at December 31, 2016 and 2015, the Group has financial assets and financial liabilities denominated
in foreign currencies are as follow :
(Unit : Baht)
		
Consolidated financial Statements Separate financial Statements

		
As at December 31,
As at December 31,
Currency
2016
2015
2016
2015
Financial asset
Cash and cash equivalent
Financial liabilities
Advance receipts
Trade accounts payable
Trust receipts
Obligation
Letter of credit

CNY

51,061.01

59,532.55

10,529.38

19,000.92

HKD
USD
USD

438,500.00
1,071,900.00

235,900.00
3,197,817.00

12,000.00
438,500.00
1,071,900.00

12,000.00
235,900.00
3,197,817.00

USD

2,211,500.00

6,945,310.00

2,211,500.00

6,945,310.00

39.6 Fair values
			 Given that almost financial assets and financial liabilities are short-term incloud cash and bank which
interest rate increase/decrase under market interest rates, the Company’ s management believes that the fair
value of financial assets and financial liabilities does not materially differ from theircarrying value.
			 As at December 31, 2016, the Company have forward exchange contracts which the fair value of liabilities
derivative Baht 0.67 million The Company determined the fair value by level 2 input.
													

40. Approval of financial statements
		These financial statements have been approved by the Company’s director on February 27, 2017.
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