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TWZ024/2561 
                                     วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
 
 

เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุพร้อมสารสนเทศ 
 2.  ใบจองซือ้หุ้น 
 3.  ใบรับรองการจองซือ้หุ้น 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ทีดบับลิวแซต คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้มีมติจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2561 (ครัง้ใหม่) ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 และขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เป็นจํานวน
ทัง้สิน้ 1,022,316,574.90 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 10,223,165,749 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมี
รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 4,172,720,714 หุ้น โดยมีอตัราเป็นดงันี ้

 

สทิธิการจองหุ้น ในอตัรา 3 หุ้นเดิม มีสิทธิเพ่ิมทนุได้ 2 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.12 บาท  
สามารถจองได้เกินสิทธิ หรือ น้อยกว่าสิทธิ ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือ
จากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
เกินกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร (Excess Rights) ตามสดัส่วนดงักล่าวข้างต้น
ในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวจะได้รับการจดัสรรครบทัง้
จํานวน 
 

สทิธิในการได้รับใบสาํคัญแสดงสทิธิ  ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ีบริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 และผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ จะได้รับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯครัง้ที่ 5 (TWZ-W5) จํานวน 
1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไมคิ่ดมลูคา่ (1 หุ้นเพ่ิมทนุ ตอ่ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ) 

 

ผู้มีสทิธิได้รับการเพิ่มทุน โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) 
ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ทัง้จํานวน  

 

วันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 
(เว้นวนัหยดุราชการ )เวลา 9.00 น – 17.00 น. 
 

สถานที่รับจองหุ้น บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่  จํากดั (มหาชน) 
     เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
     เบอร์โทร 02-275-9789 ตอ่ 401 
     เบอร์แฟกซ์ 02-275-9798   
วธีิการจองซือ้ ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  กรุณากรอกรายละเอียดและลงนาม

ใบจองซือ้หุ้นส่วนที่ 1 และหลักฐานการรับจองซือ้หุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบ
จองซือ้หุ้น) [กรณีท่ีเป็นนิติบคุคล ให้ลงนามพร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี)] 



 หน้า 2 

ช่องทางการชาํระเงนิค่าหุ้น 
1. ชําระเงินสดได้ท่ีสถานท่ีรับจองซือ้  
2. วิธีโอนเงินเข้าบญัชีบริษัทฯ 

ช่ือบญัชี   “ บญัชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท ทีดบับลิวแซต คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน)” 
ธนาคาร   กสิกรไทย   สาขาประชานิเวศน์ 1 
ประเภทบญัชี   กระแสรายวนั   
บญัชีเลขท่ี 737-1-02174-9  
ผู้ จองซือ้จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้อมต้นฉบับใบนําฝากเงินค่าจองหุ้ นส่งมาที่บริษัทฯ ภายในวันท่ี                          
7 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 

3. เช็ค/แคชเชียร์เช็คท่ีขีดคร่อมสั่งจ่ายเช็คสั่งจ่ายเฉพาะ ในนาม “บัญชีเพ่ือการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท                       
ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) “  ซึง่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนักหกัเงนิในกรุงเทพมหานคร ภายใน 

2 วันทาํการ โดยจดัสง่มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้น และใบรับรองการจองซือ้หุ้น ณ สถานท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 17.00 น. 
ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวันท่ีในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันท่ีจองซือ้ แต่ไม่เกินวันท่ี 6 ธันวาคม 2561              
พร้อมทัง้ระบุช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในกรณีท่ีลกูค้า
ไม่ได้ระบช่ืุอ-นามสกลุ และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลงัของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้ 
ในกรณีไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับการจองซือ้หุ้นดงักลา่ว 

4. ดร๊าฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทัว่ราชอาณาจกัร โดยสัง่จ่าย ในนาม “บัญชีเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ทดีบับลวิแซต คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด(มหาชน)” 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะส่งใบจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จดัส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบจอง
ซือ้หุ้น  ใบรับรองการจองซือ้หุ้น  และเช็ค/แคชเชียร์เช็คท่ีขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง

สถานที่จองซือ้ ทัง้นี ้ เอกสารการจองซือ้จะต้องถึงท่ีทําการบริษัทภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจกิายน 2561  

เป็นอย่างช้า และเพ่ือความสะดวกในการจองซือ้ กรุณาวงเลบ็มุมซองว่า “การจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน”  

5. เอกสารในการย่ืนความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  
- แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุ

รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดง
ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ ณ สถานท่ีติดต่อขอใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิในหน้า 35. 

6. หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุ้นสามญั 
(ก)  บคุคลสญัชาติไทย : สําเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
(ข)  บคุคลตา่งด้าว : สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และ
เอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อม
รับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง)  นิติบคุคลตา่งประเทศ : สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิข้อบงัคบั 
และหนงัสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ 
ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และ



 

7. 

8. 

หากทา่น
เลขานุก

หมายเล
หมายเล
 
 

     
     
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เอก
โทรศพัท

หลกัฐานการรั
บริษัทจะส่งคื
จะมีผลสมบรู
การสละสิทธิจ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้
เวลาท่ีกําหนด
 

นมีข้อสงสยัประก
การบริษัท  บริษ
ลขโทรศพัท์ 0-22
ลขโทรสาร 0-227

จงึเรียนมาเพ่ือ
                       
                       

                        

กสารการชําระเงิน
ท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้า

รับการจองซือ้หุ้น
คืนหลกัฐานการ
รณ์ตอ่เม่ือบริษัท
จองซือ้  
ด้ใช้สิทธิจองซือ้ ห
ด บริษัทจะถือวา่ท

การใดกรุณาติด
ษัท ทีดบับลิวแซ
275-9789 ตอ่ 40
75-9798 

อโปรดทราบ 
                       
      

                       

น (เช็ค ดร๊าฟท์ แ
านหลงั) 

น 
รับการจองซือ้หุ้
สามารถเรียกเก็

หรือมิได้ชําระเงิน
ทา่นสละสิทธิการ

ตอ่สอบถาม 
ต คอร์ปอเรชัน่ จ
01 
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เอกสา
พร้อมรั

แคชเชียร์เช็ค หรือ

หุ้น (ส่วนท่ี 2 ขอ
บเงินตามเช็ค/แ

นภายในเวลาท่ีกํ
รจองซือ้หุ้นครัง้นี ้

จํากดั (มหาชน) 

                       

ารหลักฐานของ
รับรองสําเนาถกู
อสําเนาใบนําฝา

งใบจองซือ้) เป็
แคชเชียร์เช็คได้เรี

าหนดไว้ หรือเช็
 ้

  

    บริษัท ทีดบับ

(

งผู้ มีอํานาจลงล
ต้อง 
ากเงิน พร้อมเขีย

นหลกัฐานให้แก
รียบร้อยแล้ว 

ค/แคชเชียร์เช็ค 

ขอแสดงควา
บลิวแซด คอร์ปอ

(นายกิตติพงศ์  กิ
กรรมการผู้ มี

ลายมือช่ือตาม 

นช่ือ นามสกลุ ที

ก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้

ไม่สามารถเรียก

มนบัถือ 
อเรชัน่ จํากดั (มห

กิตติภสัสร) 
อํานาจ 

 (ก) หรือ (ข) 

ท่ีอยู่ และเบอร์

การจองซือ้หุ้น   

เก็บเงินได้ตาม

หาชน) 

            



 หน้า 4 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 
1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษัท 

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900  
หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2275-9789 
หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798 
โฮมเพจบริษัท : www.twz.co.th 
 

2. การประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 7 กันยายน 2561 และ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 (ครัง้ใหม่) เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท
โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 10,223,165,749 หุ้น ซึ่งจะทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนจากเดิม 625,908,107.10 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 1,648,224,682 บาท แบง่เป็น 16,482,246,820 หุ้น 

 
3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

ประเภทของหุ้นเพ่ิมทนุ : หุ้นสามัญใหม่ 

ทนุชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั : 625,908,107.10      บาท 

ทนุจดทะเบียนท่ีจะเพ่ิมขึน้ : 1,022,316,574.90   บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ : 1,648,224,682.00     บาท 
 

วธีิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
1. การจดัสรรหุ้นสามญัให้กับผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมท่ีซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ทัง้จํานวน   
จํานวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย : 4,172,720,714 หุ้น 

อตัราสว่น : 3หุ้นสามัญเดมิต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ 

ราคาขายตอ่หุ้น : 0.12 บาท (สบิสองสตางค์) 

สทิธิได้รับใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 5 (TWZ-W5) 

 ผู้ ท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 1 หุ้น จะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิฯครัง้ท่ี 5 (TWZ-W5)   จํานวน 
1 หน่วย (โดยไม่คดิมูลค่า) 
ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่วข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท 

หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้น
เดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิท่ีรับการจดัสรร (Excess Right) ตามสดัส่วนดงักล่าว
ข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทัง้จํานวน โดยในการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุส่วนท่ีเหลือดงักล่าวให้คํานึงถึงจํานวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และจํานวน
หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจองซือ้โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิท่ีได้รับการจดัสรร 

ทัง้นี  ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  
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ทัง้นีใ้ห้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวและมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวได้ทกุประการรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียด
ตา่งๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควรต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถ
ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด ได้เป็นคราวๆ ตามการ
ชําระเงินของผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ในแต่ละคราวโดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ทุกรายชําระเงินให้
ครบถ้วนก่อน 

2. โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  
3. กําหนดวนัจองซือ้และรับชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 – 7 ธนัวาคม 2561 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.(เว้นวนัหยดุราชการ) 
4.  วตัถปุระสงค์การเพ่ิมทนุและการใช้เงินสว่นท่ีเพ่ิม 

วตัถปุระสงค์การเพ่ิมทนุในภาพรวมก็เพ่ือใช้เป็นเงินทนุสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทัง้การลงทนุใน
ธรุกิจพลงังานทางเลือกและ/หรือ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัทและ/หรือ
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจให้แก่บริษัทได้ในอนาคตรวมทัง้นําไปชําระหนีแ้ละใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนให้กบับริษัทซึง่โครงการในอนาคตที่ทางบริษัทคาดวา่จะนํามาซึง่รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้และส่งผลให้ผลการดําเนินงาน
ของบริษัทปรับตวัดีขึน้ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียด
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดงันี ้

 
1. เงินเพ่ิมทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวน 500.72 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์ตามข้างต้น ถ้าจะเรียงลําดบัตามระยะเวลาในการระดมทนุ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ลําดบั รายละเอียด * ความต้องการเงินทนุ (ลบ.) 
%  

เงินเพ่ิมทนุ 
ระยะเวลา 

1 - เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานขยะอตุสาหกรรม 

300.00 60% ภายใน ธ.ค.61-ไตรมาสท่ี 1 ปี 62 

2 
- ใช้ชําระหนี ้ 100.00 20% ภายใน ธ.ค.61-ไตรมาสท่ี 1 ปี 62 

3 
- ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจปัจจบุนั 100.00 20% ภายใน ธ.ค.61-ไตรมาสท่ี 1 ปี 62 

 
*  สัดส่วนการใช้ เ งินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความสามารถในการระดมทุน  ทั้ง นี้ การลงทุนในโครงการ
ไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม บริษัทยังคงต้องพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ  รวมถึงการเจรจาต่อรอง  และ
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อไปสําหรับระยะเวลาในการใช้ เ งินภายหลังจากระดมทุนบริษัทจะนําเ งินดังกล่าวมาใช้ตาม
ความเหมาะสมในทันที 

 

โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดสาระสําคญัของโครงการโรงไฟฟ้าดงันี ้
 

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยี

พลาสมา จํานวน 1-3 โรง มีกําลังการผลิตไฟฟ้าโรงละไม่เกิน 10  MW อัตรารับซือ้ไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ 

FIT) ที่ 7.78 บาทต่อหน่วยโดยมีระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายไฟจํานวน 20 ปี มลูค่าการลงทุนในสินทรัพย์

ประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านบาทจากการประเมินมลูคา่กิจการสทุธิ (Equity Value) เบือ้งต้นจะอยู่ท่ีประมาณโรงละ 700 - 
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1,000 ล้านบาทสําหรับสดัส่วนการลงทุนในแต่ละโรงกําลังอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งก่อนท่ีบริษัทจะตกลงและทํา

รายการใดๆ ทางบริษัทจะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

ปัจจบุนั บริษัทกําลงัอยู่ระหว่างการศกึษาข้อมลู (Due Diligent) ของกิจการทัง้หมดรวมถึงอยู่ในระหว่างการศกึษา
ข้อมลูการประเมินมลูคา่กิจการโดยคาดวา่น่าจะศกึษาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทัง้นี ้หากการศกึษา
ข้อมลูตามท่ีกล่าวมานัน้แล้วเสร็จ บริษัทจะดําเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ต่อไป ซึ่งจะสอดคล้องกบัแผนระดมทนุและหากบริษัทสามารถเจรจาเข้าร่วมทนุได้ตามเป้าหมายอาจต้องมีการใช้
เงินทนุประมาณ 500 ล้านบาทโดยการลงทนุจะขึน้อยู่กบัความสามารถของบริษัทท่ีจะระดมทนุได้ด้วย 
ปัจจุบันบริษัทผู้ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นบริษัทท่ีได้รับคัดเลือกจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานสําหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) 
สําหรับการประกาศรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนปี 2558-2562 โดยขยะอตุสาหกรรมท่ีจะใช้เป็นเชือ้เพลิงคือ
สิ่งของท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ ของ
เสียที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภณัฑ์เสื่อมคุณภาพและนํา้ทิง้ท่ีมีองค์ประกอบหรือมี
คณุลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การกําจดัสิ่งปฎิกลูหรือวสัดทีุ่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.
2548 ดงันัน้ โรงไฟฟ้าทกุโรงจะต้องได้รับวตัถุดิบหรือเชือ้เพลิงจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลกัโดย
บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีทาง TWZ ติดต่อทัง้หมดได้รับการคดัเลือกจากทางคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังานแล้ว 
และผ่านเกณฑ์กําหนดคณุสมบติัในความพร้อมในการคดัเลือกทัง้หมด 5 ประการคือ 

  1. ความพร้อมด้านท่ีดิน โดยมีเอกสารสิทธิหรือสญัญาเช่าท่ีมีอายไุมน้่อยกวา่อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
 2. ความพร้อมด้านแหล่งเงินทนุโครงการ โดยมีหนงัสือสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงินหรือ

เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็ถึงแหลง่ท่ีมาของเงินทนุของตนเอง 
 3. ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ต้องมีหนงัสือรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของเทคโนโลยีหรือผู้ ที่ได้รับ

อนญุาตให้ใช้เทคโนโลยีว่าสามารถใช้เทคโนโลยีจดัการขยะอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคมุมลพิษตามมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 4. ความพร้อมด้านใบอนุญาต โดยได้รับใบอนุญาตหรืออยู่ในระหว่างดําเนินการตามขัน้ตอนท่ี
เก่ียวข้องกบัการขอใบอนญุาตตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างชดัเจน 

 5. ความพร้อมด้านเชือ้เพลิง ต้องมีสัญญาหรือหลักฐานในการได้รับมอบหมายให้กําจัดขยะ
อตุสาหกรรมจากผู้ กําเนิดขยะอตุสาหกรรม โดยจะต้องระบปุริมาณท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูประมาณ
การจํานวนหน่วยท่ีผลิตตอ่ปี ทัง้นีอ้ายสุญัญาจะต้องไมน้่อยกวา่ 3 ปี นบัถดัจากวนั COD  

ซึ่งประเด็นข้อท่ี 3 และโดยเฉพาะข้อท่ี 5 เป็นประเด็นท่ีทาง TWZ ให้ความสําคญัมากท่ีสดุ จากการตรวจสอบ
เอกสารและข้อมลูเบือ้งต้นค่อนข้างจะมีความเสี่ยงน้อยมาก โดยเฉพาะความพร้อมด้านเชือ้เพลิงเน่ืองจากปัจจบุนั
บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าท่ี TWZ จะเข้าร่วมลงทนุนัน้ มีสญัญากบัโครงการนิคมอตุสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี นบัถดัจาก
วนั COD อีกทัง้ยงัมีการสํารองเชือ้เพลิงไว้สําหรับการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมกันนีบ้ริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าท่ี 
TWZ จะเข้าร่วมลงทุนได้ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และได้ลงนามแบบสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพิเศษจากขยะอตุสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) กบัการไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาคเรียบร้อยแล้วโดยมีระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายไฟจํานวน 20 ปีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ 5%  
ซึง่อยู่ระหวา่งการก่อสร้างโครงสร้างฐานรากอาคาร และอยู่ระหว่างดําเนินการขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ร.ง.4), ใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6), ใบอนุญาตผลิตพลงังานควบคุม (พ.ค.2) และหนังสือแจ้งการประกอบกิจการ
พลงังาน สําหรับการก่อสร้างคาดวา่จะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ COD ได้ในเดือนธนัวาคม 2562 
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ทัง้นี ้โครงการดงักล่าว มีขนาดกําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่เกิน 10.00 เมกะวตัต์ ซึ่งเข้าข่ายโรงไฟฟ้าขนาด
เล็ก จงึไม่ต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในการเข้าร่วมลงทนุดงักล่าว ทาง TWZ ได้เข้าร่วมลงทนุโดยใช้บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในการเข้าร่วมลงทนุ เน่ืองจากเป็นบริษัทย่อยท่ีตัง้ขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์เข้าลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทางเลือก โดยสดัส่วนการเข้าร่วมลงทนุอยู่ระหว่างเจรจา หากมีความคืบหน้าใดๆ ในโครงการดงักล่าว บริษัท
จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในลําดบัตอ่ไป 
ปัจจบุนัทางบริษัทได้ลงนามสญัญาการไม่เปิดเผยข้อมลู(Non Discloser Agreement)กบับริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและอยู่
ในระหว่างขัน้ตอนการตรวจสอบทางกฎหมาย กบัการประเมินมลูค่ากิจการจากที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ ดงันัน้ทาง
บริษัทจงึไมส่ามารถเปิดเผยรายช่ือบริษัทท่ีดําเนินธรุกิจโรงไฟฟ้าได้ แตอ่ย่างไรก็ตามเม่ือบริษัทได้ลงนามสญัญาหรือ
เข้าทํารายการใดๆ บริษัทจะดําเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ีทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํา
รายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาและจําหน่ายไป”) และรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัพ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) ให้ครบถ้วนตามกฎและระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์อย่างเคร่งครัดตอ่ไป 

 

หมายเหต ุ: โครงการเข้าร่วมลงทุนโรงงานไฟฟ้าท่ีกล่าวมานัน้ ยังมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับความสามารถ          
ในการระดมทนุของบริษัท ทัง้ยงัอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ และ
การเจรจาตอ่รองรวมทัง้ผลการศกึษาความเป็นไปได้ตลอดจนสถานะการเงินและสถานะกฎหมายของ
กิจการดงักล่าวด้วยอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เรียงตามลําดบัความสําคญัในการใช้เงินทนุ ดงันัน้ 
หากบริษัทสามารถระดมทนุได้เทา่ใดก็จะใช้ตามลําดบัก่อนหลงัตามท่ีได้นําเสนอ  

 

 2. เงินเพ่ิมทนุจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 417.27 ล้านบาท ซึง่กําหนดให้มีการแปสงสภาพเม่ือครบ 1 ปี ดงันัน้ 
วตัถปุระสงค์ก็เพ่ือไว้รองรับธรุกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะอตุสาหกรรม เน่ืองจากความต้องการใช้เงินทนุภายหลงัจากนี ้
อีก 1 ปี คือช่วงก่อน COD ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีความต้องการใช้เงินสงูสดุของโครงการก่อนท่ีโครงการจะสามารถขายไฟฟ้า
และก่อให้เกิดรายได้ ดงันัน้ทางบริษัทจําเป็นต้องมีแหล่งเงินทนุสํารองไว้สําหรับความต้องการการใช้เงินทนุดงักล่าว หาก
สถาบนัการเงินให้สินเช่ือน้อยกวา่ความต้องการใช้เงินตลอดจนสํารองไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนหรือใช้ชําระหนีข้องบริษัทใน
อนาคตด้วย 

 

3.   เงินเพ่ิมทนุจากเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไปจํานวน 230 ล้านบาท เป็นการสํารองไว้สําหรับการขยายธุรกิจอ่ืนๆ ในอนาคต           
ท่ีปัจจุบนัทางบริษัทกําลงัศึกษาอยู่ เช่น โครงการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมลูฝอยเพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า ซึ่งไม่เก่ียวเน่ืองกบัการเข้าร่วมลงทนุในโรงงานไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรมตามที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น หรือโครงการเป็นผู้ ดําเนินการนําเข้าและหรือผลิตยานยนต์ท่ีใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโครงการที่กล่าวมาเป็น
โครงการในอนาคตที่ทางบริษัทได้เร่ิมเข้าทําการศึกษาความเป็นได้ ยงัมีความไม่แน่นอนว่าจะดําเนินการหรือไม่ 
ดงันัน้ทางบริษัทจึงขอเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไปในส่วนนีซ้ึง่หากโครงการดงักล่าวเกิดผลดีกบับริษัทและคุ้มค่าในการ
ลงทนุ ทางบริษัทก็จะสามารถดําเนินการเรียกเพ่ิมทนุได้ทนัที 
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ความเหน็คณะกรรมการเพิ่มเตมิ 
เน่ืองจากผลการประกอบการในปัจจบุนั ทางบริษัทมีการประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัจําหน่ายซือ้ขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และ
อปุกรณ์เสริมต่างๆ ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงูมาก และอตัรากําไรค่อนข้างต่ํา ทําให้ผลประกอบการบริษัทมีความผนั
ผวนขึน้กบัสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มของผู้ใช้โทรศพัท์ ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีแหล่งรายได้และกําไรท่ีแน่นอนในระยะ
ยาวเพ่ือมาลดความผนัผวนดงักลา่วเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และกําไรให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป ดงันัน้ ทางคณะกรรมการ
บริษัทจึงมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกมาตัง้แต่ปี 2558 โดยได้จัดตัง้บริษัทย่อยเพ่ือลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทางเลือกและได้ดําเนินการลงทนุในบริษัทมาสเทคทลู แอนด์ เซอร์วิส จํากดั ซึง่ปัจจบุนัได้จ่ายไฟในเชิงพาณิชย์
และมีกําไรมาโดยตลอด ดงันัน้ การเพ่ิมทนุในคราวนีท้างคณะกรรมการได้เห็นถึงความจําเป็นในการขยายธุรกิจดงักล่าว
ให้เพ่ิมขึน้ เพ่ือให้บริษัทมีฐานรายได้และกําไรท่ีเพ่ิมขีน้ในอนาคตซึ่งการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
อตุสาหกรรมเป็นการลงทนุท่ีสงูแต่เม่ือเทียบกบัอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าแบบ FIT ในอตัรา 7.78 บาท ก็จะทําให้ผลตอบแทน
ท่ีได้รับคุ้มค่ากบัเงินลงทนุ ซึ่งมีโอกาสสร้างรายได้และอตัราผลตอบแทนที่ดีกบับริษัทในอนาคตซึ่งมีระยะเวลาอีก 20 ปี 
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นรายได้ท่ีแน่นอนและคงท่ีอีกด้วย ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นควรท่ีจะเพ่ิมทนุแล้วนํามาลงทนุ
ในโครงการดงักลา่ว 
ปัจจุบนัทางบริษัทยงัไม่ได้มีสญัญาและมีการจ่ายเงินลงทนุแต่อย่างใด และอยู่ในระหว่างตรวจสอบกิจการในทกุด้าน 
ทัง้ทางด้านบญัชี กฎหมาย และการเงิน รวมทัง้การประเมินมลูค่ากิจการ ซึ่งบริษัทจะดําเนินการในขัน้ตอนดงักล่าว
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนท่ีจะจ่ายเงินเข้าร่วมลงทนุ เพ่ือท่ีจะพิจารณาถึงความเส่ียงตลอดจนความเหมาะสม ความคุ้มค่า 
อตัราผลตอบแทน และความคุ้มค่าของเงินลงทนุ ก่อนท่ีตดัสินใจลงทนุ ซึง่ระยะเวลาก็น่าจะสอดคล้องกบัการจองซือ้หุ้น
เพ่ิมทนุในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเข้าลงทนุดงักล่าวอย่างรอบคอบและ
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นทัง้นี ้หากคณะกรรมการบริษัท มีมติเข้าลงทนุในเร่ืองดงักล่าว บริษัทจะดําเนินการ
แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

 

      4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นสามญัสว่นท่ีเพ่ิมทนุ 
นโยบายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย  

 5. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจากการเพ่ิมทนุ และการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ  
 5.1 เพ่ิมเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธรุกิจของบริษัท 
 5.2 เสริมสร้างโครงสร้างทนุ และฐานะทางการเงินของบริษัทเพ่ือรองรับการขยายการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

  5.3   ทําให้บริษัทมีรายได้และกําไรเพ่ิมขึน้จากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ในอนาคต หากผลประกอบการมีกําไร 

  5.4  การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บุคคลในวงจํากัดนอกเหนือจากบริษัทจะได้รับเงินลงทนุในกิจการแล้ว ยงัมี
ความคลอ่งตวัในกรณีท่ีต้องการระดมทนุในระยะอนัสัน้เม่ือมีความต้องการที่จะลงทนุในโครงการในระยะเวลา
ท่ีเร่งด่วน ซึ่งจะสร้างโอกาสในการลงทนุของบริษัทเพ่ิมมากขึน้ อนัจะเพ่ิมโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กิจการ
เพ่ิมเติม และสร้างโอกาสในการทําธรุกิจใหมท่ี่มีศกัยภาพ  

 

 ทัง้นี ้หากบริษัทมีความคืบหน้าท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานและโครงการลงทนุต่าง ๆของบริษัท บริษัทจะ
ดําเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามหลกัเกณฑ์ กฎและระเบียบของทางตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในลําดบัตอ่ไป 
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 6. ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพ่ิมทนุ และการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
 6.1 ผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกในการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากสภาพคลอ่งท่ีเพ่ิมขึน้ 
 6.2 ผู้ ถือหุ้ นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล จากการที่บริษัทดําเนินการเพิ่มทุนจะนํามา

ซึง่เงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจค้าเหล็กที่ดําเนินการอยู่ และลงทนุในธุรกิจพลงังานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึง่จะส่งผลให้บริษัทมีผล
กําไรเพ่ิมขึน้จากผลการดําเนินงาน  

 6.3 หากบริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพ่ิมขึน้ จะทําให้บริษัทสามารถดําเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพ่ิม
ความสามารถในการลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยทําให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึน้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมลูค่า
หลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด(มหาชน) 
รายละเอียดสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ทดีบับลวิแซต คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5 

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซือ้ 
(“ใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 5”) 

 
ช่ือ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (TWZ –W5) 

ชนิด :   ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ :  1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

จํานวนท่ีออก : ไมเ่กิน 4,172,720,714 หน่วย 

ราคาตอ่หน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

วนัท่ีออกใบสําคญัการแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

  เป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัรา
การใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 0.10 บาท ตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีท่ีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  : สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครัง้ โดยในวนัดงักล่าวจะเป็นวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกและ
ครัง้สดุท้าย ซึง่จะตรงกบัวนัท่ีใบสําคญัการแสดงสิทธิ มีอายคุรบ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออก
ใบสําคญัการแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง : 15 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ 
ในการใช้สิทธิ  

วิธีการจดัสรร : ออกให้แ ก่ผู้ ถื อหุ้ น เ ดิมของบ ริ ษัทฯ  ท่ี จอง ซื อ้หุ้ นสามัญเ พ่ิมทุนของบ ริ ษัทฯ                      
ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้ 1 หุ้น ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาเสนอขาย  : คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณา
กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้ง : เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นตามความจํานงใน
การใช้สิทธิ    ใบสําคญัความจํานงในการใช้สิทธิแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะไม ่

    สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงได้ 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้ : 4,172,720,714 หุ้น 

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 

ตลาดรองใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น : -   หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ TWZ-W5 ในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบั
หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 

- การออกและเสนอขาย TWZ-W5 ให้แก่เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซือ้ในครัง้นี  ้มีผลกระทบ ต่อด้าน
สดัส่วนการถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกําไร (Control / Earning Dilution) และผลกระทบ
ด้านราคาหุ้น (Price Dilution) ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดงันี ้

ผลกระทบด้านสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีผู้ ใช้สิทธิซือ้หุ้นตาม TWZ-W5 นี ้ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน และมีการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นตาม TWZ-W5 ทัง้จํานวน ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมสําหรับการลดลงของการ
ถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกําไร (Control/Earning Dilution) จะเท่ากับร้อยละ 28.57% 
ของสดัสว่นการถือหุ้นท่ีมีอยู่เดิมของผู้ ถือหุ้น (ยงัไมไ่ด้คิดหุ้นเพ่ิมทนุ GM ) 

ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบด้านราคาจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะสามารถคํานวณได้ 
ดงันี ้
Price Dilution = (P0-P1)/P0 

     โดยท่ี P0  =  ราคาหุ้นก่อนการออกและเสนอขาย TWZ-W5 
   P1 =  ราคาหุ้นหลงัการออกและเสนอขาย TWZ-W5  ซึง่

สามารถคํานวณได้ดงัสตูรนี:้ 
(P0Q0+PEQE)/(Q0+QE) 

   โดยท่ี Q0  =  จํานวนหุ้นสามญัก่อนการออกและเสนอขายTWZ-
W5 ในครัง้นี ้

  PE = ราคาเสนอขาย TWZ-W5 บวกกบัราคาใช้สิทธิของ 
TWZ-W5 

  QE = จํานวนหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ TWZ-
W5 

ทัง้นี ้หากทําการคํานวณตามทฤษฏีโดยไม่ได้คํานึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย 
“ราคาตลาด" คือราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุ้นบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 วนัทําการติดต่อกนั (ได้แก่วนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน 2561) ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (คือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561) ซึ่งเท่ากบัหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) 
ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านราคาหุ้นท่ีลดลงประมาณร้อยละ 8.79  จาก
ราคาตลาด ( โดยคิดจากฐานผู้ ถือหุ้นเดิมรวมกบัหุ้นเพ่ิมทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมใน
คราวนี ้เน่ืองจาก เป็นการให้สิทธิกับ ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจะจองซือ้ ดังนัน้ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะออกมาเทา่กนักบัจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ) 

 
สาเหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พ่ือ : เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขใน 

รองรับการปรับสิทธิ   การรองรับการเปล่ียนแปลงการปรับสิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และ 
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เง่ือนไขของใบสําคญัการแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และ
หุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ข้อ 4 ข) ให้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายเ ป็นผู้ พิจารณา
กําหนด เ งื ่อ น ไ ข  และ ร า ยล ะ เ อ ีย ด อื ่น ๆ  ท่ี เ ก่ียวข้องกับการปรับ  หรือการ
เปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 

วตัถปุระสงค์ของการออก :  เพ่ือมาใช้ในการขยายฐานธรุกิจในอนาคต และเพ่ือใช้ชําระหนีต้ลอดจนใช้สําหรับ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ    เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพงึได้รับ : บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธินีเ้พ่ือมาขยายธุรกิจอ่ืนๆ เช่น โครงการลงทุน
ก่อสร้างและบริหารจดัการขยะเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจน
เป็นการเพ่ิมสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ รวมทัง้ช่วยสร้าง
เสริมให้บริษัทฯ มีฐานะเงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้ ทัง้นี ้ในการออกใบสําคญัแสดงสิทธิและ
การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ 
จะได้รับเงินจํานวน 417.27 ล้านบาท หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายมีการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัครบถ้วน 

ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับ : ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการที่บริษัทฯ นําเงินท่ีได้ 

จากการเพ่ิมทนุ   จากการเพ่ิมทุนไปขยายธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจ และสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทฯ เพ่ิมมากขึน้  

อ่ืนๆ  : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ
บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ
บริษัทฯ มีอํานาจในการ  

  (1)  กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจําเป็น และสมควรเก่ียวเน่ือง
กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย         

  (2)  ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ  และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่รวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนญุาต เอกสาร
และหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ  

  (3)  ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคญัแสดง
สิทธิในครัง้นี ้
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 รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ 

 จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม  = 4,172,720,714 หุ้น 

 จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ  = 4,172,720,714 หุ้น 

 จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุจากการแปลงสภาพ  = 4,172,720,714 หุ้น 

 จํานวนหุ้นเดิม    = 6,259,081,071 หุ้น 

 สดัสว่นหุ้นเพ่ิมทนุจากการแปลงสภาพ  = จํานวนหุ้ นเ พ่ิมทุน ท่ี เ กิดจากการแปลงสภาพ 
จํานวนหุ้นทัง้หมดหลงัจากการเพ่ิมทนุ 

      =  4,172,720,714 
       10,431,801,785 

      =       40% 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการแปลงสภาพคิดเป็นร้อยละ 40 ซึง่ไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญั
เพ่ิมทนุของบริษัทในสดัส่วน 1 หุ้นสามญั ต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ เท่านัน้โดยกําหนดสดัส่วนไว้ชดัเจน ดงันัน้    
หากบริษัทจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมได้จํานวนเท่าใดหรือไม่ได้จัดสรรเลย การออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัทจดทะเบียน 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมช่ือบริษัท พี.ซี.คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากดั ก่อตัง้จาก
ประสบการณ์การเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์สื่อสาร ของนายพทุธชาติและนางปิยะนชุ รังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีริเร่ิม          
เปิดร้านจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในศนูย์การค้ามาบญุครองเป็นรายแรก ต่อมาในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจดัตัง้เป็น
บริษัท พี.ซี.คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั          
ในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์สื่อสาร และจากการที่ผู้ บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ 
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ส่งผลทําให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง และในปี 
2537 บริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าและช่ือทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้บริการรับจดทะเบียนเลขหมาย 
การให้บริการเก่ียวกบังานทะเบียนตา่งๆ และเป็นผู้ให้บริการรับชําระคา่บริการหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยบริษัทได้เปิดร้านเทเลวิซ สาขาแรก
ท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลังจากนัน้บริษัทได้ดําเนินการขยายสาขาเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของอุตสาหกรรม
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี และในปี 2548 บริษัทได้ดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้จาก 5 บาท เป็น 
1 บาท รวมทัง้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 180 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 60 ล้านหุ้น เสนอขาย
หลกัทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ไปจํานวน 59 ล้านหุ้น  และเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษัทจํานวน 1 ล้านหุ้น และนําหุ้น
สามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2548   ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัท 
มีทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 625,907,306.10 บาท 
 
บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยบริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะ แฟรนไชส์
จาก AIS ในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการด้านตา่งๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าวา่ “เทเลวิซ (Telewiz)” จํานวน 
21 สาขา และ “AIS SHOP” จํานวน 2 สาขา ซึ่งบริษัทยงัมีสาขาภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “TWZ” อีกจํานวน 8 สาขา และ 
HUAWEI จํานวน 1 สาขา รวมทัง้สิน้ 32 สาขา นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลกูค้ารายย่อยแล้ว 
บริษัทยงัจําหน่ายสินค้าให้แก่ตวัแทนจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกวา่ 300 รายทัว่ประเทศ  
 
  บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ โดยให้
ความสําคญัในการเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร โดยการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายสินค้าเฉพาะทําเลท่ีอยู่ใน Prime Area เป็น
แหล่งชุมชนท่ีมีกําลงัซือ้ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นจํานวนสาขาในรูปแบบต่างๆ ทัง้ TWZ  Shop,  
Telewiz Shop และ AIS Shop เพ่ิมจํานวนตวัแทนจําหน่าย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลกูค้าได้มากขึน้ รวมทัง้การพฒันาคณุภาพของการ
ให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั
ก็จะเพ่ิมการเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกบับริษัทผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีชัน้นําและผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่างๆ มากขึน้ รวมทัง้นําสินค้า
จากประเทศจีนมาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือท่ีจะสามารถคดัสรรสินค้าท่ีมีคณุภาพและคณุลกัษณะ
หลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกตา่งกนัของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน 

     
จากการที่ธุรกิจของบริษัทมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงให้ความสําคญัในการสร้างแบรนด์ TWZ เพื่อให้บริษัท

มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจเพ่ิมมากขึน้ ดังนัน้ บริษัทจึงได้จัดตัง้สํานักงานตัวแทนท่ีเมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน เพ่ือใช้เป็นศูนย์
ประสานงานในการบริหารต้นทนุ และควบคมุคณุภาพของสินค้า รวมถึงการจดัหาสินค้าท่ีคณุภาพดี เพ่ือให้ได้ต้นทนุท่ีเหมาะสม  
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นอกจากนีบ้ริษัทยงัขยายธรุกิจไปในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  และธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทดแทน ทัง้นีบ้ริษัทจะพฒันา

ทัง้สองธุรกิจนีใ้ห้สามารถเพ่ิมกําไรให้กบับริษัทได้ในอนาคตอย่างต่อเน่ือง  
 

1.1  ลักษณะผลติภณัฑ์และการให้บริการ 
บริษัทประกอบธรุกิจหลกัเป็นผู้ จําหน่ายอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึง่ประกอบด้วย โทรศพัท์เคลื่อนท่ี  ซิมการ์ด และ

อปุกรณ์เสริมต่างๆ จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการทางด้านต่างๆ ภายใต้เคร่ือง หมายการค้าและช่ือ
ทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” และ “AIS Shop” จาก AIS ทําให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ เพ่ิมเติมในฐานะที่เป็นร้าน
ตวัแทนจําหน่ายพนัธมิตรของ AIS ส่งผลทําให้บริษัทเป็นศนูย์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีครบวงจร ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถ
แบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

 

  ก) เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Handset) และอุปกรณ์เสริมสาํหรับโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Accessory) 
(1) โทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Handset) 

บริษัทจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลากรุ่นหลายย่ีห้อ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้ได้ตามความต้องการ 
ปัจจบุนั บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้กบัผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS รวมทัง้มีการซือ้
เ พ่ิมเติมจากตัวแทนจําหน่ายรายอ่ืนในประเทศอีกด้วย  โดยผู้ จัดจําหน่ายเหล่านีจ้ะได้รับสิทธิในการจําหน่ายสําหรับ
โทรศพัท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่ห้อและบางรุ่นเท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์ เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ “TWZ” 
ซึง่เป็นตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนําสินค้าเข้าจากประเทศจีน ซึ่งปัจจบุนัผู้บริโภคให้การยอมรับในสินค้าจากประเทศจีน
มากขึน้ เน่ืองจากสินค้าดงักล่าวมีราคาถกูและมีฟังก์ชัน่การใช้งานที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
ทําให้บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เพ่ิมมากขึน้ 

(2) อปุกรณ์เสริมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Accessory)  
อปุกรณ์เสริมท่ีบริษัทจําหน่าย ได้แก่ แบตเตอร่ี สายชาร์จ เคร่ืองสํารองแบตเตอร่ี หฟัูง แผนกนัรอย เป็นต้น 

โดยอุปกรณ์เสริมดงักล่าวมีทัง้ท่ีเป็นสินค้าท่ีซือ้จากผู้ จัดจําหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนําเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ
โดยตรง   

 

 ข) ซมิการ์ด (SIM Card : Subscriber Identification Module)  
ซิมการ์ดเป็นส่วนประกอบสําคญัสําหรับใช้คู่กับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยซิมการ์ดจะเป็นตวัเก็บรวบรวมข้อมลู

เก่ียวกับเลขหมายและรายละเอียดส่วนตวัของผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยหากจะพิจาณาตามลกัษณะการชําระค่าบริการ
จะสามารถแบง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัท ได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้  

(1)  แบบ Post-Paid คือ ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนเลขหมาย และชําระคา่ธรรมเนียมรายเดือนรวมทัง้คา่ใช้บริการ
โทรศพัท์ซึ่งมีการคิดเป็นนาที (Airtime) ทกุสิน้เดือน โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนซิมการ์ดแต่ละหมายเลข 
สําหรับลกูค้าองค์กรบริษัทจะได้รับสว่นแบง่รายได้  (Revenue Sharing) จากคา่ใช้บริการโทรศพัท์อีกด้วย 

(2) แบบ Pre-Paid ซึง่มีช่ือบริการว่า 1-2-Call!  ผู้ ใช้บริการจะไม่ต้องจดทะเบียนเลขหมาย และไม่ต้องชําระ
คา่ธรรมเนียมรายเดือน  ผู้ใช้บริการจะสามารถเปิดเลขหมาย และใช้บริการได้ทนัทีภายหลงัการซือ้ Starter Kit ซึง่ประกอบด้วย บตัร
ประจําตัวผู้ ใช้ 1-2-Call!  หมายเลขโทรศัพท์ รหัสส่วนตัว และรหัสปลดล็อค   หลังจากนัน้จะสามารถเติมจํานวนเงินได้อย่าง
สะดวกสบาย  
 

 ค) บริการอื่นๆ  
(1) บริการท่ีได้รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึง่บริษัทจะสามารถให้บริการตา่งๆ สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทกุระบบ

ของ AIS เฉพาะสาขาที่เป็นร้านเทเลวิซ และ AIS Shop ท่ีมีอยู่จํานวน 23 สาขา 
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(2)  ศนูย์บริการหลงัการขาย (Service Dealer Center)  
       ศนูย์บริการหลงัการขายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า TWZ Service Center โดยปัจจบุนัศนูย์บริการตัง้อยู่ท่ี 

ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ซึง่สาขาร้านค้าปลีกในเครือทัง้หมดสามารถรับเคร่ืองท่ีต้องการซ่อม เพ่ือนํากลบัมาซ่อมยงัศนูย์บริการหลงั
การขายเพ่ือความสะดวกสบายของลกูค้าในการให้บริการหลงัการขาย 
 
1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

จากพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคสว่นมากในประเทศไทยเราท่ีหนัมาใช้โทรศพัท์แบบ Smartphone สง่ผลให้อตุสาหกรรม
ทางด้านสื่อสารไร้สายนัน้เติบโตพุ่งขึน้ทกุปีอย่างไม่หยดุยัง้โดยมีมลูค่าตลาดรวมมากกว่า 6แสนล้านบาท โดยในปี 2559-2560 เติบโต
สงูขึน้ประมาณ 21.8% แต่พอมาปี 2560-2561 แนวโน้มการเติบโตลดลงเหลือเพียง 14.7 – 17.1% เท่านัน้ นัน่คงเป็นเหตผุลคงมาจาก
การแข่งขนัในเร่ืองราคาสําหรับการใช้งานบริการสื่อสารทางด้านข้อมลู(Data) ต่อเมกะไบต์ท่ีมีแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง (ปัจจบุนั 
ลดต่ําลงไป เหลือเพียงเมกกะไบต์ละต่ํากว่า0.15บาท) สืบเน่ืองด้วยผู้บริโภคส่วนมากเร่ิมเข้าใจการใช้งานและหนัมาใช้งานทางด้าน
ข้อมลู(Data) กนัมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นอินเตอร์เน็ตในทกุ Social Platform ดหูนงั Streaming ฟังเพลงLive หรือการโทรออกหากนั
ทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลให้การใช้งานของบริการสื่อสารทางด้านข้อมลู(Data)      มีแนวโน้มการใช้งานท่ีเติบโตสงูขึน้มากอย่าง
ตอ่เน่ืองแตร่ายได้ไมไ่ด้สงูขึน้ตามเน่ืองด้วยต้นทนุยงัไม่ต่ําลง และจากสถิติการให้บริการการใช้ข้อมลูของผู้ ให้บริการในปี2559 ผู้บริโภค
มีการใช้งานเฉล่ียเดือนละ 3.8MB แต่พอในปี2560 สงูขึน้เป็นเดือนละ 7.3MB หรือ เติบโต92% ในขณะท่ีรายได้จากการให้บริการ
เสียง (Voice) ก็ยงัคงหดตวัอย่างตอ่เน่ืองลงทกุปี โดยเหตกุารณ์ดงักลา่วได้เกิดขึน้มาตลอดตัง้แตย่คุเทคโนโลยี 3G ในปี 2556 เป็นต้นมา 
 ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ ให้บริการโทรศัพท์ทุกค่าย ต่างก็ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารต้นทุนอย่างมาก 
โดยเฉพาะต้นทนุค่าใบอนญุาตประกอบกิจการ ต้นทนุการขยายโครงข่ายในระบบ 4G ท่ีผ่านมานัน้สงูมากและยงัคงต้องเตรียมความ
พร้อมสําหรับการประมลูคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 อีกด้วย  

สว่นตลาดเคร่ืองมือสื่อสารในประเทศ ผู้ใช้ Smartphone จะเพ่ิมสงูขึน้อีก 25 ล้านคน หรือคิดเป็น 73% ของประชากรทัง้หมด
และเข้าสูย่คุ MOBILE FIRSTพร้อมกบัแนวโน้มสําคญัคือ Digital Transformation to Smart Everything โดยภายในปี 2561 ประเทศไทย 
เราจะมีผู้ ท่ีจะใช้อินเตอร์เน็ตด้วยอปุกรณ์Smartphoneมากถึง 50 ล้านคน จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนเป็นวงกว้างในหลายๆด้านจะเกิด
การพฒันา ApplicationสําหรับSmartphoneท่ีหลากหลาย การซือ้ขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางSmartphone (e-commerce)การจบัจ่าย
ในรูปแบบกระเป๋าเงินอิเลคทรอนิคส์กบัยคุไร้เงินสด Cashlessอปุกรณ์อตัโนมติัหลายอย่างIOT จะสามารถเช่ือมตอ่ข้อมลูกนัและกนัการ
ใช้งานSmartphoneในสงัคมออนไลน์ท่ีครอบคลมุมากขึน้ และข้อมลูต่างๆของผู้ ใช้งานSmartphoneท่ีสงูถึง 50 ล้านคนจะถกูนํามาคิด
วิเคราะห์ด้วย Big Data และจะถกูนํามาพฒันาสิ่งตา่งๆในยคุโลกไร้สายอย่างไมมี่ขีดจํากดั 

โดยทางบริษัทฯทีดบับลิวแซด เราผู้ ท่ีอยู่คู่คนไทยมามากกว่า 15 ปีเป็นผู้ มีความเข้าใจและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมา
โดยตลอด ไมว่า่จะพฒันาผลิตภณัฑ์ ตา่งๆ ครบวงจร รวมถึง Application ตา่งๆ บน Smartphoneภายใต้แนวคิดท่ีจะดงึความคุ้มค่า จบั
ต้องได้และสอดคล้องกบัการใช้ชีวิตของคนไทย 
ผู้ ท่ีมีบทบาทในธรุกิจการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีปัจจบุนัสามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  ตวัแทนจาํหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่   
ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True Move ซึ่งจําหน่าย
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซิมการ์ด บตัรเติมเงิน และอปุกรณ์เสริมผ่านร้านค้าซึง่เป็นตวัแทนจําหน่ายในเครือของตนเอง ทัง้ใน
รูปแบบสาขาท่ีดําเนินการเอง และรูปแบบแฟรนไชส์  โดยมีระบบการจดัการ บริการหลงัการขาย นโยบายราคาและ
นโยบายการตลาดที่ชดัเจนและเป็นระบบ ซึง่กําหนดโดยผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี   ตวัแทนจําหน่ายในกลุ่มนีจ้ะมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ให้บริการ ทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการขายและการให้บริการลูกค้า
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ตลอดเวลา อีกทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุในการดําเนินธรุกิจและการตลาดจากผู้ให้บริการอย่างสม่ําเสมอ ซึง่ส่งผลทําให้
ตวัแทนจําหน่ายท่ีอยู่ในเครือของผู้ให้บริการได้รับความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีไว้ใจของลกูค้า  

                      

 2.  ผู้จดัจาํหน่าย (Distributor / Dealer) 
 ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่มผู้จดัจําหน่ายจะได้รับการแต่งตัง้จากผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้น

การขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นหลัก  นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างผู้ ผลิต
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริษัทท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ จัดจําหน่าย โดยผู้ จัดจําหน่ายจะซือ้ผลิตภัณฑ์จากผู้ ผลิต
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีโดยตรง เพ่ือนํามาจําหน่ายตอ่ให้แก่ตวัแทนจําหน่าย หรือร้านค้าปลีกทัว่ไป   อย่างไรก็ตาม จากการท่ี
อตุสาหกรรมโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงขึน้ ผู้จดัจําหน่ายบางรายจึงมีการเปิดร้านค้าปลีกในเครือของตนเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการจําหน่ายและเพ่ือท่ีจะสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบการ
ให้แฟรนไชส์   

 

3. ตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง  
ผู้ประกอบการกลุ่มนีจ้ะได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่าย (Dealer) จากผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากต่างประเทศ
โดยตรงเช่นกนั แต่จะเน้นการขายปลีกตามสาขาและจดุจําหน่ายของแต่ละบริษัทเป็นหลกั โดยมีการสัง่ซือ้สินค้าจาก
ผู้จดัจําหน่ายรายอ่ืนสําหรับสินค้าบางย่ีห้อหรือบางรุ่น เพ่ือให้ร้านค้าของตนมีสินค้าท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้ทกุกลุ่ม ในขณะเดียวกนัก็มีการจําหน่ายสินค้าบางส่วนให้แก่ตวัแทนจําหน่าย ผู้ประกอบการ
กลุ่มนีจ้ะมีความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้และความต้องการของลูกค้าเน่ืองจากต้องติดต่อกับทัง้ผู้ ผลิตและผู้บริโภค
โดยตรง เป็นผลทําให้สามารถปรับตวัเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ได้เป็นอย่างดี  

 

4. ร้านค้าปลีกรายย่อย 
การดําเนินธรุกิจส่วนใหญ่ของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทนุน้อย และมกัจะไม่มีระบบการจดัการ และ
บริการหลงัการขาย เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการ ลกูค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขนัด้านราคาเป็น
หลกั สง่ผลทําให้ได้รับความน่าเช่ือถือจากลกูค้าน้อยกวา่ผู้จดัจําหน่ายประเภทอ่ืนๆ    

 

2.   ปัจจยัความเส่ียง 
2.1 ความเส่ียงจากการถกูบอกเลกิสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทได้รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าว่า เทเลวิซ จาก 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“AIS”) ทัง้นี ้เง่ือนไขในสญัญาให้สิทธิระบวุา่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธิ
ท่ีจะเลิกสญัญาหากเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาให้สิทธิ หรือคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สามารถบอกเลิกสญัญา
โดยทําเป็นหนงัสือส่งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วนั  ปัจจบุนั บริษัทได้รับสิทธิในการ
เปิดร้านเทเลวิซ และ AIS Shop จํานวน 23 สาขา หากบริษัทถกูบอกเลิกสญัญาให้สิทธิจาก AIS ในการดําเนินธุรกิจร้าน
เทเลวิซ อาจทําให้รายได้ของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม จากการที่สถานท่ีตัง้สาขาเทเลวิซของบริษัทสว่นใหญ่อยู่ใน Prime 
Area ดงันัน้ ถึงแม้จะถกูยกเลิกสญัญาให้สิทธิดงักล่าว บริษัทก็สามารถเปิดดําเนินการร้านค้าดงักล่าวในช่ือร้าน TWZ 
Shop เพ่ือจําหน่ายสินค้าและให้บริการได้โดยทนัที   

 

การที่ธุรกิจของบริษัทมีส่วนในการเกือ้หนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษัทจําหน่ายซิมการ์ดและบัตรเติมเงิน
เฉพาะในเครือข่ายของ AIS  รวมทัง้บริษัทมีการซือ้/ขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และอปุกรณ์เสริมจากผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  ผู้
จดัจําหน่าย และ/หรือผู้ จําหน่ายรายอ่ืนนอกเหนือจากบริษัทในเครือของ AIS และเปิดร้านจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และ/
หรืออปุกรณ์เสริม ในร้าน TWZ Shop ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ AIS ทราบ นอกจากนีส้าขาร้านเทเลวิซของบริษัทยงัได้รับ
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รางวลัตา่งๆ จาก AIS มากกวา่ 10 ปีติดตอ่กนั  โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากท่ีสดุในประเทศไทย ทําให้
มีโอกาสน้อยมากท่ีบริษัทจะถกูบอกเลิกสญัญาจาก AIS และผู้บริหารเช่ือมัน่ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการ
สนบัสนนุเป็นอย่างดีจาก AIS อย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

 

2.2 ความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจในการจําหน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงินของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
เพยีงรายเดยีว 
ปัจจบุนั บริษัทจําหน่ายเฉพาะซิมการ์ดของระบบ AIS ให้บริการเติมเงินของ ระบบ 1-2-Call ซึง่ดําเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“AIS”) บริษัทจงึอาจมีความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายดงักล่าว 
นอกจากนีบ้ริษัทอาจมีความเส่ียงในเร่ืองของการแข่งขนัจากผู้ให้บริการรายอ่ืน หรือผู้ประกอบการรายใหมท่ี่เข้าสูต่ลาด ซึง่
อาจสง่ผลให้สว่นแบง่ทางการตลาดของผู้ให้บริการรายดงักลา่วลดลง และสง่ผลกระทบตอ่ยอดการขายของบริษัทในท่ีสดุ  
 

2.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จาํหน่ายสนิค้ารายใหญ่  
เน่ืองจากผู้จดัจําหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเฉพาะบางย่ีห้อและบางรุ่นเท่านัน้ ดงันัน้
เพ่ือ ให้บริษัทมีสินค้าจําหน่ายได้ครบทกุร่น ทกุย่ีห้อ จึงต้องสัง่ซือ้จากผู้จดัจําหน่ายหลายราย  โดยการสัง่ซือ้สินค้าของ
บริษัทจากผู้จดัจําหน่ายแตล่ะรายและในแตล่ะช่วงเวลาจะขึน้อยู่กบัย่ีห้อและรุ่นของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีเป็นท่ีนิยม ส่วนลด
จากการซือ้สินค้าปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทัง้ข้อเสนอต่างๆ จากผู้จดัจําหน่าย เช่น จํานวนเคร่ืองท่ีจะได้รับ
การจดัสรร เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ จดัจําหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษัทยังคงรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัจําหน่ายรายอ่ืนอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกระจายการสัง่ซือ้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปยงัผู้จดัจําหน่าย
รายอ่ืน นอกจากนีบ้ริษัทยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ “TWZ” ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทอีกด้วย ส่งผลทําให้
บริษัทมีสินค้าท่ีทนัสมยัตรงกบัความต้องการของลกูค้าเพ่ิมมากขึน้ และลดการพึง่พิงผู้จดัจําหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

 

2.4  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน   
บริษัทมีการนําเข้าเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชําระเป็นเงินตราต่างประเทศ  
ทําให้บริษัทอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทต้องชําระค่าสินค้า บริษัทจึงได้มีการติดตามดแูลความ
เคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด อีกทัง้มีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยจะทําสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้าตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

2.5 ความเส่ียงจากการล้าสมัยของสนิค้า   
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้องทําการพฒันาและออกสินค้ารุ่น
ใหม่ๆ ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา   บริษัทจึงอาจประสบปัญหาในเร่ืองสินค้าท่ีมีอยู่อาจเสื่อมความ
นิยมและล้าสมยั ทําให้บริษัทไมส่ามารถจําหน่ายสินค้าดงักล่าวได้  บริษัทจึงอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับลดราคาขาย
ของสินค้ารุ่นดงักลา่วเพ่ือให้ทนักบัตลาดและสามารถแข่งขนัได้ 

 

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทประกอบธุรกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ทําให้มีความเข้าใจถึง
ภาวะอุตสาหกรรมโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นอย่างดี  ผู้บริหารของบริษัทจึงให้ความสําคญัในการคดัเลือกย่ีห้อและรุ่นของ
สินค้าท่ีจะนํามาจําหน่ายอย่างระมดัระวงั โดยบริษัทจะทําการสํารวจความคิดเห็นและความต้องการของลกูค้าทัง้ตวัแทน
จําหน่ายและผู้บริโภคอย่างสม่ําเสมอ    ในขณะเดียวกนับริษัทยงัได้รับข้อมลูข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม 
หรือเทคโนโลยีตา่งๆ ของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีชัน้นําท่ีบริษัทได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้จดัจําหน่ายอีก
ด้วย สง่ผลทําให้บริษัทสามารถคดัสรรสินค้าได้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสดุ ในขณะเดียวกนั บริษัทก็มีการ
บริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสินค้าคงคลงัของทกุสาขา 
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สามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลงัได้ในทนัที ประกอบกับการท่ีบริษัทมีช่องทางการขายผ่านตวัแทนจําหน่าย ส่งผลทําให้
บริษัทสามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนท่ีสินค้าท่ีมีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
รวมทัง้ผู้ จัดจําหน่ายรายใหญ่ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายให้ ทําการปรับลดราคาโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพ่ือท่ีจะสามารถ
แข่งขนัในตลาดได้  บริษัทจะได้รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เง่ือนไขและตามเวลาท่ีตกลงจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จดั
จําหน่ายรายดงักลา่วอีกด้วย  

 

 2.6 ความเส่ียงจากการที่มีจาํนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึน้ 
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธรุกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมตา่งๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ทโฟน 
ทําให้ธุรกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงขึน้โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม การที่
บริษัทเป็นร้านตวัแทนจําหน่ายพนัธมิตรของ AIS ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ ประกอบกบัการที่บริษัท      
มีสินค้าท่ีให้บริการแก่ลกูค้าท่ีหลากหลาย การมีช่องทางการจําหน่ายท่ีครอบคลมุและทัว่ถึงทัง้ในสว่นของการขายปลีกโดย
มีสาขาซึง่สว่นใหญ่ตัง้อยู่ใน Prime Area ทัว่กรุงเทพมหานคร และมีตวัแทนจําหน่ายกว่า 300 รายทัว่ประเทศ นอกจากนี ้
บริษัทยงัมีศนูย์บริการที่มีคณุภาพและครบวงจร สามารถสนบัสนนุสินค้าต่างๆของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทํา
ให้บริษัทมีรายได้จากการบริการท่ีสม่ําเสมอ รวมทัง้การท่ีผู้บริหารมีความเข้าใจกลไกตลาดและความต้องการของลกูค้า
เป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทําให้บริษัทเช่ือมัน่ว่าบริษัทมีความพร้อมและสามารถท่ีจะ
แข่งขนักบัผู้ประกอบการอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมได้เป็นอย่างเตม็ท่ี 

 

2.7 ความเส่ียงเก่ียวกับสัญญาเช่าพืน้ที่ 
เน่ืองจากบริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริษัททัง้สิน้จํานวน 32 สาขา 
ซึ่งตัง้อยู่ในศนูย์การค้าชัน้นําและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดงันัน้บริษัทจะต้องทําการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีทัง้ในรูปแบบของ
สญัญาเช่าระยะสัน้และระยะยาว บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการที่ไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ี หรืออาจมีความเส่ียง
จากการที่ผู้ ให้เช่าขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการต่อสญัญาที่ทําให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสงูกว่าเดิม แต่จากการท่ีบริษัท
เป็นคูค้่าท่ีดีของผู้ให้เช่าพืน้ท่ีมาโดยตลอด จงึทําให้มีความเส่ียงเก่ียวกบัตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วคอ่นข้างน้อย 

 

2.8 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหารหลัก ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
บริษัทก่อตัง้โดย นายพุทธชาติ และนางปิยะนุช รังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ มีประสบการณ์ในธุรกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและ
อปุกรณ์เสริม และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี มาเป็นเวลาเกือบ 
20 ปี  สง่ผลทําให้ทัง้ 2 ทา่นป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการบริหารบริษัท  บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้บริหารทัง้ 2 ท่าน 
และเน่ืองจากนายพทุธชาติยงัคงสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8.65 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ซึง่นบัว่าเป็น
สดัส่วนท่ีสงูและเป็นแรงจงูใจให้ผู้บริหารทัง้ 2 ท่าน ในการบริหารงานให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัท
มีนโยบายผลกัดนัให้มีการบริหารงานเป็นทีมงานเพ่ิมมากขึน้ มีการว่าจ้างบคุลากรมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหาร 
โดยคํานึงถึงการพฒันาประสิทธิภาพและศกัยภาพของบริษัทเป็นสําคญั และจากท่ีนายพทุธชาติ และนางปิยะนชุ รังคสิริ 
เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกัน เพ่ือเป็นการป้องกันการมีอํานาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีไว้
อย่างชดัเจนในอํานาจการดําเนินงานของบริษัท (Authority Table) 

 

3. กลยุทธ์การแข่งขัน 
 3.1 การเน้นการให้บริการที่มีคณุภาพ รวดเร็ว และครบวงจร   

จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์ให้ดําเนินงานภายใต้ช่ือเทเลวิซ และ AIS SHOP ซึง่ถือเป็นร้านตวัแทน
จําหน่ายพนัธมิตรของ  AIS โดยได้สิทธิในการจําหน่ายสินค้า รวมถึงให้บริการต่างๆ เช่น การรับจดทะเบียนเลขหมาย การขอใช้
บริการเสริมพิเศษ การขอใช้บริการข้ามแดนอตัโนมติั การเปล่ียนแปลงข้อมลู และการรับชําระค่าบริการ เป็นต้น ซึ่งตวัแทน
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จําหน่ายทัว่ไปท่ีไมใ่ช่เทเลวิซ และ AIS SHOP จะไมไ่ด้รับสิทธิในการให้บริการเหล่านี ้ โดยแต่ละสาขาของบริษัทจะมีการ
ติดตัง้ระบบ Computer Online เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูกบั AIS จึงทําให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ แก่ลกูค้าได้อย่าง
รวดเร็ว เน่ืองจากบริษัทสามารถป้อนข้อมลูของลกูค้าเข้าสู่ระบบทะเบียนบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของ AIS ได้ในทนัที 
ในขณะท่ีตวัแทนจําหน่ายทัว่ไปจะต้องทําการลงทะเบียนผ่านทาง Internet บนเวบไซต์ www.ais.co.th ซึง่จะต้องใช้เวลา
ในการดําเนินการท่ีนานกวา่   
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า ได้แก่ การให้บริการซ่อมโทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรืออปุกรณ์ทัง้ท่ีอยู่
ในระหว่างการรับประกนัและท่ีสิน้สดุระยะเวลาการรับประกนัแล้วเป็นต้น โดยลกูค้าสามารถนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีชํารุด
มาทําการซ่อมแซมได้ที่ทุกสาขาของบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการจัดส่งสินค้าที่ชํารุดดังกล่าวไปทําการซ่อมแซม
ยังศูนย์บริการหลังการขาย จะเห็นว่าการให้บริการของบริษัทจะเป็นการให้บริการท่ีครบวงจร เป็นการให้บริการที่มี
คณุภาพและเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้า รวมทัง้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วนและ
มีประสิทธิภาพ  

3.2 การมีช่องทางการจําหน่ายท่ีครอบคลมุและทัว่ถึง 
1. การเลือกทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมในการเปิดสาขา 

เน่ืองจากรายได้ของบริษัทสว่นหนึง่มาจากการขายปลีกให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป (Retail) โดยเลือกเปิดสาขาเฉพาะ
ในแหลง่ชมุชนท่ีมีกําลงัซือ้ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ ปัจจบุนั บริษัทมีสาขาจํานวน 32 แหง่   

2. การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจําหน่าย 
ตวัแทนจําหน่ายถือเป็นช่องทางสําคญัในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท และจากการที่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นรายแรกๆ  บริษัทจึงมีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับตวัแทนจําหน่ายเหล่านีม้าเป็น
เวลานาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีฝ่ายขายท่ีรับผิดชอบในการดแูลตวัแทนจําหน่ายเหล่านีโ้ดยตรง โดยจะทําการติดต่อ
และตรวจเย่ียมตวัแทนจําหน่ายอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ เพ่ือนํามาพฒันาและปรับปรุงให้บริการ
เป็นท่ีพึงพอใจ  ทัง้ในเร่ืองความรวดเร็วในการส่งผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ทนักับความต้องการ คณุภาพสินค้า รวมทัง้
ราคาสินค้า นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มตวัแทนจําหน่ายของบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมแรงจงูใจในการซือ้สินค้าจากบริษัท    

3. การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ 
บริษัทได้รับสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตัง้แต่ปี 2537 และในช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรางวลัต่างๆ จาก AIS 
อย่างตอ่เน่ืองกวา่ 10 ปี สง่ผลทําให้บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับการสนบัสนนุจาก AIS อย่างสม่ําเสมอ ทัง้ใน
ด้านการจัดโปรโมชั่นร่วมกัน งบประมาณการตกแต่งร้านเทเลวิซ  การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือสร้าง Brand 
Loyalty ภายใต้ช่ือเทเลวิซ และ AIS SHOP 

4. การบริหารสินค้าคงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ 
บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังเป็นอย่างมาก เน่ืองจากโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นสินค้าท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนความนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน   
ดงันัน้ บริษัทอาจประสบกบัปัญหาอนัเกิดจากสินค้าล้าสมยัหรือสินค้าเสื่อมความนิยม บริษัทจึงมีการพฒันาระบบ
การจดัการสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากขึน้โดยใช้ระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสินค้าคงคลงัของ
ทกุสาขา  ทําให้สามารถควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจนบัสินค้า
คงคลงัทกุชิน้ทกุสาขาในทกุสิน้วนั สําหรับท่ีคลงัสินค้าบริษัทจะจดัแบง่พนกังานตรวจนบัตามประเภทของผลิตภณัฑ์  
โดยจะทําการสุ่มตรวจนบัสินค้าตามหน่วยนบั (กล่อง) เพ่ือทําการเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือกบัรายงานสินค้า
คงคลงัจากระบบ Inventory ของบริษัท   นอกจากนีฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะตรวจนบัสินค้าในแต่ละสาขา 
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และท่ีคลงัสินค้าอย่างสมํ่าเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดงักล่าว ส่งผลทําให้บริษัทมียอด
สญูหายของสินค้าคงคลงัต่ํามาก     

5.     ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และความสามารถในการคดัเลือกผลิตภณัฑ์เพ่ือมาจําหน่าย 
ปัจจุบนั บริษัทจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการนําเข้า
สินค้าจากประเทศจีนเข้ามาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท “TWZ” ทําให้บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบทุกกลุ่ม  และถึงแม้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นสินค้าท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และจะมีผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลา การที่ผู้บริหารของ
บริษัทอยู่ในธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี ประกอบกบัการได้รับข้อมลูข่าวสารจากผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีชัน้นําต่างๆ อยู่เป็นประจํา ทําให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความ
ต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มกระแสความนิยมของผู้บริโภค และความเคลื่อนไหวของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ในภาพรวม จงึทําให้สามารถคดัเลือกสินค้าท่ีตรงกบัความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี    

6.    คณุภาพและความสามารถของบคุลากร 
บริษัทให้ความสําคญัในการพฒันาบคุลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะให้บริการที่มีคณุภาพแก่ลกูค้า
ทัง้ก่อนและหลังการขาย ทัง้นี  ้พนักงานทุกคนในสาขาของบริษัทจะต้องผ่านการอบรมพืน้ฐานให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีคณุภาพในการให้บริการที่มีมาตรฐานระดบัร้านเทเลวิซ และ AIS SHOP โดยพนกังานทกุคนจะ
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจถึงศกัยภาพของโทรศพัท์ วิธีการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมต่างๆ รวมทัง้มี
การ Update ข้อมลูเก่ียวกบัตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอยู่เป็นระยะเพ่ือท่ีจะสามารถถ่ายทอดให้แก่ลกูค้าได้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ ในส่วนพนกังานท่ีให้บริการหลงัการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศพัท์ เคลื่อนท่ีก็จะได้รับการฝึกอบรมจาก
ผู้ผลิต และจาก AIS เพ่ือให้มีความรู้ ความชํานาญ รวมทัง้ทกัษะต่างๆ เพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐาน 
ท่ีศนูย์บริการแอดวานซ์กําหนดไว้  

7. การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการอย่างตอ่เน่ือง (Integrated Marketing Communication) 
บริษัทมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ทัง้แก่ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภค 
ซึง่นอกจากจะเป็นวิธีท่ีช่วยเพ่ิมยอดขายแล้ว ยงัสร้างความคุ้นเคยในตราผลิตภณัฑ์ของบริษัทอีก 
 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลกูค้าของบริษัท สามารถแบง่ออกเป็น  2  กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้   

   1.    กลุม่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป โดยมีลกัษณะเป็นการขายปลีก (Retail)  
บริษัทจะจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึง่ตัง้อยู่ตามศนูย์การค้า และ 
ซเูปอร์เซน็เตอร์ และบริษัทมีบริการสินเช่ือแบบผ่อนชําระสําหรับการซือ้สินค้าของบริษัท ทัง้จากบริษัท อิออน 
ธนสินทรัพย์ จํากดั (มหาชน) บริษัท อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากดั และสถาบนัการเงินรายอ่ืน ๆ 
ท่ีให้บริการสินเช่ือผ่อนชําระ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้ารายย่อยเพ่ิมมากขึน้ 

 
2. กลุม่ลกูค้าท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายทัว่ไป (Dealer)   

นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปดงักล่าวข้างต้นแล้ว 
บริษัทยังจําหน่ายสินค้าให้แก่ตวัแทนจําหน่าย โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกค้าท่ีเป็น
ตวัแทนจําหน่ายสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกวา่ 300 รายทัว่ประเทศ โดยเป็นนิติบคุคลจํานวนกว่า 130 ราย 
และเป็นร้านค้าและบคุคลธรรมดาจํานวนกวา่ 170 ราย  
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จากการที่บริษัทมียอดการสัง่ซือ้สินค้าตอ่ครัง้ในปริมาณมาก ทําให้บริษัทได้รับการสนบัสนนุในการทําตลาด
จากผู้จดัจําหน่าย และมีอํานาจต่อรองทัง้ในเร่ืองของรุ่นของสินค้า ราคา และความรวดเร็วในการส่งสินค้า  
ดังนัน้การท่ีตัวแทนจําหน่ายสั่งซือ้สินค้าจากบริษัทก็จะได้รับการจัดสรรสินค้ารุ่นใหม่ๆ ทัง้ผลิตภัณฑ์         
ท่ีบริษัทเป็นผู้ จดัจําหน่ายเอง และผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทซือ้จากผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการ         
ท่ีบริษัทมีการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็วและราคาสินค้าท่ีเหมาะสม  รวมทัง้การที่บริษัทมีการจัดกิจกรรม
สง่เสริมการขายให้กบัตวัแทนจําหน่ายอย่างสม่ําเสมอ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากตวัแทนจําหน่าย
และมีตวัแทนจําหน่ายเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง บริษัทไม่มีการจําหน่ายสินค้าให้กับตวัแทนจําหน่ายรายใด        
รายหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายได้ทัง้หมด  

 

นโยบายราคา 
สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบริษัทนําเข้าจากประเทศจีน มาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้ บริษัท 
มีนโยบายในการกําหนดราคาสินค้าโดยคิดจากราคาต้นทนุบวกอตัรากําไรท่ีเหมาะสม และจะมีการพิจารณา
ปรับราคาตามคณุสมบติัการใช้งานของโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  ความนิยมของลกูค้าตามภาวะการแข่งขนัของตลาด  
ในกรณีท่ีบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายของบริษัทในเครือของ AIS ราคาสินค้าของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์
ต่างๆ จะขึน้อยู่กับผู้ จัดจําหน่ายสินค้านัน้ๆ โดยผู้ จัดจําหน่ายจะมีการปรับราคาสินค้าตามปริมาณความ
ต้องการของตลาด ซึ่งจะขึน้อยู่กับความนิยมของลกูค้า และเน่ืองจากเทคโนโลยีของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ จัดจําหน่ายสินค้าต้องมีการปรับราคาสินค้าอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม 
หากบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายของผู้จดัจําหน่ายเหล่านัน้ บริษัทจะได้รับการชดเชยราคาตามรุ่น เง่ือนไข และ
ตามเวลาท่ีได้ตกลงกนั เพ่ือให้บริษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพ่ือแข่งขนัในตลาดได้   

 
 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
 บริษัทมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าของบริษัท แบง่ได้เป็น 3 ช่องทางหลกั ดงันี ้

1.   การจําหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัท  
บริษัทจําหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้ารายย่อยทัว่ไปผ่านสาขาของบริษัทท่ีเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบนั 
จํานวนรวมทัง้สิน้ 32 สาขา ซึง่ตัง้อยู่แหล่งธุรกิจท่ีสําคญั  ซึง่ถือเป็นทําเลท่ีเหมาะสม เน่ืองจากลกูค้าทัว่ไป
มีพฤติกรรมท่ีเน้นความสะดวกสบายในการเลือกซือ้สินค้าหรือใช้บริการ  การที่สาขาของบริษัทตัง้อยู่ในทําเล
ดงักล่าวจึงมีความได้เปรียบในการขายและการให้บริการที่ลกูค้าทัว่ไปสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว การจําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั่วไปจะเน้นการให้บริการเป็นสําคัญ โดยบริษัทจะมีการ
นําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายย่ีห้อและรุ่นให้แก่ลกูค้าเพ่ือทําการเปรียบเทียบทัง้การใช้งานและราคา
เพ่ือให้เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย 

2. การจําหน่ายสินค้าผ่านตวัแทนจําหน่าย (Dealer) 
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้กบัตวัแทนจําหน่ายในลกัษณะการขายส่ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
บริษัทมีลกูค้าท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกว่า 300 รายทัว่ประเทศ  โดยเป็นนิติบคุคล
จํานวนกวา่ 130 ราย และเป็นร้านค้าและบคุคลธรรมดาจํานวนกว่า 170 ราย โดยในการคดัเลือกตวัแทน
จําหน่าย บริษัทจะมีการพิจารณาข้อมูลเบือ้งต้นของตัวแทนจําหน่ายแต่ละราย ได้แก่ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระเงินของตวัแทนจําหน่าย เขตพืน้ท่ีในการ
จําหน่ายสินค้าของตวัแทนจําหน่าย เป็นต้น เพ่ือประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ ท่ีจะมาเป็นตวัแทน
จําหน่ายของบริษัทแตล่ะราย ซึง่การขายสินค้าให้แก่ตวัแทนจําหน่ายสว่นใหญ่ บริษัทจะให้ส่วนลดการค้า
ในกรณีที่ลูกค้าชําระเป็นเงินสด และจะให้เครดิต 30-90 วัน สําหรับตัวแทนจําหน่ายที่มีการสั่งซือ้
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เป็นประจําและทําธุรกิจกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน ไม่มีประวัติการผิดนัดการชําระเงิน และมี
หลกัประกัน บริษัทไม่มีการจําหน่ายสินค้าให้กับตวัแทนจําหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
รายได้ทัง้หมด 

 3.    การจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด 
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดให้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ ช้อปปิง้ จํากดั บริษัท ทรู จีเอส 
จํากัด เป็นต้น โดยบริษัทจะวางแผนการตลาดร่วมกับบริษัทดังกล่าว โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ปริมาณ และรุ่นของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของลกูค้า  

 

  ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
   4.1 รายละเอียดของทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจดงันี ้
 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 
วงเงนิจาํนอง 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 
ท่ีดิน 
อาคาร 
สว่นปรับปรุงอาคาร  
(ปรับปรุงสาขาและสํานกังาน) 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
เคร่ืองใช้สํานกังาน 
เคร่ืองตกแตง่สํานกังาน 
ยานพาหนะ 
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน 

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
เงินกู้ ยืมระยะยาว 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
172.00 

4.38 
3.94 
10.87 
     
1.37 
1.72 
3.39 
1.08 
188.43 

 
  รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทรัพย์สินซึ่งเป็นสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ ให้เช่าหลายรายซึ่ง
สามารถสรุปได้ดงันี ้  

 

ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์ 
การเช่า 

สถานที่ตัง้ 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท เอก-ชยั  
ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม 
จํากดั 

Telewiz Shop 
 
 
 
 
 
 
Kiosk  

ชัน้ 1 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาศรีนครินทร์ 
ชัน้ 1อาคารเทสโก้โลตสั สาขารัตนาธิเบศร์ 
ชัน้ 1 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาแจ้งวฒันะ 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาสขุมุวิท 50 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาหลกัส่ี 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาพระราม 3 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาบางนาตราด 
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาจรัญสนิทวงศ์ 
ชัน้ 1 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาแจ้งวฒันะ 
ชัน้ 1 อาคารเทสโก้โลตสั สาขาแจ้งวฒันะ 

42.00 
13.00 
88.74 
19.00 
17.00 
34.00 
27.00 
 8.00 
 8.00 
 8.00 

16 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 63 
05 ธ.ค. 60 - 04 ธ.ค. 63 
20 ต.ค. 59 - 19 ต.ค. 62 
01 เม.ย.58 - 31 มี.ค. 61 
01  ส.ค. 58 – 31 ก.ค.61 
01 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 61 
25 ก.ค. 58 - 28 ก.ค. 61 
05 พ.ย.59 - 04 พ.ย.62 
01พ.ย. 59 - 31 ต.ค.62 
01พ.ย. 59 - 31 ต.ค.62 
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ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์ 
การเช่า 

สถานที่ตัง้ 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท สยาม รีเทล  
ดีเวลลอ็ปเม้นท์ 
จํากดั 

Telewiz Shop 
 
TWZ Shop 

ชัน้ 3 อาคารศนูย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์  
ห้อง 3033 
ชัน้ 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 
3032 

77.17 
 
46.25 

01 พ.ค. 58 - 30 เม.ย. 61 
 

25 ต.ค.59 - 24 ต.ค. 62 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท 

Telewiz Shop ชัน้ 2 ห้อง 225 อาคารเซน็ทรัลพลาซา่  
รัชดา-พระราม 2 

119.53 22 ธ.ค. 60 - 21 ธ.ค. 62 

บริษัท ออลซีซนัส์  
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั
  

Telewiz Shop ชัน้ 3 อาคารออลซีซนัส์คอมเพลก็ซ์  
ห้อง 336/3  

10.31 29 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 63 

บริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์
เซน็เตอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

Telewiz Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารศูนย์การค้า บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาบางนา 

32.50 08 ก.พ. 60 - 07 ก.พ. 61 
 

 Telewiz Shop ห้อง 2CR220/1 ศนูย์การค้า 
บ๊ิกซีซูเปอร์เซน็เตอร์ บางพลี 

115.00 15 มี.ค. 59 – 14 มี.ค. 62 
 

 Telewiz Shop  
 
Telewiz Shop 
 
TWZ Shop 

ห้อง F1/10 ห้างคาร์ฟร์ู สาขาพระราม 2 
ชัน้ใต้ดิน  
ศนูย์การค้า บ๊ิกซีซูเปอร์ 
เซน็เตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม ่ 
ห้อง 2CR2208/2 ศนูย์การค้า 
บ๊ิกซีซูเปอร์เซน็เตอร์ บางพลี 
 

19.31 
 
14.06 
 
 57.82 

01 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 60 
อยู่ระหวา่งการตอ่สญัญา 
09 มี.ค. 58 - 08 มี.ค. 61 

 
 16 ก.พ. 59 - 15 ก.พ.
62 

บริษัท บางนา
เซน็ทรัล พร็อพเพอร์ตี ้
จํากดั 

Telewiz Shop ชัน้ 5 ห้อง  529 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลซิตี ้บางนา 44.88 01 ก.ค.60 – 30 มิ.ย.61 

บริษัท เซ็นทรัล
พฒันา 
จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop 
 

ชัน้ 3 ห้อง 309/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลราม
อินทรา  

53.75 
 

01 ธ.ค. 59- 30 พ.ย. 62 
 

 Telewiz Shop 
 

ชัน้ 3 ห้อง 309/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลราม
อินทรา  

53.75 
 

01 ธ.ค. 59- 30 พ.ย. 62 
 

 Telewiz Shop ชัน้ 4 ห้อง416 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลแจ้งวฒันะ 69.42 16 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 63 
 Telewiz Shop ชัน้ 3 ห้อง 344-345 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลป่ินเกล้า 150.74 04 ธ.ค. 58 - 03 ธ.ค. 61 

Huawei Shop ชัน้ 3 ห้อง K304 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลลาดพร้าว 48.43  08 มิ.ย.60 - 07 มิ.ย. 61 

บริษัท ไอที โปร
เฟสชัน่แนล จํากดั 

TWZ Shop ชัน้ 1 ห้อง A-16 สว่นพลาซา่  
โครงการ ไอที สแควร์ 

44.00 01 ธ.ค. 58 - 30 พ.ย. 61 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั 
รัจนาการ (2530) 

Telewiz Shop  A 115, A122, A126 ตลาดบองมาเช่  22.70 01 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 
อยู่ระหวา่งการตอ่สญัญา 

คณุทศันี วงัศรีมงคล TWZ Shop 381/40 หมูท่ี่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

48.00 01 พ.ค. 57- 30 เม.ย. 60
อยู่ระหวา่งการตอ่สญัญา 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ 
เซน็เตอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

Telewiz Shop  ชัน้ 2 ห้อง R252 สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สวุรรณภมิู 129.00 15 มี.ค. 58 – 14 มี.ค. 61 
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ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์ 
การเช่า 

สถานที่ตัง้ 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท เอสซี แอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 2 ห้อง L007/1  24.60 01 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 62 

คณุสํารวม จินตสเุมธ TWZ Shop 100/1-2 ถ.ประสาทวิถี ต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 140.80 01 พ.ค. 58 - 30 เม.ย. 61 

คณุยงยศ  
กลัน่กล่ินหอม 
คณุศลินดา  
กลัน่กล่ินหอม 

สํานักงานและ
คลงัสินค้า 

258/48 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิษณโุลก 

 64.00 01 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 

บริษัท ไคตคั  
นาริตะ จํากดั 
 
 
 
 
บริษัท ไคตคั  
นาริตะ จํากดั 
(บจก. ทีแซดเทรดดิง้) 

สํานักงานและ
คลงัสินค้า 
 

 
 
 
คลงัสินค้า 

47/377 ชัน้ 4 ห้อง 411 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 401 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 410 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 402 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
 

180.00 
 
 
      
308.00 
 
 
      
110.00 
 
 
      
208.00 

01 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย.61 
 
 
15  ก.ค. 60 -15 ก.ค. 61 
 
 
 
01 ก.ค. 60 – 30 มิ.ย. 
61 
 
 
15 ก.ย. 60 – 14 ก.ย. 
61 

สหกรณ์ผู้ เลีย้งโคนม     
หินซ้อน จํากดั 
(บจก. มาสเทค ทลู 
แอนด์ เซอร์วิส) 

พื ้น ท่ี สํ า ห รั บ
ผลิตพลังงาน
ทดแทนไฟฟ้า 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3509, 3510, 4741 หมู่ท่ี 10     ต.วงั
มว่ง อ.วงัมว่ง จ.สระบรีุ 

80,000.00 28 ก.ย.59 – 27 ก.ย.84 

   
 รายละเอียดสทิธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีทรัพย์สินซึง่เป็นสิทธิการเช่าพืน้ท่ีท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจจากผู้ ให้ซึง่สามารถสรุป
ได้ดงันี ้

ที่ตัง้ วัตถุประสงค์ 
พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 
ภาระผูกพนั 

 

มูลค่าตามบัญชี 
31 ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท) 

ห้อง 305 ชัน้ 3 อาคาร
ศนูย์การค้าเซน็ทรัล
พลาซา่ พระราม 3 

Telewiz Shop 75.20 10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65 จดจํานองกบั 
ธนาคาร 

1.09 

ห้อง 509A ชัน้ 5 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลซิตี ้
บางนา 

Telewiz Shop 110.00 1 ต.ค. 44 - 30 มิ.ย. 66 จดจํานองกบั 
ธนาคาร 

1.42 

 
นอกจากนี ้ บริษัทได้เข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าจากการเช่าท่ีดินกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก  เนือ้ท่ี
ประมาณ 6,126 ตารางเมตร รวมทัง้ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั ท่ีบริษัทได้ซือ้หุ้นมาจากผู้ ถือหุ้นเดิม เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 
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ส่งผลให้บริษัทมีประโยชน์จากการใช้สญัญาสิทธิการเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก 
เนือ้ที่เพิ่มขึน้อีกประมาณ 5,909.20 ตารางเมตร ซึ่งมีมลูค่ารวมตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 
106.73 ล้านบาท เพื ่อดําเนินการก่อสร้างโฮมออฟฟิศ อาคารสํานกังาน เพื ่อการพาณิชย์ โดยสิทธิการเช่า
ประกอบด้วยสญัญาเช่า 4 ฉบบัได้แก่ 
1. สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือปลกูสร้างอาคาร เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 10 มีนาคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 2 ฉบบั 
2. สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคาร เพ่ือดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2574 จํานวน 2 ฉบบั 
ทัง้นี ้สิ่งปลกูสร้างทัง้หมดในพืน้ท่ีเช่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ทัง้สิน้ทนัทีท่ีลงมือปลกูสร้างหรือติดตัง้ และบริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่ารายปีซึง่เป็นไปตามสญัญาเช่าทัง้ 4 
ฉบบักบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย  

 
4. โครงสร้างส่วนของผู้ถอืหุ้นและประวัตกิารเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
 

ปี ประวัตกิารเพิ่มทุน 
2558  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 751,856,121.40 บาท เหลือ 735,365,612.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้

จําหน่ายจํานวน 164,905,089 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 16,490,508.90 บาท ทัง้นีหุ้้นสามญัที่ยงัไม่ได้
จําหน่ายดงักล่าว เป็นหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
(TWZ-W2) ซึ่งได้หมดอายุตัง้แต่วนัท่ี 13 กนัยายน 2557 จํานวน 164,904,946 หุ้น และหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W3) ท่ีไม่ได้จดัสรรอีกจํานวน 143 หุ้น 

 ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W4) จํานวน 2,980,138,401 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัส่วนการของการถือหุ้นในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 7 หุ้น ต่อ 3 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิด
มลูค่าราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาท 

 เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 298,013,840.10 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 2,980,138,401 หุ้นมลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จากเดิม 735,365,612.50 บาท เป็น 1,033,379,452.60 
บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,333,794,526 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จํานวนไม่เกิน 2,980,138,401 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W4) 

 
5.  ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้จํานวน 8 ทา่น ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2561 ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

       ช่ือ-นามสกุล            ตาํแหน่ง 
1. นายพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ 
2. นางปิยะนชุ รังคสิริ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ 
4. นางสาวไขแข           เชิดวิศวพนัธุ์                  กรรมการ 
5. นายบนัดาล           อดุล                  กรรมการอิสระ 
6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว              กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. พลตํารวจเอกเอก องัสนานนท์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. รศ.พชัรา   พชัราวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

                   โดยมี นางสาวนลินี ประทบัศร เป็นเลขานกุารบริษัท 
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รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2561 สรุปได้ดงันี ้
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

 1. กลุม่ครอบครัวรังคสิริ 
   นายพทุธชาติ รังคสิริ 
   นางสาวณฐันชุ  รังคสิริ 
   รวมกลุม่ครอบครัวรังคสิริ 

 
541,428,571 
146,440,800 

 
8.65 
2.34 

687,869,371 10.99 
2. นายสิปปกร  ขาวสอาด 
3. นายจาตรุนต์ โกมลมิศร์ 
4. นางเพชรัตน์  ทองแดง 
5. นางสรุางค์  ประภากรรุจิวงศ์ 
6. นายธีรวฒัน์  ธญัลกัษณ์ภาคย์ 
7. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 
8. นายอฐั  ทองแดง 
9. ทา่นผู้หญิงวิระยา  ชวกลุ 
10. นายชยัรัตน์ ลาภทรงสขุ 

183,317,400 
163,059,274 
161,000,000 

74,213,700 
71,755,800 
70,658,012 
68,993,200 
60,000,000 
58,000,000 

2.93 
2.61 
2.57 
1.19 
1.15 
1.13 
1.10 
0.96 
0.93 

 
6.  ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสทุธิ 17.05 ล้านบาท 128.77 ล้านบาท 21.70 ล้านบาท 

2. สํารองตามกฎหมาย 0.85 ล้านบาท 6.44 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท 

3.จํานวนหุ้น 6,259 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 

4. เงินปันผลประจําปี 0.00104 บาท:หุ้น 0.00785 บาท:หุ้น 0.00133  บาท:หุ้น 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 6.51 ล้านบาท 48.95 ล้านบาท 8.29   ล้านบาท 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** 40.19 % 40.01 % 40.22 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 28 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท 
 
1. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สําหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 874.86 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 

810.64 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 64.22 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 7.92 ซึง่มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

-  รายได้จากการขายและบริการ จํานวน 849.93 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 779.34 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของ            
ปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 70.59 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 9.06 เน่ืองจากงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 
กันยายน 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์เสริมเพ่ิมขึน้จากงาน Thailand Mobile 
EXPO 2018  

 -  รายได้สนบัสนนุการขาย เป็นจํานวนเงิน 15.07 ล้านบาท ลดลงจาก 22.22 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน 
คิดเป็นจํานวนเงิน 7.15 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 32.18 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยขาย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์เสริมตามโปรโมชั่นของผู้ จําหน่าย จึงส่งผลให้ได้รับเงินค่าสนับสนุนการขายจาก             
ผู้ จําหน่าย 

-  รายได้อ่ืน เป็นจํานวนเงิน 9.86 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 9.08 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 
0.78 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอัตราส่วนร้อยละ 8.59 รายได้อ่ืนส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้รับจากเงินฝากประจํา และ
ดอกเบีย้รับตามสญัญาเช่าทางการเงิน  

-  ต้นทนุขายและบริการ จํานวน 766.31 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 706.53 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจดัจําหน่ายสินค้าเพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  

-  คา่ใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 3 จํานวน 22.41 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 26.50 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 4.09 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 15.43 สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร          
ในไตรมาสท่ี 3 จํานวน 40.57 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 47.97 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนเงิน 7.40 ล้านบาท หรือลดลง
ในอตัราร้อยละ 15.43 เน่ืองจากบริษัทสามารถบริหารคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ต้นทุนทางการเงิน จํานวน 27.84 ล้านบาท ลดลงจาก 29.29 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็น
จํานวนเงิน 1.45 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 4.95  

- ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ สําหรับไตรมาสท่ี 3 เป็นจํานวน 3.68 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก (1.60) ล้านบาท ของงวด
เดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจํานวน 5.28 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 330.00 เน่ืองจากผลการดําเนินงาน
ตามท่ีกลา่วข้างต้น 

- กําไรสุทธิ เป็นจํานวนเงิน 14.05 ล้านบาท ซึ่งกําไรสุทธิดังกล่าวได้ถูกหักส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุ 1.59 ล้านบาท จึงทําให้กําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 12.46 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จาก (0.05) 
ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจํานวน 12.51 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการ
ดําเนินงานตามท่ีกลา่วข้างต้น  

 
ฐานะการเงนิ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 เป็นจํานวน 4,571.07 ล้านบาท และ ณ วันท่ี              

31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวน 4,765.21 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวนเงิน 194.14 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 4.07      
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ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 77.31  และสินทรัพย์        
ไมห่มนุเวียนร้อยละ 22.69โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้  

-  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นจํานวน 1,245.68 ล้านบาท และ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,394.09 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวนเงิน 148.41 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราส่วน
ร้อยละ 10.65 ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการโดยการให้เครดิตลกูค้า
ลดลง สําหรับลกูหนีอ่ื้นสําหรับการดําเนินงานประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้
ค้างรับ เงินมดัจําและเงินประกนัตา่งๆ  

-  สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และอปุกรณ์เสริม โดยสินค้าคงเหลือของ
บริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 1,340.31 ล้านบาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวน
1,311.74 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจํานวนเงิน 28.57 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 2.18 

-  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันท่ี 30 
กนัยายน 2561 เป็นจํานวน 40.48 ล้านบาท ลดลงจาก 100.19 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คิดเป็นจํานวน
เงิน 59.71 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 59.60 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเป็นอาคารเพ่ือดําเนินงานและ อสังหาริมทรัพย์         
เพ่ือการลงทนุ 

- โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นจํานวน 456.44 ล้านบาท ลดลงจาก 476.64 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คิดเป็นเงิน 20.20 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 4.24 เน่ืองจากบริษัทฯ 
ได้มีการตดัจําหน่ายอาคารชดุโครงการเดอะเพเซอร์พทัยา 

 
สภาพคล่อง 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จํานวน 449.79 ล้านบาท ลดลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 18.55 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 3.96 โดยมีรายละเอียดของแหล่งท่ีมาและใช้ไป
ของเงินสดดงันี ้

-  เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 221.45 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
-  เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 6.10 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย 
-  เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 257.67 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 
อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เท่ากบั 1.97 เท่า โดยบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีสินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้ินหมนุเวียนลดลงเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.88 เทา่  
 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จํานวน 2,159.15 ล้านบาท ในขณะท่ีส่วนของผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 2,411.92 ล้านบาท ส่งผลทําให้อตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.90 เท่า ลดลงจาก 
1.02 เทา่ ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบริษัท 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
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3. แผนที่ตัง้ของสถานที่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


