TWZ008/2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมสารสนเทศ
ใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ใบรับรองการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออก
้
าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านันและแบบสอบถามสํ
5. แผนที่รับจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่

ด้ วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2564 (ครั ง้ ใหม่) เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท
ซึ่ง เป็ นราคาตามมูล ค่ า ที่ ต ราไว้ โดยจัด สรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ ปัดเศษของหุ้นนั ้นทิ ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้ จดั สรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้
รับการจองซื ้อในการจัดสรรครัง้ แรกที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระราคาค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย โดย
้ กรอบไป (รายละเอียด
การจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันทุ
ของการจัดสรรตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้ งการจัด
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น
Rights offering (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกําหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering
ตังแต่
้ วนั ที่ 24 – 30 มีนาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 5 วันทําการ)
บริ ษัทฯ จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึง่ มีจํานวน
้ ้ บริ ษัทฯ
ตามที่ระบุไว้ ในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึง่ ออกโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทังนี
ได้ กําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดการเสนอขาย พร้ อมทังการจั
้
ดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering โดยมี
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในสารสนเทศของหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และสรุ ปได้
ดังต่อไปนี ้
1. กําหนดการจองซื ้อและรับชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (เว้ นวันหยุดราชการ)
2. สถานที่รับจองซื ้อและรับชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทร 02-275-9789 ต่อ 401
เบอร์ แฟกซ์ 02-275-9798
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3. ช่องทางการชําระเงินค่าหุ้น
3.1 ชําระเงินสดได้ ที่สถานที่รับจองซื ้อ
3.2 วิธีโอนเงินเข้ าบัญชีบริ ษัทฯ
ชื่อบัญชี
“บัญชีเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัททีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน)”
กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1
ธนาคาร
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่ 737-1-02174-9
ผู้จองซื ้อจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้ อมต้ นฉบับใบนําฝากเงินค่าจองหุ้นส่งมาที่บริ ษัทฯ ภายในวันที่
30 มีนาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
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3.4 เช็ค/แคชเชียร์ เช็คที่ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเช็คสัง่ จ่ายเฉพาะ ในนาม“บัญชีเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท
ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน)“ซึง่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน
1 วันทําการ โดยจัดส่งมาพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้น และใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ณ สถานที่จองซื ้อ ภายในเวลา 16.00 น.
ของระยะเวลาจองซื ้อโปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค ตามวันที่จองซื ้อ แต่ไม่เกินวันที่ 29 มีนาคม 2564 พร้ อมทัง้
ระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์ เช็คในกรณีที่ลกู ค้ าไม่ได้ ระบุ
ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์ โทรติดต่อในด้ านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค หรื อทางบริ ษัทฯไม่สามารถติดต่อลูกค้ าได้
ในกรณีไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื ้อหุ้นดังกล่าว
3.5 ดร๊ าฟท์ ประเภทเรี ยกเก็บเงินได้ ทวั่ ราชอาณาจักร โดยสัง่ จ่าย ในนาม “บัญชีเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน)”
วิธีการจองซื ้อหุ้น
4.1 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทได้ ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุ
4.2 เอกสารที่ใช้ ในการจองซื ้อ ประกอบด้ วย
(1) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื ้อหุ้นส่วนที่ 1 และหลักฐานการ
้ ้
รับจองซื ้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซื ้อหุ้น) กรณีที่เป็ นนิติบคุ คลให้ ลงนามพร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) ทังนี
ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท 1 ใบ ต่อใบรองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ
เท่านัน้
(2) หลักฐานการชําระเงิน ได้ แก่
เช็คบุคคล / แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ (ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน
1 วันทําการ หรื อสําเนาใบนําฝากเงิน พร้ อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
(3) ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3) ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
(4) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝาก
ธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน้ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง สําหรับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อต้ องการ
ให้ คืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกิน
สิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
(5) เอกสารประกอบการแสดงตน
(ก) บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลต่างด้ าว
: สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
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(ค)) นิติบคุ คลในปประเทศ

:

สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรว
อ
วงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันกําหนดการใใช้ สิทธิ พร้ อมรับรองสํ
บ าเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของ
ผู้มีอํานาจลงลาายมือชื่อตาม (กก) หรื อ (ข) พร้ อมมรับรองสําเนาถูถูกต้ อง
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ
ง
: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสืออบริ คณห์ สนธิข้ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกกํ าหนดการใช้ สิทธิ ซึ่งรับรอง
โดย Notary Public
P
พร้ อมรับรองสํ
บ าเนาถูกต้ อง และเอกสารรหลักฐานของ
ผู้มีอํานาจลงลาายมือชื่อตาม (กก) หรื อ (ข) พร้ อมมรับรองสําเนาถูถูกต้ อง
(6) หนันังสือมอบอํานาาจให้ กระทําการรแทน ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มออบหมายให้ ผ้ ูรับมอบอํ
บ
านาจ
มากระทําการแทนน) พร้ อมสําเนาบบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํ
ม านาจ (ในนกรณีคนต่างด้ าวมอบอํานาจ
เ
งสือเดินทางที
ท ่แสดงหลักฐานการอยู
ฐ
่ในปประเทศไทย) ซึ่งลงนามรั
ล
บรอง
ให้ แนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนั
สําเนาถูกต้ อง
ในกรณีหนังสือมออบอํานาจให้ กระะทําการแทน ที่มีการจัดทําในตต่างประเทศ หนันังสือมอบอํานาจ และสําเนา
บ บรองลายยมือชื่อโดยเจ้ าหน้
ห าที่ Notary
หนันังสือเดินทางขอองผู้มอบอํานาจจ ที่ยังไม่หมดอาายุ จะต้ องได้ รับการรั
Public และรับรอองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูไทย หรื อสถานกงสุลไททยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา หรื อ
รับรองความถูกต้ อง
น
กระทําแททน จะต้ องแสดงบัตรประชาชนน หรื อหนังสือเดินทาง (ตัวจริ ง) ต่อหน้ าเจ้ าที่
ทัง้ นี ้ ผู้รับมอบอํานาจให้
ต
หรือสํ
อ าเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ล้ ว
ของบริ ษัท พร้ อมส่งมอบสําเนาบัตรประชาชน
ง้ ้ ลายมือชื่อในเอกสารประ
ใ
ะกอบการแสดงงตนทุกฉบับต้้ องตรงกับลายยมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ทังนี
จอองซือ้ หุ้นสามัญเพิ
ญ ่มทุน
(7)
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ในกกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์
ป
ที่จะส่งใบบจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ยลงทะเบียน ขออให้ จดั ส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบ
จองซือ้ หุ้น ใบรั บรองการจองซือ้ หุ้น และเช็ค/แแคชเชียร์ เช็คที่ขีขีดคร่ อ มสั่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณี
ท
ย์
ส
่จองซื ้อ ทังนี
งั ้ ้ เอกสารการจจองซื ้อจะต้ องถึงที
ง ่ทําการบริ ษัทภภายในเวลา 12.000 น. ของวันที่
ลงททะเบียนมายังสถานที
29 มีนาคม 2564 เป็ป็ นอย่างช้ า และะเพื่อความสะดวกกในการจองซื ้อ กรุ
ก ณาวงเล็บมุมซซองว่า “การจองซืซื ้อหุ้นเพิ่มทุน”
หลัลักฐานการรับการจองซื ้อหุ้น
บริ ษัทจะส่งคืนหลักฐานการรัรับการจองซื ้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใใบจองซื ้อ) เป็ นหหลักฐานให้ แก่ผผู้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้การรจองซื ้อหุ้นจะ
มีผลสมบูรณ์ต่ตอเมื่อบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงิงินตามเช็ค/แคชชเชียร์ เช็คได้ เรี ยบร้
บ อยแล้ ว
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การสละสิทธิจองซื ้อ้
ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อ หรื อมิได้ ชําระเงิงินภายในเวลาทีที่กําหนดไว้ หรื อเช็
อ ค/แคชเชียร์ เช็คไม่สามารถเรีรี ยกเก็บเงินได้
ตามเวลาที่กําหนด
า บริ ษัทจะถืถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
อ
หากท่านมีข้อสงสั
ส ยประการใดกรุณาติดต่อ
สอบถาม
เลขานุการบริ ษัษัท
บริ ษัท ทีดบั บลิลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัศัพท์ 0-2275-97899ต่อ 401
หมายเลขโทรสสาร 0-2275-9798

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ทีดบบลิ
บั วแซด คอร์ ปปอเรชัน่ จํากัด(มมหาชน)

((นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร)
กรรมการผู้มีอํานาจ
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1.

ชื่อและสถานที่ตงของบริ
ั้
ษัท
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798
โฮมเพจบริ ษัท : www.twz.co.th

2.

การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่11/2563
:
วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 (ครัง้ ใหม่) :
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

3.

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564
(ครัง้ ใหม่) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนดังนี ้
ลดทุนจดทะเบียน

:

ลดทุน จดทะเบีย นของบริ ษ ัท ฯ ลดทุน จดทะเบีย นของบริ ษ ัท ฯ จาก
1,644,224,682 บาท เหลือ 990,668,925 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
จําหน่าย จํานวน 6,535,557,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวม
้ ้ หุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จํา หน่ า ยดัง กล่า ว เป็ นหุ้น สามัญ
653,555,757 บาท ทังนี
ที ่ เ สนอขายให้ ก ับ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสัด ส่ว น ซึ ่ง ได้ ห มดอายุตั ง้ แต่ว ัน ที ่ 8
ธันวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามัญแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
ซึง่ ได้ หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น และ
หุ้นสามัญที่ออกเพื่ อรองรั บการใช้ สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ น
สามัญ ของบริ ษั ท ฯ (TWZ-W5) ซึ่ง ได้ ห มดอายุตั ง้ แต่ ว ัน ที่ 31 มกราคม
2563 จํา นวน2,774,984,207 หุ้น

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน
ทุนชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั

:
:

ทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ ้น

:

รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

:

หุ้นสามัญใหม่
990,668,925 บาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 9,906,689,250หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
660,445,950 บาทบาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน6,604,459,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
1,651,114,875บาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 16,511,148,750 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
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4.

วิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

:

จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรร
อัตราส่วน
ราคาเสนอขายต่อหุ้น
วันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

:
:
:
:

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่ซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทโดย
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่
้ านวน
5 มีนาคม 2564 ในกรณีมีเศษหุ้นให้ ปัดทิ ้งทังจํ
ไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท
3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่
0.10 บาท
วันที่ 24-30มีนาคม 2564 (รวม 5 วันทําการ)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจํ
้ านวนที่จองซื ้อ
4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้ จดั สรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้ รับการจองซื ้อ
ในการจัดสรรครัง้ แรกที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระราคาค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนแล้ วทุกราย
้ ก
โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันทุ
รอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ นนให้
ั ้ เป็ นไปตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีที่มีห้ ุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวน
มากกว่า หรื อ เท่ากับจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ รับชําระค่าจองซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามจํานวนที่แสดงความจํานง
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย
2) ในกรณีที่มีห้ ุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวน
้
งต่อไปนี ้
น้ อยกว่าจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขันตอนดั
2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมา
คูณด้ วยจํานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์ จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่
จะได้ รั บ การจัด สรรจะต้ อ งไม่เ กิ น จํา นวนหุ้น ที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชําระราคาค่าจองซื ้อ
ครบถ้ วนแล้ ว
2.2) ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึง่ ยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ มาคูณด้ วยจํานวนหุ้นที่
คงเหลือนัน้ ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับ
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและ
ชําระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อนี ้
จนกว่าไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
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กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี ้ส่งผลให้ ผ้ จู องซื ้อรายใดถื อหุ้นถึง
หรื อ ข้ ามจุด ที่ก ฎหมายกําหนดให้ ต้ อ งทํา คําเสนอซื อ้ หลัก ทรั พย์ ทัง้ หมดของบริ ษัท ผู้จองซื ้อมีหน้ าที่
ต้ องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ในการนี ้ให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)
1) การกําหนด หรื อแก้ ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering
ซึง่ รวมไปถึง
1.1) จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
1.2) วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น
(Record Date)
1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering
1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
1.6) ระยะเวลาการจองซื ้อและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการข้ างต้ น
้ าเนินการต่างๆ อัน
2) การเข้ าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
3) การลงนามในคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคําขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น รวมทัง้ การจัดเตรี ยมการและการยื่ นคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึ ง
เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญที่
ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ มีอํานาจดําเนินการใดๆ อัน
จําเป็ นสําหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
4) การแต่งตังและมอบหมายบุ
้
คคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้ เป็ นผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการ
ต่างๆ ข้ างต้ น
5.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 (ครัง้ ใหม่) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจอง
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

6.

กําหนดวันจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.1
ระยะเวลาจองซื ้อหุ้น
วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564 (รวม 5 วันทําการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.
6.2
สถานที่รับจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798
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7.

วิธีการจองซื ้อหุ้น
7.1
ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทได้ ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.
7.2
เอกสารที่ใช้ ในการจองซื ้อ ประกอบด้ วย
(1)
ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื ้อหุ้นส่วนที่ 1 และ
หลัก ฐานการรั บ จองซื อ้ หุ้น (ส่ ว นที่ 2 ของใบจองซื อ้ หุ้น ) กรณี ที่ เ ป็ นนิ ติบุค คลให้ ล งนามพร้ อม
ประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท 1 ใบ ต่อใบ
รองการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้
(2)
หลักฐานการชําระเงิน ได้ แก่
เช็คบุคคล / แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ (ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ได้ ภายใน 1 วันทําการ หรื อสําเนาใบนําฝากเงิน พร้ อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
(3)
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3) ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(4)
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันเท่านัน้ โดยชื่อบัญชี
เงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน้ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง สําหรับกรณี
ที่ผ้ จู องซื ้อต้ องการให้ คืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ ส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่
ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
(5)
เอกสารประกอบการแสดงตน
(ก) บุคคลสัญชาติไทย
:
สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลต่างด้ าว
:
สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ
:
สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมรับรองสําเนา
ถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
ตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ :
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
ข้ อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้ สิทธิ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(6)
หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบ
อํานาจมากระทําการแทน) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณีคนต่าง
ด้ าวมอบอํานาจ ให้ แนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ใน
ประเทศไทย) ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ในกรณีหนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน ที่มีการจัดทําในต่างประเทศ หนังสือมอบอํานาจ และ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้ องได้ รับการรั บรองลายมือชื่อโดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา หรื อรับรองความถูกต้ อง
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7.3

7.4

7.5

ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําแทน จะต้ องแสดงบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (ตัวจริ ง) ต่อ
หน้ าเจ้ าที่ของบริ ษัท พร้ อมส่งมอบสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสําเนา
ถูกต้ องแล้ ว
ทัง้ นี ้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ ณ วันจอง
ซื ้อโดยมีวิธีการชําระเงินดังที่ระบุไว้ ตอ่ ไปนี ้
(1) ชําระเงินสดได้ ที่สถานที่รับจองซื ้อ
(2) ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีบริ ษัท
ชื่อบัญชี “ บัญชีเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน)”
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่ 737-1-02174-9
ผู้จองซื ้อจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้ อมต้ นฉบับใบนําฝากเงินค่าจองหุ้นส่งมาที่บริ ษัทฯ ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2564ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
(3) ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ก) ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
“บัญชีเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน)“
ซึง่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักเงินในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการ โดยจัดส่ง
มาพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้น และใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ณ สถานที่จองซื ้อ ภายในเวลา 16.00 น.
ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค ตามวันที่จองซื ้อ แต่ไม่เกินวันที่ 29 มีนาคม 2564
พร้ อมทัง้ ระบุช่ ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ท่ ตี ดิ ต่ อได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค
ในกรณีที่ลกู ค้ าไม่ได้ ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์ โทรติดต่อในด้ านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ทางบริ ษัทฯไม่สามารถติดต่อลูกค้ าได้ ในกรณีไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
รับการจองซื ้อหุ้นดังกล่าว
(ข) ดร๊ าฟท์ ประเภทเรี ยกเก็บเงินได้ ทวั่ ราชอาณาจักร โดยสัง่ จ่าย ในนาม“บัญชีเพื่อการจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”
(ค) กรุ ณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3)) ชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค แคทชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ง) กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ระหว่างวันที่ 24 – 29
มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท ไม่ครบถ้ วน ไม่ชดั เจนหรื อไม่
สัมพันธ์ กัน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรร
หลักทรัพย์ ของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทมีสิทธิ ที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ ในการจองซื ้อ
หลักทรัพย์ และบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหลักทรัพย์ของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าว
ในกรณีผ้ จู องซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ ว จะยกเลิกการจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื ้อ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเอกสารการจองซื ้อ
หุ้นสามัญ และ/หรื อเงินค่าจองซื ้อหุ้นภายในเวลาที่กําหนด
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7.6

7.6

7.7

7.8

กรณีสละสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อหรื อมิได้ ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด
ไว้ หรื อเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามเวลาที่กําหนดหรื อจัดส่งเอกสารให้ บริ ษัท
ไม่ครบถ้ วน บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
จะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ หากผู้ถือหุ้น
จองซื ้อด้ วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัทของทุก
หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ าด้ วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรื อระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจอง
ั้
่มีตามเลขทะเบียนผู้
ซื ้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื ้ออาจได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่ครบตามสิทธิทงหมดที
ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการจัดสรรหลักทรัพย์ ของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ูจอซือ้ ตามที่
เห็นสมควร หรื อไม่จดั สรรหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายดังกล่าว
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้ จดั ส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบ
จองซื ้อหุ้น ใบรับรองการจองซื ้อหุ้น และเช็ค/แคชเชียร์ เช็คที่ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ โดยส่ งทางไปรษณีย์
้ ้ เอกสารการจองซื ้อจะต้ องถึงที่ทําการบริ ษัทภายในเวลา 12.00 น.
ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซือ้ ทังนี
ของวันที่ 29 มีนาคม 2564เป็ นอย่างช้ า และเพื่อความสะดวกในการจองซื ้อ กรุ ณาวงเล็บ มุมซองว่ า
“การจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน”

การคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์
(1)

(2)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้น หรื อ การคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้น บริ ษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจอง
ซื ้อ หรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและ/หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่า
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีดงั กล่าว บริ ษัทจะดําเนินการให้
มีการคืนเงิ นค่าจองซือ้ หลักทรั พย์ ส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี
ดอกเบี ้ย และไม่มีคา่ เสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ครัง้ นี ้ โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อได้ ตามที่ระบุ ไว้ ในใบจองซื ้อหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้จ องซือ้ ได้ ตามที่ ระบุ ไว้ ใ นใบจองซือ้ หลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ไม่ว่า ด้ ว ยสาเหตุใดก็ ตามที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะใน
นามของผู้จองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
้ ้ จองซื ้อจะเป็ น
ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนันผู
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)
ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อ
ได้ รับการจัดสรรไม่ครบให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลา 14 วันทําการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลา
จองซื อ้ บริ ษัท มีห น้ า ที่รั บ ผิด ชอบในการส่ง เงิน คืน ดัง กล่า วและจะต้ อ งทํา การชํา ระดอกเบี ย้
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดย คํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบและต้ องชําระคืน นับจากวันที่พ้นกําหนด ระยะเวลา 14 วันทําการดังกล่าว
จนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น
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8.

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
8.1
ในกรณี ป ระสงค์ จ ะฝากหุ้น ไว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ซึ่ง ผู้จ องมี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ บริ ษั ท
จะดํ า เนิ น การนํ า หุ้น ที่ ไ ด้ รั บ จัด สรรฝากไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กัด เพื่ อ
ผู้ฝ าก” โดย ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ แ ละบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จ ะบัน ทึก ยอดบัญ ชี จํ า นวนหุ้น ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ซึ่ง ใน
กรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ได้ ทั น ที ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พย์ ฯ อนุ ญ าตให้ หุ้ นของบริ ษั ท ทํ า การซื อ้ ขายได้ ในตลาดหลั ก ทรั พย์ ฯ
ในกรณีข้อ 8.1 นีช้ ื่อของผู้จองซือ้ จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์ ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะ
ฝากซื อ้ ไว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่ า ว มิ ฉ ะนัน้ บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะดํ า เนิ น การออกใบหุ้น
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 8.2 แทน
8.2
ในกรณี ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้น ในชื่ อ ของผู้จ องซื อ้ บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กัด
(“ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ” ) ในฐานะนายทะเบี ย นของบริ ษั ท จะส่ ง มอบใบหุ้น ตามจํ า นวนหุ้น ที่ ไ ด้ รั บ การ
จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูไ ด้ รั บ การจัด สรรทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตามชื่ อ และที่ อ ยู่ใ นทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ภายใน 15
วัน ทํ า การ นับ จากวัน ปิ ดการจองซื อ้ หุ้น ซึ่ง ในกรณี นี ผ้ ้ ูจ องซื อ้ จะไม่ ส ามารถขายหุ้น ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้ออาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิ
ให้ เข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
8.3
ในกรณี ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริ ษัทจะดําเนินการ
นํ า หุ้น ที่ ไ ด้ รั บ จัด สรรฝากไว้ กั บ “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย)จํ า กั ด ” โดยศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื ้อหุ้น และออกหลักฐานการฝาก
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อและหากผู้จองซื ้อ ต้ องการถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรั พย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์
(Issuer Account) เท่านัน”
้ เพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์

9.

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้ เงินส่วนที่เพิ่ม
9.1
เพื่อนําเงินไปใช้ ในกิจกรรมการลงทุน ได้ แก่การนําเงินไปลงทุน และ/หรื อ ชําระค่าหุ้น และ/หรื อ ให้ ก้ ยู ืม สําหรับ
โครงการที่อ ยู่ใ นแผนงานของบริ ษัท ซึ่ง หมายความรวมถึง แต่ไ ม่จํา กัด เฉพาะ (1) โครงการพัฒ นาธุ ร กิ จ
ยานยนต์ พ ลัง งานไฟฟ้ า (2) โครงการพัฒ นาธุ ร กิ จ สถาบัน การเงิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธ นาคาร (Non-Bank)ซึ่ง
ประกอบด้ วย(2.1) การให้ สินเชื่อประเภทลีสซิ่ง(2.2) สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และ (2.3) สินเชื่อเช่าซื ้อ เป็ นต้ น และ
(3) การใช้ เป็ นเงิ นทุนสํ ารองสํ าหรั บการขยายธุรกิ จของบริ ษั ทในอนาคต โดยมุ่ง เน้ น ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่น่าพอใจให้ แก่บริ ษัท ซึ่งหมายความรวมถึง ธุรกิจอื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูงในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เป็ นต้ น
9.2
เพื่อนําเงินไปใช้ ชําระหนี ้ธุรกิจเดิมได้ แก่ ธุรกิจเป็ นผู้จดั จําหน่ายซื ้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ เงิน
เพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินที่มีอยู่ของธุรกิจเดิม เพื่อเป็ นการลด
ภาระดอกเบีย้ สําหรั บธุรกิ จเดิม เพื่อให้ ธุรกิ จเดิมสามารถฝ่ าวิกฤติการแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด-19 ไปได้
ภายใต้ ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
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9.3

เพื่อนําเงินไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
บริ ษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็ นดังนี ้
ลําดับ

รายละเอียด *

6.1

เพื่อนําเงินไปใช้ ในกิจกรรมการลงทุน

(1)

ชําระค่าหุ้นสําหรับโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า2/

(2)
(3)
6.2
6.3

โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร3/
ทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต4/
เพื่อนําเงินไปใช้ ชําระหนี ้ธุรกิจเดิม
เพื่อนําเงินไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
รวมทัง้ สิน้

ความต้ องการ
เงินทุน1/
(ล้ านบาท)

%เงิน
เพิ่มทุน

ระยะเวลา

490

74%

ภายในไตรมาส 2 ปี 2564

120
50
660

18%
8%

ภายในไตรมาส 2 ปี 2564
ภายในไตรมาส 2 ปี 2564

หมายเหตุ
1/
2/

3/

4/

9.4

สัดส่วนการใช้ เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความสามารถในการระดมทุน และเงื่อนไขกับคู่สญ
ั ญาในแต่ละโครงการ
การลงทุนในโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ รับอนุมตั ิลงทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 ซึง่ บริษัทคาดว่าจะชําระค่า
หุ้นที่ค้างชําระค่าหุ้นไว้ ใน(1) บริ ษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด (“SKY-TH”) จํานวน 105 ล้ านบาทจากเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
รวมทั ้งสิ ้น 155ล้ านบาท (2) บริษัท อีวี สมาร์ ท เมเนจเม้ นท์ จํากัด (“EVSM”) จํานวน 180 ล้ านบาท จากเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วรวมทั ้ง
สิ ้น 180 ล้ านบาท (3) บริ ษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จํากัด (“SKY-L”)จํานวน 5 ล้ านบาท จากเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วรวมทั ้งสิ ้น5 ล้ าน
บาท โดยยังไม่ชําระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือของ (4) บริ ษัท ริ ช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด (“RAI”)จํานวน 150 ล้ านบาทจากเงินลงทุนที่ได้ รับ
อนุมตั ิแล้ วรวมทั ้งสิ ้น 200 ล้ านบาท
การลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดย บริ ษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จํากัด ซึ่งได้ รับอนุมตั ิลงทุนจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2563 โดยบริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทร่วมระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นเดิมของ DEEJING
การลงทุนในโครงการอื่นๆ สําหรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายถุง
มือยาง เพื่อส่งออกไปยังประเทศแถบอเมริ กาเหนื อและยุโรป ปั จจุบันบริ ษัทอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด และจัดทําบันทึกข้ อตกลงการร่ วมทุน
(Memorandum of Understanding) กับโรงงานผลิตถุงมือยางและผู้ค้า (Trader) ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ คณะกรรมการบริ หารเข้ า
ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ ตลอดจนศึกษาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต รวมถึงมีมติมอบอํานาจให้ คณะกรรมบริ หารพิจารณา
อนุมตั ิการเข้ าลงทุนดังกล่าว หากได้ ข้อสรุปจากการศึกษาการลงทุน บริ ษัทจะนําเงินที่ได้ รับจากการระดมทุนครัง้ นี ้ประมาณ 300 ล้ านบาทเพื่อวางมัดจํา
(Deposit) อนึ่งบริ ษัทยังคงต้ องพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการเจรจาต่อรอง และผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ต่อไป สําหรั บ
ระยะเวลาในการใช้ เงินภายหลังจากระดมทุนบริ ษัทจะนําเงินดังกล่าวมาใช้ ตามความเหมาะสมในทันที ทั ้งนี ้ หากผลการศึกษา มีความชัดเจน
ประการใด บริษัทฯ จะรายงานสารสนเทศการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ให้ ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนทราบต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติม
เนื่องจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้ างรวมถึงเป็ น
ตัวเร่ งให้ กระแส การถูก ทํา ลาย (Disruption)ที่มีอ ยู่แ ล้ ว ให้ เ ปลี่ย นแปลงเร็ ว ขึ ้น วิก ฤติค รั ง้ นี ้ได้ ส ร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญหลายอย่างทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว จนอาจทําให้ ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถ
แข่งขันหรื ออยู่รอดได้ หากยังยึดติดกับโมเดลธุรกิจรู ปแบบเดิม ดังนัน้ ภาคธุรกิจจึงต้ องเข้ าใจบริ บทของโลก
ใหม่เ พื่ อ ปรั บ ตัวได้ อ ย่ างเหมาะสม ในหลายธุรกิ จ จึงจํ าเป็ นต้ องสร้ างการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะพลิ กโฉม
(Transformation)เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้ มีความโดดเด่น และมีภมู ิค้ มุ กันต่อการถูกทําลาย หนึ่งในการ
กําหนดทิศทางของธุรกิจให้ เหนือกว่าคูแ่ ข่ง คือ การสร้ างโมเดลธุรกิจใหม่อยู่เสมอ(Reinvent) โดยมุง่ เน้ นการสร้ าง
คุณ ค่า ที่ ต อบโจทย์ ข องผู้บ ริ โ ภคและการสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางธุร กิจ โดยควรกระจายการลงทุน กับ
โครงการขนาดเล็กในจํานวนมากๆ แล้ วค่อยๆ ขยายขนาดขึ ้นเรื่ อยๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้ างโมเดลธุรกิจ
ที่มีศกั ยภาพสูงมากพอจะสร้ างความเปลี่ยนแปลงให้ ตลาดได้ (Disruptive innovation)จากเดิม ที่ผ ลการ
ประกอบการของบริ ษัทจากธุรกิจเป็ นผู้จดั จําหน่ายซื ้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ ซึง่ เป็ นธุรกิจ
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9.5

9.6

9.7

10.

ที่มีการแข่งขันสูงมากส่งผลให้ อตั รากําไรค่อนข้ างตํ่า เมื่อเกิดวิกฤติจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผล
กระทบให้ กิจกรรมหลักของธุรกิจ(Key Activities)ได้ แก่ ธุรกิจการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มชะลอลงหรื อ
หยุดชะงักในบางช่วง ในขณะที่ ช่องทางการให้ บริ การ (Channels)แบบเดิมได้ รับผลกระทบ เนื่องจากวิกฤติบงั คับ
ให้ ผ้ ูบริ โภคเรี ยนรู้ การใช้ เทคโนโลยี ผู้บริ โภคคุ้นเคยกับการใช้ ง านแอปพลิเ คชัน่ บนโทรศัพ ท์มือ ถือ มากขึ ้น
ประกอบกับ ความต้ อ งการหลีก เลี่ย งการติด ต่อ กับ ผู้อื่น แบบเผชิ ญ หน้ า จึ ง เกิ ด เป็ นโอกาสใหม่ ๆ ให้ ก ับ
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษั ท ดัง นัน้ ทางคณะกรรมการจึ ง มี น โยบายการลงทุน ในโครงสร้ างธุรกิจที่เหมาะสมกับ
ยุคสมัย โดยมีการแทรกกิจกรรมหลักของธุรกิจเข้ าสู่ธุรกิจเหล่านันอย่
้ างเป็ นหนึ่งเดียวกัน คณะกรรมการจึงเห็น
ควรที่จะเพิ่มทุนแล้ วนํามาลงทุนในโครงการดังกล่าว
บริ ษัทได้ ส่งทีมงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Team)ร่ วมกันขยายกิจการเข้ าสู่ธุรกิจอื่นที่มีอตั ราการ
เติบโตสูงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ หลากหลายธุรกิจดังกล่าว อยู่ในระหว่างตรวจสอบกิจการ
ในทุกด้ าน ทังทางด้
้
านบัญชี กฎหมาย และการเงินรวมทังการประเมิ
้
นมูลค่ากิจการ ซึ่งบริ ษัทจะดําเนินการใน
ขันตอนดั
้
งกล่าวให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยก่อนก่อนที่จะจ่ายเงินเข้ าร่ วมลงทุน เพื่อที่จะพิจารณาถึงความเสี่ยงตลอดจน
ความเหมาะสม ความคุ้มค่า อัตราผลตอบแทน และความคุ้มค่าของเงินลงทุน ก่อนที่ตดั สินใจลงทุน ซึ่งทาง
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาการเข้ าลงทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ประโยชน์ที่บริ ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) เสริ มสร้ างโครงสร้ างทุนและฐานะทางการเงินของบริ ษัท ให้ มีความแข็งแกร่ งเพื่อรองรับการขยายการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ทําให้ บริ ษัทมีรายได้ และกําไรเพิ่มขึ ้นจากการประกอบกิจการ ซึง่ จะส่งผลทําให้ บริ ษัท
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ในอนาคตหากผลประกอบการมีกําไรตามเป้าหมาย
(2) ลดภาระดอกเบี ้ยจ่ายของธุรกิจเดิมเนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ใน
ส่วนของธุรกิจเดิม เพื่อเป็ นการลดภาระดอกเบี ้ยให้ กับธุรกิจเดิม เพื่อให้ ธุรกิจเดิมสามารถเลี ้ยงตัวเองได้
อย่างต่อเนื่อง
(3) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทซึง่ หมายความรวมถึง การลงทุนระยะสันในรู
้ ปแบบต่างๆ
ของธุรกิจใหม่ๆซึ่งเมื่อธุรกิ จดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ บริ ษัทก็สามารถสร้ างผลตอบแทนให้
กิจการเพิ่มเติม และสร้ างโอกาสในการทําธุรกิจใหม่ที่มีศกั ยภาพ
ประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) สภาพคล่องเพิ่มขึ ้น ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื ้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ ้น
(2) นโยบายเงินปั นผล ผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปั นผล จากการที่บริ ษัทดําเนินการ
เพิ่มทุนจะนํามาซึง่ เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้ า ธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องที่มีศกั ยภาพที่จะสร้ างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้ แก่บริ ษัท ซึ่งจะส่งผลให้
บริ ษัทมีผลกําไรเพิ่มขึ ้นจากผลการดําเนินงาน
รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั ิการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี–

ข้ อมูลสําคัญอื่นๆ
10.1 หากจํ า นวนหุ้น ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ระบุไ ว้ ในใบจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ไม่ ต รงกับ จํ า นวนเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ชํ า ระ
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะถื อ ตามจํ า นวนเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการจองซื อ้ หุ้น เป็ นหลัก แต่ทัง้ นี จ้ ํ า นวนเงิ น
ดังกล่าวจะต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อได้ รับจัดสรรทังหมด
้
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10.2

10.3

ผู้ ถื อ หุ้น ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการจองซื อ้ จะต้ อ งระบุ ร หัส บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ (ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ด้ า นหลัง ใบจองซื อ้ หุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน ) ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ อ ยู่แ ละเลขที่ บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ ป ระสงค์ จ ะให้
โอนหุ้น ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรเข้ า บัญ ชี ดัง กล่ า วให้ ถูก ต้ อ ง หากระบุบ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ เลขที่ บัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรั พย์ ไม่ถูกต้ อง จะทํ าให้ ไม่สามารถโอนหุ้นเข้ าบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ได้ ซึ่งบริ ษัทจะไม่รับผิ ดชอบ
ต่อการสูญหายของหุ้นหรื อ ความล่าช้ าในการติดตามคืนหุ้น ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นกรอกรายละเอี ยดดังกล่า ว
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื ้อหุ้น วิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นหรื อข้ อมูลใด ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วิ ธี ก ารจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หาอุ ป สรรคหรื อ
ข้ อจํากัดในการดําเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท

หน้ า 13

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัทจดทะเบียน
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เดิมชื่อบริ ษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ ต จํากัด ก่อตังจาก
้
ประสบการณ์ การเป็ นผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ สื่อสารของนายพุทธชาติรังคสิริ ซึ่งเป็ นผู้ที่ริเริ่ มเปิ ดร้ านจําหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์ การค้ ามาบุญครองเป็ นรายแรก ต่อมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัท พี.ซี.
คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ ต จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการประกอบ
ธุรกิจเป็ นผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ สื่อสาร และจากการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทมีประสบการณ์ ความสามารถ และมี
ความชํานาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถขยายธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมีทนุ
จดทะเบียนที่ชําระแล้ ว 990,668,925.00 บาท
ในปี 2537 บริ ษัทได้ รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จากบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ าและชื่อทางการค้ าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การด้ านต่างๆ เช่น การให้ บริ การรับจดทะเบียนเลข
หมาย การให้ บริ การเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ และเป็ นผู้ให้ บริ การรับชําระค่าบริ การหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ โดยบริ ษัทได้ เปิ ดร้ านเทเล
วิซสาขาแรกที่ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซ่ารามอิ นทรา หลังจากนัน้ บริ ษัท ได้ ดําเนิ นการขยายสาขาเพิ่มขึน้ ตามการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในปี 2551 บริ ษัทยังเป็ นผู้จดั จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “TWZ” ซึง่ เป็ นตราสินค้ าของบริ ษัทโดยเป็ นสินค้ า
้ านักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ ้น ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจ
ที่สงั่ ผลิตและนําเข้ าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริ ษัทได้ จดั ตังสํ
บริ หารต้ นทุนสินค้ าและควบคุมคุณภาพของสินค้ า โดยบริ ษัทได้ มีการบริ หารการตลาดอย่างครบวงจรทังค้
้ าปลีกและค้ าส่ง
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มต่างๆโดยบริ ษัทได้ รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จาก AIS
ในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การด้ านต่างๆภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าและชื่อทางการค้ าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” จํานวน 17 สาขา
“AIS SHOP” จํานวน 3 สาขาและ “AIS BUDDY”จํานวน 1 สาขาซึง่ บริ ษัทยังมีสาขาภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “TWZ” อีกจํานวน 2
้ ้น 23 สาขา นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ตา่ งๆให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยแล้ วบริ ษัทยังจําหน่าย
สาขา รวมทังสิ
สินค้ าให้ แก่ตวั แทนจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทัว่ ประเทศ
บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทังในด้
้ านรายได้ จากการขายสินค้ าและรายได้ จากการให้ บริ การ โดยให้ ความสําคัญใน
การเพิ่มความสามารถในการทํากําไร ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกทําเลให้ ตงอยู
ั ้ ่ใน Prime Area เป็ นแหล่งชุมชนที่มี
กําลังซื ้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้ บริ การ รวมทังดู
้ แลรักษาฐานตัวแทนจําหน่ายพร้ อมทังเพิ
้ ่มจํานวนเพื่อให้ สามารถ
เข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึน้ โดยจะพัฒนาคุณภาพของการให้ บริ การให้ มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรั บของลูกค้ าและสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
ชันนํ
้ าและผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ และนําสินค้ าจากประเทศจีนมาจําหน่ายภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเพิ่มมากขึ ้น
เพื่อที่จะสามารถคัดสรรสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและคุณลักษณะหลากหลายให้ สามารถตอบสนองความต้ องการที่แตกต่างกันของลูกค้ า
ได้ อย่างครบถ้ วน
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการสร้ างแบรนด์TWZ เพื่อให้ บริ ษัทมีความแข็งแกร่ งทางธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น จึงควบคุมคุณภาพของสินค้ า
สํานักงานตัวแทนที่เมืองเซินเจิ ้น ประเทศจีน เพื่อใช้ เป็ นศูนย์ประสานงานในการบริ หารต้ นทุน ในการพัฒนาสินค้ าให้ ได้ สินค้ าที่มี
ต้ นทุนเหมาะสม และคุณภาพดี นอกจากนี ้บริ ษัทยังขยายธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทดแทน และ
ธุรกิจยานยนต์ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะพัฒนาธุรกิจทังหมดเพื
้
่อให้ สามารถสร้ างกําไรให้ กบั บริ ษัทในอนาคตได้ อย่างต่อเนื่อง
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1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการ
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้จําหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึง่ ประกอบด้ วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ ด และ
อุปกรณ์เสริ มต่างๆ จากการที่บริ ษัทได้ รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การทางด้ านต่างๆ ภายใต้ เครื่ อง หมายการค้ าและชื่อ
ทางการค้ าว่า เทเลวิซ (Telewiz),AIS Shop และ AIS Buddy จาก AIS ทําให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็ น
ร้ านตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS ส่งผลทําให้ บริ ษัทเป็ นศูนย์ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ครบวงจร ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์ หลักของบริ ษัท
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
ก) เครื่ องโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Handset) และอุปกรณ์ เสริมสําหรั บโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Accessory)
(1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset)
บริ ษัทจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากรุ่ นหลายยี่ห้อ เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกซื ้อได้ ตามความต้ องการ
และบริ ษัทยังเป็ นผู้จดั จําหน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายใต้ ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็ นตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทนําสินค้ าเข้ าจาก
ประเทศจีน ทําให้ บริ ษัทมีสินค้ าที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
(2) อุปกรณ์เสริ มสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)
อุปกรณ์เสริ มที่บริ ษัทจําหน่าย
- อุปกรณ์เสริ มตามมาตรฐาน ได้ แก่ แบตเตอรี่ เครื่ องสํารองแบตเตอรี่ หูฟัง สายชาร์ ทเคส และแผนกัน
รอย เป็ นต้ น
- อุปกรณ์เสริ มอื่นๆ ได้ แก่ กล้ องวงจรปิ ด ลําโพง Air Play แท่นชาร์ ท เป็ นต้ น
โดยอุปกรณ์เสริ มดังกล่าวมีทงที
ั ้ ่เป็ นสินค้ าที่ซื ้อจากผู้จดั จําหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนําเข้ าจาก
ั้
ผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังให้ ความสนใจกับการนําอินเตอร์ เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ อปุ กรณ์นนสามารถ
รับ-ส่งข้ อมูลให้ สามารถควบคุมหรื อนําข้ อมูลจากอุปกรณ์นนมาใช้
ั้
งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพื่อนํามาจําหน่ายอีกด้ วย
ข) ซิมการ์ ด (SIM Card : Subscriber Identification Module)
หากจะพิจาณาตามลักษณะการชําระค่าบริ การของซิมการ์ ด จะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
(1) แบบ Post-Paid คือ ผู้ใช้ บริ การต้ องจดทะเบียนเลขหมาย และชําระค่าธรรมเนียมรายเดือนรวมทังค่
้ าใช้ บริ การ
โทรศัพท์ โดยบริ ษัทจะได้ รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนซิมการ์ ดแต่ละหมายเลข สําหรับลูกค้ าองค์กรบริ ษัทจะได้ รับส่วนแบ่ง
รายได้ (Revenue Sharing) จากค่าใช้ บริ การโทรศัพท์อีกด้ วย
(2) แบบ Pre-Paid ซึง่ มีชื่อบริ การว่า 1-2-Call! ผู้ใช้ บริ การจะไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายเดือน ผู้ใช้ บริ การจะสามารถ
เปิ ดเลขหมาย และใช้ บริ การได้ ทนั ทีภายหลังการซื ้อ Starter Kit โดยจะสามารถเติมจํานวนเงินใช้ งานได้ อย่างสะดวกสบาย
ค) บริการอื่นๆ
(1) บริ การที่ได้ รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริ ษัทจะสามารถให้ บริ การต่างๆ สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทกุ ระบบของ
AIS เฉพาะสาขาที่เป็ นร้ านเทเลวิซAIS Shopและ AIS BUDDYที่มีอยู่จํานวน 21 สาขา
(2) ศูนย์บริ การหลังการขาย (Service Dealer Center)ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า TWZ Service Center โดยปั จจุบนั
ศูน ย์ บ ริ ก ารตัง้ อยู่ที่ ถนนรั ช ดาภิ เ ษก ซึ่ง สาขาร้ านค้ า ปลี ก ในเครื อ ทัง้ หมดสามารถรั บ เครื่ อ งที่ ต้อ งการซ่อ ม เพื่ อ ส่ง มาซ่อ มยัง
ศูนย์บริ การหลังการขาย โดยลูกค้ าไม่ต้องเดินทางมาซ่อมเองที่ศนู ย์บริ การจึงเพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ าในการรับบริ การ
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1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ประเทศไทยกําลังก้ าวสู่ยคุ เทคโนโลยีเครื อข่าย 5G สภาวะการแข่งขันที่เข้ มข้ นขึ ้นของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่ วมกับการ
ลงทุนในเครื อข่าย 5G ด้ วยเม็ดเงินกว่า 1 หมื่นล้ านบาท ส่งผลให้ ผ้ บู ริ การเครื อข่าย เร่ งขยายฐานผู้ใช้ บริ การ 5G ผ่านการกระตุ้น
ผู้บริ โภค ให้ หนั มาใช้ งานสมาร์ ทโฟนที่รองรับการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต 5G โดยอาศัยปั จจัยต่างๆ เช่น ปั จจัยด้ านฟั งก์ชนั ของสมาร์ ท
โฟนและแอปพลิเคชัน่ ซึ่งปั จจุบนั ระดับราคาของสมาร์ ทโฟน5G ปรับตัวลงมาแล้ ว น่าจะทําให้ ผ้ บู ริ โภค มีแนวโน้ มตัดสินใจซื ้อมากขึ ้น
รวมไปถึงผู้บริ การเครื อข่ายยังออกแพ็คเกจเพื่อชักชวนให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจมาสมัครแพ็คเกจ 5G ซึ่งต้ องใช้ สมาร์ ทโฟนที่รองรับ
เพื่อให้ เข้ าถึงประสิทธิภาพเรื่ องความเร็ วของข้ อมูลในเทคโนโลยี 5G ที่ความเร็ วในระดับ 1,000Mbps ขึ ้นไปซึ่งจะเห็นผลและ
ตอบสนองการใช้ งาน ชัดเจนมากขึ ้น
นอกจากผู้ผลิตสมาร์ ทโฟนแต่ละแบรนด์จะทยอยเปิ ดตัวสินค้ ารุ่ นใหม่ที่รองรับคลื่น 5G ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้ ว ตลาด
สมาร์ ทโฟน3G และ 4G ก็ยงั คงมีการขยายตัว จากสถานการณ์ การระบาดของเชื ้อโควิด-19 ส่งผลให้ ภาครัฐได้ ออกมาตรการ
้
คนละครึ่ ง เราชนะ เราไม่ทิ ้งกัน ผ่านช่องทางการช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทังโครงการ
ด้ วยแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตังค์ ซึ่งส่งผลให้ ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ ทโฟน หรื อ กลุ่มที่ใช้ งานโทรศัพท์ปมกด
ุ่
ต้ องปรับตัวและหันมาใช้ งาน
สมาร์ ทโฟนที่ราคาไม่สงู มากแต่สามารถรองรับการใช้ งานแอปพลิเคชัน่ ได้
ในยุค 5G กลุ่มสินค้ าเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ก็ทยอยเปิ ดตัวออกมาต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ น Smart home
และ Smart device เริ่ มมีบทบาทกับชีวิตเรา หรื อกลายเป็ นส่วนหนึ่งของใครหลายคนไปแล้ ว ทัง้ กล้ องวงจรปิ ด หุ่นยนต์ดดู ฝุ่ นบ้ าน
อัจฉริ ยะที่ต้องอาศัยการควบคุมผ่านสมาร์ ทโฟนเพียงเครื่ องเดียว
ปั จจุบนั สมาร์ ทโฟนหรื อแอปพลิเคชัน่ ยังเข้ าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจยานยนต์ ยังจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ หลายแบรนด์
ได้ พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน่ ให้ ควบคุมการดูแล และใช้ งานฟั งค์ชนั่ ต่างๆ ของรถยนต์ สร้ างเป็ นจุดขายของแบรนด์ตนเองเพื่อแข่งขันกันใน
ตลาด รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่กําลังเป็ นเทรนด์ที่มาแรง รถยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้ มจะเข้ ามาแทนที่ยานยนต์ที่ใช้
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงในอนาคต นอกจากไม่ปล่อยมลพิษ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมแล้ ว ยังช่วยลดการใช้ เชื ้อเพลิงลงด้ วย ค่าบํารุงรักษาที่ถกู
กว่าเนื่องจากชิ ้นส่วนอะไหล่ในรถยนต์น้อยกว่ามากและเมื่อดูจากนโยบายของรัฐเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า จะเห็นได้ ว่ามีการส่งเสริ ม
มาโดยตลอดอย่างนโยบายให้ ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยรวมไปถึงแนวโน้ มที่จะประกาศว่าภายในปี 2030 จะผลักดันให้ เกิดการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วน 30% การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลและลดภาษี สรรพสามิตสําหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้ รับการ
ส่งเสริ มจาก BOI การสนับสนุนด้ านเงินลงทุนสําหรับสถานีชาร์ จไฟฟ้า การร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขยายจุด
บริ การชาร์ จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมากขึ ้น ซึง่ ล้ วนส่งผลดีตอ่ โอกาสการพัฒนาและเติบโตของกลุม่ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีมากขึ ้นในอนาคต
โดยทางบริ ษัทฯผู้ที่อยู่คคู่ นไทยมามากกว่า 20ปี เป็ นผู้มีความเข้ าใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่วา่ จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆครบวงจรภายใต้ แนวคิดที่จะดึงความคุ้มค่าจับต้ องได้ และสอดคล้ องกับการใช้ ชีวิตของคนไทย ซึ่ง ผู้ที่มีบทบาทใน
ธุรกิจการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) ตัวแทนจําหน่ ายในเครื อของผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึง่ จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ ด บริ การ
เติมเงิน และอุปกรณ์เสริ มผ่านร้ านค้ าซึง่ เป็ นตัวแทนจําหน่ายในเครื อของตนเอง ทังในรู
้ ปแบบสาขาที่ดําเนินการเอง และรูปแบบแฟ
รนไชส์ โดยมีระบบการจัดการ บริ การหลังการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดที่ชดั เจนและเป็ นระบบ ตัวแทนจําหน่ายใน
กลุม่ นี ้จะมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ให้ บริ การ ทําให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ในการขายและการให้ บริ การลูกค้ าตลอดเวลา
อีกทังยั
้ งได้ รับการสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจและการตลาดจากผู้ให้ บริ การอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งส่งผลให้ ตวั แทนจําหน่ายที่อยู่ใน
เครื อของผู้ให้ บริ การได้ รับความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ไว้ ใจของลูกค้ า
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2) ผู้จดั จําหน่ าย (Distributor / Dealer)
ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุม่ ผู้จดั จําหน่ายจะได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้ นการขายส่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเป็ นนโยบายร่ วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ ษัทที่ได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นผู้จดั จําหน่าย โดยผู้จดั จําหน่ายจะซื ้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เพื่อนํามาจําหน่ายต่อให้ แก่ตวั แทน
จําหน่าย หรื อร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป
3) ตัวแทนจําหน่ ายรายใหญ่ ท่ มี ีร้านค้ าปลีกและเครื อข่ ายเป็ นของตนเอง
ผู้ประกอบการกลุ่มนี ้จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรงเช่นกัน แต่จะเน้ น
การขายปลีกตามสาขาและจุดจําหน่ายของแต่ละบริ ษัทเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันก็มีการจําหน่ายสินค้ าบางส่วนให้ แก่ตวั แทน
จําหน่าย ผู้ประกอบการกลุม่ นี ้จะมีความเข้ าใจในพฤติกรรมการใช้ และความต้ องการของลูกค้ าเนื่องจากต้ องติดต่อกับทังผู
้ ้ ผลิตและ
ผู้บริ โภคโดยตรง เป็ นผลทําให้ สามารถปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เป็ นอย่างดี
4) ร้ านค้ าปลีกรายย่ อย
การดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้ านค้ าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้ เงินลงทุนน้ อย และมักจะไม่มีระบบการจัดการ และบริ การหลังการ
ขาย เจ้ าของร้ านเป็ นเจ้ าของกิจการ ลูกค้ าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้ นการแข่งขันด้ านราคาเป็ นหลัก ส่งผลทําให้ ได้ รับความ
น่าเชื่อถือจากลูกค้ าน้ อยกว่าผู้จดั จําหน่ายประเภทอื่นๆ
บริษัทมีความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน เนื่องจากบริษัทเป็ นผู้มีบทบาทดังนี ้
1. บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่คือ AIS โดยได้ รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ในการ
เปิ ดสาขาจํานวน 21 สาขา โดยบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สดุ ในกรุ งเทพมหานคร ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับรางวัล
ดีเด่นทังด้
้ านการขายและงานบริ การจาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ บริ ษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้ รับการสนับสนุนจาก AIS มา
โดยตลอด
2. บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็ นตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทนําสินค้ าเข้ า
จากประเทศจีน ซึง่ สินค้ าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชนั่ การใช้ งานที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้
เป็ นอย่างดี รวมทังมี
้ การซื ้อสินค้ าเพิ่มเติมจากตัวแทนจําหน่ายรายอื่นในประเทศไทยทําให้ บริ ษัทมีสินค้ าให้ เลือกหลากหลายมาก
ยิ่งขึ ้น รวมทังสามารถบริ
้
หารต้ นทุนสินค้ าได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นด้ วย
3. บริ ษัทมีร้านค้ าปลีกและเครื อข่ายเป็ นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จํานวน 2 สาขา ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น Prime Area และ
ด้ วยเครื อข่ายของตัวแทนจํ าหน่ายที่ครอบคลุม พืน้ ที่ทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์ บ ริ การหลังการขายที่มีคุณภาพที่ สามารถให้ การ
สนับสนุน ได้ ทงตั
ั ้ วแทนจําหน่ายและผู้บริ โภค ส่งผลให้ บริ ษัทมีศกั ยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ เป็ นอย่างดี
2. ปั จจัยความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การต่างๆ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าและชื่อทางการค้ าว่า เทเลวิซ, AIS Shop
และ AIS Buddy จาก บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) ทังนี
้ ้ เงื่อนไขในสัญญาให้ สิทธิระบุว่าคู่สญ
ั ญาทัง้
สองฝ่ ายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ สิทธิ หรื อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งสามารถบอกเลิก
สัญญาโดยทําเป็ นหนังสือส่งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับสิทธิในการเปิ ด
ร้ านจํานวน 21 สาขา หากบริ ษัทถูกบอกเลิกสัญญาให้ สิทธิจาก AIS ในการดําเนินธุรกิจ อาจทําให้ รายได้ ของบริ ษัทลดลง อย่างไรก็
ตาม จากการที่สถานที่ตงสาขาเทเลวิ
ั้
ซของบริ ษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดังนัน้ ถึงแม้ จะถูกยกเลิกสัญญาให้ สิทธิดงั กล่าว
บริ ษัทก็สามารถเปิ ดดําเนินการร้ านค้ าดังกล่าวในชื่อร้ าน TWZ Shop เพื่อจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การได้ โดยทันที
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การที่ธรุ กิจของบริ ษัทมีสว่ นในการเกื ้อหนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริ ษัทจําหน่ายซิมการ์ ดและบริ การเติมเงินเฉพาะใน
เครื อข่ายของ AIS ซึง่ สาขาร้ านเทเลวิซของบริ ษัทยังได้ รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการที่มีร้าน
เทเลวิซมากที่สดุ ในกรุ งเทพมหานคร ทําให้ มีโอกาสน้ อยมากที่บริ ษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาจาก AIS และผู้บริ หารเชื่อมัน่ ว่าการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษัทจะได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจาก AIS อย่างต่อเนื่องต่อไป
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาํ หน่ ายสินค้ ารายใหญ่
้ ่อให้
เนื่องจากผู้จดั จําหน่ายแต่ละรายจะได้ รับสิทธิในการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่ห้อและบางรุ่ นเท่านัน้ ดังนันเพื
บริ ษัทมีสินค้ าจําหน่ายได้ ครบทุกร่ น ทุกยี่ห้อ จึงต้ องสั่งซือ้ จากผู้จัดจํ าหน่ายหลายราย โดยการสั่งซือ้ สินค้ าของบริ ษัทจากผู้จัด
จําหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะขึ ้นอยู่กบั ยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ นที่นิยม ส่วนลดจากการซื ้อสินค้ าปริ มาณ
มาก (Volume Discount) รวมทังข้
้ อเสนอต่างๆ จากผู้จดั จําหน่าย
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความเสี่ ย งจากการพึ่ง พิ ง ผู้จัด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า รายใหญ่ ห รื อ น้ อ ยราย บริ ษั ท ยัง คงรั ก ษา
ความสัมพันธ์ อนั ดีกับผู้จดั จําหน่ายรายอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระจายการสัง่ ซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้จัดจําหน่ายรายอื่น
นอกจากนี ้บริ ษัทยังเป็ นผู้จดั จําหน่ายสินค้ าภายใต้ แบรนด์“TWZ” ซึง่ เป็ นสินค้ าของบริ ษัทอีกด้ วย ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีสินค้ าที่ทนั สมัย
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น และลดการพึง่ พิงผู้จดั จําหน่ายสินค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทมีการนําเข้ าเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชําระเป็ นเงินตราต่างประเทศ ทําให้
บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่บริ ษัทต้ องชําระค่าสินค้ า บริ ษัทจึงได้ มีการติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของ
้ นโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะทําสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าตาม
อัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิด อีกทังมี
สถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ ้น
2.4 ความเสี่ยงจากการล้ าสมัยของสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ผู้ผลิตจึงต้ องทําการพัฒนาและออกสินค้ ารุ่นใหม่ๆ
ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าอยู่ตลอดเวลา บริ ษัทจึงอาจประสบปั ญหาในเรื่ องสินค้ าที่มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้ าสมัย ทํา
ให้ บริ ษัทไม่สามารถจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวได้ บริ ษัทจึงอาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับลดราคาขายของสินค้ ารุ่นดังกล่าวเพื่อให้ ทนั
กับตลาดและสามารถแข่งขันได้
จากการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทประกอบธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มามากกว่า 20 ปี ทําให้ มีความเข้ าใจถึงภาวะอุตสาหกรรม
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นอย่างดี ผู้บริ หารของบริ ษัทจึงให้ ความสําคัญในการคัดเลือกยี่ห้อและรุ่ นของสินค้ าที่จะนํามาจําหน่ายอย่าง
ระมัดระวัง โดยบริ ษัทจะทําการสํารวจความคิดเห็นและความต้ องการของลูกค้ าทังตั
้ วแทนจําหน่ายและผู้บริ โภคอย่างสมํ่าเสมอ ใน
ขณะเดียวกันบริ ษัทยังได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้ าใหม่ๆ แนวโน้ ม หรื อเทคโนโลยีต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ผลิต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ชนนํ
ั ้ าที่บริ ษัทได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้จดั จําหน่ายอีกด้ วย ส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถคัดสรรสินค้ าได้ ตรงกับความ
ต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สดุ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็มีการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยระบบ Inventory Online
ที่เชื่อมโยงข้ อมูลสินค้ าคงคลังของทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้ าคงคลังได้ ในทันที ประกอบกับการที่บริ ษัทมีช่องทางการขายผ่าน
ตัวแทนจําหน่าย ส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถระบายสินค้ าได้ รวดเร็ วก่อนที่สินค้ าที่มีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี ้ ในกรณีที่ผ้ ผู ลิต
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ รวมทัง้ ผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ ที่บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายให้ ทําการปรั บลดราคาโทรศัพท์ เคลื่อนที่เพื่อที่จะ
สามารถแข่งขันในตลาดได้ บริ ษัทจะได้ รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่ น เงื่อนไขและตามเวลาที่ตกลงจากผู้ผลิต และ/หรื อผู้จดั
จําหน่ายรายดังกล่าวอีกด้ วย
2.5 ความเสี่ยงจากการที่มีจาํ นวนคู่แข่ งเพิ่มมากขึน้
การเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ ทโฟน
ทําให้ ธรุ กิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้ านราคาสินค้ า อย่างไรก็ตาม การที่บริ ษัทเป็ นร้ าน
ตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ประกอบกับการที่บริ ษัทมีสินค้ าที่ให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ที่หลากหลาย การมีช่องทางการจําหน่ายที่ครอบคลุมและทัว่ ถึงทังในส่
้ วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึ่งส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ใน Prime
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Area ทัว่ กรุ งเทพมหานคร และมีตวั แทนจําหน่ายกว่า 200 รายทัว่ ประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีศนู ย์บริ การที่มีคณ
ุ ภาพและครบ
วงจร สามารถสนับสนุนสินค้ าต่างๆของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการบริ การที่สมํ่าเสมอ รวมทัง้
การที่ผ้ บู ริ หารมีความเข้ าใจกลไกตลาดและความต้ องการของลูกค้ าเป็ นอย่างดี และสามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆได้ อย่างรวดเร็ ว ทําให้
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทมีความพร้ อมและสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ เป็ นอย่างเต็มที่
2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่ าพืน้ ที่
้ ้นจํานวน 23 สาขา ซึง่ ตังอยู
้ ่
เนื่องจากบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริ ษัททังสิ
ั ้ ปแบบของสัญญาเช่าระยะสัน้
ในศูนย์การค้ าชันนํ
้ าและซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ดังนันบริ
้ ษัทจะต้ องทําการเช่าพื ้นที่จากผู้ให้ เช่าพื ้นที่ทงในรู
และระยะยาว บริ ษั ท อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการที่ ไ ม่ ส ามารถต่ อ สัญ ญาเช่ า พื น้ ที่ หรื อ อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการที่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ า ขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ทําให้ บริ ษัทต้ องเสียค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเดิม แต่จากการที่บริ ษัทเป็ นคู่ค้าที่ดีของผู้ให้ เช่าพื ้นที่มา
โดยตลอด จึงทําให้ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญาเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวค่อนข้ างน้ อย
3. กลยุทธ์ การแข่ งขัน
3.1 การเน้ นการให้ บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร
จากการที่บริ ษัทได้ รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ให้ ดําเนินงานภายใต้ ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY ซึง่ ถือเป็ นร้ าน
ตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS โดยได้ สิทธิในการจําหน่ายสินค้ า รวมถึงให้ บริ การต่างๆ ของ AIS ซึ่งตัวแทนจําหน่ายทัว่ ไป จะ
้
Computer Online เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลกับ AIS
ไม่ได้ รับสิทธิในการให้ บริ การเหล่านี ้ โดยแต่ละสาขาของบริ ษัทจะมีการติดตังระบบ
จึงทําให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การต่างๆ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากบริ ษัทสามารถป้อนข้ อมูลของลูกค้ าเข้ าสู่ระบบทะเบียน
บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ได้ ในทันที ในขณะที่ตวั แทนจําหน่ายทัว่ ไปจะต้ องทําการลงทะเบียนผ่านทาง Internet บนเวบไซต์
www.ais.co.th ซึง่ จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการที่นานกว่า
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการให้ บริ การหลังการขายแก่ลกู ค้ า ได้ แก่ การให้ บริ การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์ทงที
ั ้ ่อยู่ในระหว่าง
การรับประกันและที่สิ ้นสุดระยะเวลาการรับประกันแล้ ว โดยลูกค้ าสามารถนําโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชํารุ ดมาทําการซ่อมแซมได้ ที่ทกุ
สาขาของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะดําเนินการจัดส่งสินค้ าที่ชํารุ ดดังกล่าวไปทําการซ่อมแซมยังศูนย์บริ การหลังการขาย จะเห็นว่าการ
ุ ภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ลกู ค้ า รวมทัง้
ให้ บริ การของบริ ษัทจะเป็ นการให้ บริ การที่ครบวงจร เป็ นการให้ บริ การที่มีคณ
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพ
3.2 การมีช่องทางการจําหน่ ายที่ครอบคลุมและทั่วถึง
1) การเลือกทําเลที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมในการเปิ ดสาขา
เนื่องจากรายได้ ของบริ ษัทส่วนหนึง่ มาจากการขายปลีกให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไป (Retail) โดยเลือกเปิ ดสาขาเฉพาะในแหล่งชุมชนที่
มีกําลังซื ้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้ บริ การ ปั จจุบนั บริ ษัทมีสาขาจํานวน 23 แห่ง
2) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ตัวแทนจําหน่าย
ตัว แทนจํ า หน่ า ยถื อ เป็ นช่ อ งทางสํ า คัญ ในการจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ของบริ ษั ท และจากการที่ บ ริ ษั ท เป็ นผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ จํ า หน่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นรายแรกๆ บริ ษัทจึงมีการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ตัวแทนจําหน่ายเหล่านี ้มาเป็ นเวลานาน นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
มีฝ่ ายขายที่ รับ ผิ ดชอบในการดูแ ลตัวแทนจํ าหน่า ยเหล่า นี โ้ ดยตรง โดยจะทําการติ ดต่อ และตรวจเยี่ ย มตัวแทนจํ าหน่ ายอย่ า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อรั บทราบปั ญหาต่างๆ เพื่อนํามาพัฒนาและปรั บปรุ งให้ บริ การเป็ นที่พึงพอใจ ทัง้ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการส่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ ทนั กับความต้ องการ คุณภาพสินค้ า รวมทังราคาสิ
้
นค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดให้ มีกิจกรรมส่งเสริ มการขายใน
กลุม่ ตัวแทนจําหน่ายของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ าจากบริ ษัท
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3.3 การมีความสัมพันธ์ ท่ ดี กี ับผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่รายใหญ่
บริ ษัทได้ รับสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตังแต่
้ ปี 2537 และในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทได้ รับรางวัลต่างๆ จาก AIS อย่าง
้ านการจัดโปรโมชัน่ ร่ วมกัน
ต่อเนื่อง ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีความสัมพันธ์ ที่ดีและได้ รับการสนับสนุนจาก AIS อย่างสมํ่าเสมอ ทังในด้
งบประมาณการตกแต่งร้ านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้ าง Brand Loyalty ภายใต้ ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS
BUDDY
3.4 การบริหารสินค้ าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารสินค้ าคงคลังเป็ นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสินค้ าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนความนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัทอาจประสบกับปั ญหา
อันเกิดจากสินค้ าล้ าสมัยหรื อสินค้ าเสื่อมความนิยม บริ ษัทจึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสินค้ าคงคลังให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
โดยใช้ ระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้ อมูลสินค้ าคงคลังของทุกสาขา ทําให้ สามารถควบคุมปริ มาณสินค้ าคงคลังได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการตรวจนับสินค้ าคงคลังทุกชิ ้นทุกสาขาในทุกสิ ้นวัน สําหรับที่คลังสินค้ าบริ ษัทจะจัดแบ่งพนักงาน
ตรวจนับตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยจะทําการสุ่มตรวจนับสินค้ าตามหน่วยนับ (กล่อง) เพื่อทําการเปรี ยบเทียบยอดสินค้ า
คงเหลือกับรายงานสินค้ าคงคลังจากระบบ Inventory ของบริ ษัท นอกจากนี ้ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะตรวจนับสินค้ าในแต่
ละสาขา และที่คลังสินค้ าอย่างสมํ่าเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ส่งผลทําให้ บริ ษัทมียอดสูญหาย
ของสินค้ าคงคลังตํ่ามาก
3.5 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อมาจําหน่ าย
บริ ษัทได้ มีการจัดซื ้อจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกันก็ได้ มีการนําเข้ าสินค้ า
จากประเทศจีนเข้ ามาจําหน่ายภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท “TWZ” ทําให้ บริ ษัทมีสินค้ าที่หลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคได้ ครบทุกกลุ่ม และการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทอยู่ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเวลานานกว่า 20 ปี ประกอบกับ
การได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนนํ
ั ้ าต่างๆ อยู่เป็ นประจํา ทําให้ มีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับความต้ องการของผู้บริ โภค แนวโน้ มกระแสความนิยมของผู้บริ โภค และความเคลื่อนไหวของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ภาพรวม จึงทําให้ สามารถคัดเลือกสินค้ าที่ตรงกับความต้ องการของตลาดได้ เป็ นอย่างดี
3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถและมีความพร้ อมที่จะให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ าทังก่
้ อนและหลัง
การขาย ทัง้ นี ้ พนักงานทุกคนในสาขาของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอบรมพืน้ ฐานให้ มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในการ
ให้ บริ การที่มีมาตรฐาน โดยพนักงานทุกคนจะได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อให้ เข้ าใจถึงศักยภาพของโทรศัพท์ วิธีการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ รวมทังมี
้ การ Update ข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เป็ นระยะเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้ แก่
ลูกค้ าได้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในส่วนพนักงานที่ให้ บริ การหลังการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ก็จะได้ รับการฝึ กอบรม
้ กษะต่างๆ เพื่อที่จะสามารถให้ บริ การได้ ตามมาตรฐานที่ศนู ย์บริ การ
จากผู้ผลิต และจาก AIS เพื่อให้ มีความรู้ ความชํานาญ รวมทังทั
กําหนดไว้
3.7 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่ างต่ อเนื่อง (Integrated Marketing Communication)
บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทังแก่
้ ตวั แทนจําหน่ายและผู้บริ โภค ซึง่ นอกจากจะ
เป็ นวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขายแล้ ว ยังสร้ างความคุ้นเคยในตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอีก

หน้ า 20

4.ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ าของบริ ษัท สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
1. กลุ่มลูกค้ ารายย่ อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็ นการขายปลีก (Retail)
้ ่ตามศูนย์ การค้ า และ ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ และ
บริ ษัทจะจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริ ษัทซึ่งตังอยู
บริ ษัทมีบริ การสินเชื่อแบบผ่อนชําระสําหรับการซื ้อสินค้ าของบริ ษัท ทังจากบริ
้
ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท อยุธยา
แคปปิ ตอล เซอร์ วิสเซส จํากัด บริ ษัท เทสโก้ คาร์ ด เซอร์ วิสเซส จํากัด และสถาบันการเงินรายอื่น ๆ ที่ให้ บริ การสินเชื่อผ่อนชําระ เพื่อ
ช่วยอํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ ารายย่อยเพิ่มมากขึ ้น
2. กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ ายทั่วไป (Dealer)
นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทยังจําหน่ายสินค้ า
ให้ แก่ตัวแทนจําหน่ายสําหรั บโทรศัพท์ เคลื่อนที่กว่า 200 รายทั่วประเทศ และจากการที่บริ ษัทมียอดการสั่งซือ้ สินค้ าต่อครั ง้ ใน
ปริ มาณมาก ทําให้ บริ ษัทได้ รับการสนับสนุนในการทําตลาดจากผู้จดั จําหน่าย และมีอํานาจต่อรองทังในเรื
้ ่ องของรุ่นของสินค้ า ราคา
และความรวดเร็ วในการส่งสิน ค้ า ดังนัน้ การที่ตัวแทนจํ าหน่ายสั่งซือ้ สิน ค้ าจากบริ ษัทก็ จะได้ รั บการจัดสรรสินค้ ารุ่ นใหม่ๆ ทัง้
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายเอง และผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการที่บริ ษัทมีการจัดส่ง
สินค้ าที่รวดเร็ วและราคาสินค้ าที่เหมาะสม รวมทัง้ การที่บริ ษั ทมีการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการขายให้ กับ ตัวแทนจํ าหน่ายอย่า ง
สมํ่าเสมอ ทําให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากตัวแทนจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง
5. นโยบายราคา
สําหรั บโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริ ษัทนําเข้ าจากประเทศจีน มาจําหน่ายภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทมีนโยบายในการ
กําหนดราคาสินค้ าโดยคิดจากราคาต้ นทุนบวกอัตรากําไรที่เหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคุณสมบัติการใช้ งานของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ความนิยมของลูกค้ าตามสภาวะการแข่งขันของตลาด
เนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้ ผ้ ูจดั จําหน่ายสินค้ าต้ องมีการปรับราคาสินค้ าอยู่
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายของผู้จดั จําหน่ายเหล่านัน้ บริ ษัทจะได้ รับการชดเชยราคาตามรุ่ น เงื่อนไข
และตามเวลาที่ได้ ตกลงกัน เพื่อให้ บริ ษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อแข่งขันในตลาดได้
6. การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัท แบ่งได้ เป็ น 3 ช่องทางหลัก ดังนี ้
6.1 การจําหน่ ายสินค้ าผ่ านสาขาของบริษัท
บริ ษัทจําหน่ายสินค้ าโดยตรงให้ กับลูกค้ ารายย่อยทัว่ ไปผ่านสาขาของบริ ษัทที่เปิ ดให้ บริ การอยู่ในปั จจุบนั จํานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 23 สาขา ซึง่ ตังอยู
้ ่แหล่งธุรกิจที่สําคัญ ซึง่ ถือเป็ นทําเลที่เหมาะสม เนื่องจากลูกค้ าทัว่ ไปมีพฤติกรรมที่เน้ นความสะดวกสบาย
ในการเลือกซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การ การที่สาขาของบริ ษัทตังอยู
้ ่ในทําเลดังกล่าวจึงมีความได้ เปรี ยบในการขายและการให้ บริ การที่
ลูกค้ าทัว่ ไปสามารถเดินทางมาได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว การจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าทัว่ ไปจะเน้ นการให้ บริ การเป็ นสําคัญ โดย
บริ ษัทจะมีการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายยี่ ห้อและรุ่ นให้ แก่ลูกค้ าเพื่อทําการเปรี ยบเทียบทัง้ การใช้ งานและราคาเพื่อให้
เหมาะสมและตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
6.2 การจําหน่ ายสินค้ าผ่ านตัวแทนจําหน่ าย (Dealer)
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าให้ กับตัวแทนจําหน่ายในลักษณะการขายส่ง ซึ่งบริ ษัทมีลกู ค้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายสําหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทัว่ ประเทศ โดยในการคัดเลือกตัวแทนจําหน่าย บริ ษัทจะมีการพิจารณาข้ อมูลเบื ้องต้ นของตัวแทน
จําหน่ายแต่ละราย ได้ แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระเงินของตัวแทนจําหน่าย
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เขตพื ้นที่ในการจําหน่ายสินค้ าของตัวแทนจําหน่าย เป็ นต้ น เพื่อประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ที่จะมาเป็ นตัวแทนจําหน่ายของ
บริ ษัทแต่ละราย ซึง่ การขายสินค้ าให้ แก่ตวั แทนจําหน่ายส่วนใหญ่ บริ ษัทจะให้ ส่วนลดการค้ าในกรณีที่ลกู ค้ าชําระเป็ นเงินสด และจะ
ให้ เครดิต 30-120 วัน สําหรับตัวแทนจําหน่ายที่มีการสัง่ ซื ้อเป็ นประจําและทําธุรกิจกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน และไม่มีประวัติ
การผิดนัดการชําระเงิน
6.3 การจําหน่ ายสินค้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แก่ บริ ษัท อาร์ เอสมอลล์ จํากัด,บริ ษัท ช้ อปปี ้ (ประเทศไทย) จํากัด,
บริ ษัท ลาซาด้ า จํากัด, บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด, บริ ษัท โรบินสัน จําดัด (มหาชน), บริ ษัท ออฟฟิ ศเมท (ไทย) จํากัด, บริ ษัท
เพาเวอร์ บาย จํากัด, บริ ษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จํากัด เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะวางแผนการตลาดร่ วมกับบริ ษัทดังกล่าว โดย
พิจารณาความเหมาะสมของปริ มาณ และรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของลูกค้ า
7. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563มีดงั นี ้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
(ปรับปรุงสาขาและสํานักงาน)
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องใช้ สํานักงาน
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

วงเงินจํานอง
(ล้ านบาท)

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

-

-

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 63
(ล้ านบาท)
62.06
59.82
1.05

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

-

-

0.85
0.36
0.82
13.32

รายละเอียดของสัญญาเช่ าทรั พย์ สนิ ใช้ ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้ เช่ าณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563มีดงั นี ้
ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่
ซิสเทมจํากัด

บริ ษัท สยาม รี เทล
ดีเวลล็อปเม้ นท์จํากัด
กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท

วัตถุประสงค์
การเช่ า
Telewiz Shop

Telewiz Shop

Telewiz Shop

สถานที่ตงั ้
ชัน้ 1 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาศรี นคริ นทร์
ชัน้ 1อาคารเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาแจ้ งวัฒนะ
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาสุขมุ วิท 50
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 3
ชัน้ 2 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาบางนาตราด
ชัน้ 3 อาคารศูนย์การค้ าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้ อง 3033
ชัน้ 3 อาคารศูนย์การค้ าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้ อง
3033A
ชัน้ 2 ห้ อง 225 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า
รัชดา-พระราม 2
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พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
42.00
13.00
15.00
19.00
17.00
34.00
27.00

16 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 66
05 ธ.ค. 63 - 04 ธ.ค. 66
23 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 64
01 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 64
01 ส.ค. 63 – 31 ก.ค.64
01 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 66
01 ส.ค.63 - 31 ก.ค. 64

77.17

01 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 64

74.00
119.53

01 มิ.ย.63 – 31 พ.ค.66
22 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 64

ระยะเวลาการเช่ า

ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท ออลซีซนั ส์
พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
บริ ษัท บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
การเช่ า
Telewiz Shop
Telewiz Shop
Telewiz Shop
Telewiz Shop
Telewiz Shop

บริ ษัท บางนาเซ็นทรัล
พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน)
คุณสํารวม จินตสุเมธ
บริ ษัท ไคตัค นาริ ตะ จํากัด

บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด

บริ ษัท ไคตัค นาริ ตะ จํากัด
(บจก. ทีแซดเทรดดิ ้ง)

บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด
(บจก. ทีแซดเทรดดิ ้ง)

สถานที่ตงั ้
ชัน้ 3 อาคารออลซีซนั ส์คอมเพล็กซ์
ห้ อง 334/3
ชันใต้
้ ดิน อาคารศูนย์การค้ า บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขา
บางนา
ห้ อง 2CR220/1 ศูนย์การค้ า
บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ บางพลี
ห้ อง F1/10 ห้ างคาร์ ฟรู ์ สาขาพระราม 2
ชันใต้
้ ดิน
ศูนย์การค้ า บิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
10.31

29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66

32.50

08 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 64

115.00

15 มี.ค.62 – 14 มี.ค. 64

19.31
14.06

01 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63
อยู่ระหว่างการต่อสัญญา
09 มี.ค.61 - 08 มี.ค. 64

ระยะเวลาการเช่ า

Telewiz Shop

ชัน้ 5 ห้ อง 529 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลซิตี ้ บางนา

44.88

01 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.64

Telewiz Shop

ชัน้ 3 ห้ อง 309/1 อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลรามอินทรา

53.75

01 ธ.ค.62- 31 ม.ค.64

Telewiz Shop

ชัน้ 3 ห้ อง 344-345 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า

150.74

04 ธ.ค. 63 - 14มี.ค. 64

Telewiz Shop

ชัน้ 2 ห้ อง R252 สาขามาร์ เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

129.00

1 มิ.ย. 61 – 31 พ.ค. 64

TWZ Shop
สํานักงานและ
คลังสินค้ า

100/1-2 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
47/377 ชัน้ 4 ห้ อง 411 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
47/341 ชัน้ 4 ห้ อง 401 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี

140.80
180.00

01 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64
01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย.64

308.00

15 ก.ย. 61 -15 ก.ย. 64

273,273/1 ห้ อง B1-B2 โครงการ THE WIZ RATCHADA
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

345.30

01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66

47/341 ชัน้ 4 ห้ อง 410 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
47/341 ชัน้ 4 ห้ อง 402 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี

110.00

01 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64

208.00

15 ก.ย. 61 – 14 ก.ย. 64

273/2ห้ อง B3 โครงการ THE WIZ RATCHADA ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

172.65

1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.66

สํานักงานและ
แผนกบริ หาร
หลังการขาย

คลังสินค้ า

สํานักงานและ
แผนก Fibre
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รายละเอียดสิทธิการเช่ าพืน้ ที่ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
ที่ตงั ้

วัตถุประสงค์

ห้ อง 305 ชัน้ 3 อาคารศูนย์การค้ า
Telewiz Shop
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3
ห้ อง 509A ชัน้ 5 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลซิตี ้ Telewiz Shop
บางนา

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

ระยะเวลาการเช่ า

75.20

10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65

110.00

1 ต.ค. 44 - 30 มิ.ย. 66

ภาระผูกพัน
จดจํานองกับ
ธนาคาร
จดจํานองกับ
ธนาคาร

มูลค่ าตามบัญชี
31 ธ.ค. 2563
(ล้ านบาท)
0.40
0.64

นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าทําสัญญาสิทธิการเช่าจากการเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษกเนือ้ ที่ประมาณ
6,126 ตารางเมตร รวมทัง้ บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด ที่บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นมาจากผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส่งผลให้ บริ ษัทมี
ประโยชน์จากการใช้ สญ
ั ญาสิทธิการเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนื ้อที่เพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 5,909.20
ตารางเมตร เพื่อดําเนินการก่อสร้ างโฮมออฟฟิ ศ อาคารสํานักงาน เพื่อการพาณิชย์ โดยสิทธิการเช่าประกอบด้ วยสัญญาเช่า 4 ฉบับ ได้ แก่
้ วนั ที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 2 ฉบับ
1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้ างอาคาร เริ่ มตังแต่
2. สัญญาเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคาร เพื่อดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ เริ่ มตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 14
สิงหาคม 2574 จํานวน 2 ฉบับ
้ ้ สิ่งปลูกสร้ างทังหมดในพื
้
้นที่เช่า ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตามให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทังสิ
้ ้นทันทีที่ลงมือปลูก
ทังนี
สร้ างหรื อติดตัง้ และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องจ่ายค่าเช่ารายปี ซึง่ เป็ นไปตามสัญญาเช่าทัง้ 4 ฉบับกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
8. โครงสร้ างส่ วนของผู้ถอื หุ้นและประวัตกิ ารเพิ่มทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี
ประวัตกิ ารเพิ่มทุน
2561
 ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาทโดยการตัด
หุ้นสามัญที่ยงั มิได้ จําหน่าย จํานวน 515,680,609.10 บาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 5,156,806,091
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
 ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (TWZ-W5) จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วย
เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการจองซือ้ ในอัตรา
1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้ สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออก ใบสําคัญแสดงสิทธิ
 เพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษัทฯ จํานวน 1,022,316,574.90 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน
10,223,165,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจาก
625,908,107.10 บาท เป็ น 1,648,224,682 บาทแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 16,482,246,820 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ0.10 บาท
2563
 ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตัด
หุ้นสามัญที่ซื ้อคืนและยังไม่ได้ จําหน่ายของบริ ษัทจํานวน 4,000,000.00 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้
0.10 บาท เป็ นหุ้นสามัญลดลงทังสิ
้ ้น 40,000,000 หุ้น ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทฯ ลดลงจาก
16,482,246,820 หุ้น เป็ น 16,442,246,820 หุ้น
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9. ข้ อมูลของคณะกรรมการและผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังสิ
้ ้น จํานวน 7 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ ง
1. นายพุทธชาติ
รังคสิริ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ
2. นายกิตติพงศ์
กิตติภสั สร
3. ผศ.ดร.ทิพภากร
รังคสิริ
กรรมการ
4. นางสาวไขแข
เชิดวิศวพันธุ์
กรรมการ
5. รศ.พัชรา
พัชราวนิช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายบันดาล
อุดล
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
7. นายพงชาญ
สําเภาเงิน
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวนลินี ประทับศร เป็ นเลขานุการบริ ษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 สรุปได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 12 มกราคม 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

กลุม่ ครอบครัวรังคสิริ
นายพุทธชาติ

รังคสิริ

1,141,428,571

11.52

นางสาวณัฐนุช

รังคสิริ

470,049,498

4.74

1,611,478,069

16.27

รวมกลุม่ ครอบครัวรังคสิริ
2.

นางสาวดุจเดือน

วริ นทร์

394,382,747

3.98

3.

นายสิปปกร

ขาวสอาด

386,656,000

3.90

4.

นางศศิธร

จันทรสมบูรณ์

251,370,000

2.54

5

นางเพชรัตน์

ทองแตง

161,000,000

1.63

6.

นางอลิสา

คาลัสซี

110,000,015

1.11

7.

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

103,173,422

1.04

8.

นายศมิศร์

เจษฎาวุฒิ

101,382,000

1.02

9.

นายจาตุรนต์

โกมลมิศร์

100,000,000

1.01

10.

นางศิริพร

ตันชัยเอกกุล

89,000,000

0.90

10. ประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง 3 ปี
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ
2. สํารองตามกฎหมาย
3.จํานวนหุ้น
4. เงินปั นผลประจําปี
5. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล **

ปี 2563
5.10
0.26
9,907
-

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น
ล้ านบาท
%
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ปี 2562
54.53
2.73
9,907
-

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น
ล้ านบาท
%

ปี 2561
61.04
3.05
8,549
0.00286
24.45
40.05

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น
ล้ านบาท
%

ตามที่บริ ษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้
คณะกรรมการของบริ ษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้ นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้
เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาตังสํ
้ ารองทางกฎหมาย 0.26 ล้ านบาท เพื่อนํากําไรสะสมไว้ เป็ นเงินลงทุนสําหรับขยายธุรกิจ
ของบริ ษัท และงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัท
1. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ในปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ยมีรายได้ รวม 3,302.38 ล้ านบาท ลดลงจาก 3,788.81 ล้ านบาท ของงวด
เดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 486.43 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 12.84 ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
- รายได้ จากการขายหรื อการให้ บริ การ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและบริ การในปี 2563 จํานวน
3,247.54 ล้ านบาท ลดลงจาก 3,697.10 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 449.56 ล้ าน
บาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 12.16 เนื่องจากในปี 2563 บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค
Covid-19 จึงส่งผลให้ มีรายได้ จากการขายลดลง
- รายได้ สนับสนุนการขาย เป็ นจํานวนเงิน 28.96 ล้ านบาท ลดลงจาก 39.91 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน
คิดเป็ นจํานวนเงิน 10.95 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 27.44 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จัดกิจกรรมทางการ
ตลาดเพื่อช่วยเร่ งในการจัดจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มลดลง จึงได้ รับเงินค่าสนับสนุนการขาย
จากผู้จําหน่ายตามโปรโมชัน่ ที่ผ้ จู ําหน่ายกําหนดลดลงเช่นกัน
- รายได้ อื่นๆ เป็ นจํานวนเงิน 25.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.78 ของรายได้ รวม ซึ่งลดลงจาก 51.80 ล้ านบาท
ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 25.92 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราส่วนร้ อยละ 50.04 เนื่องจากใน
ปี 2562 บริ ษัทมีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เกียร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด และยังมีรายได้ อื่นที่เกิดขึ ้น
จากกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของการจัดประเภททรัพย์สินจากโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่า
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี ้ยรับจากเงินฝากประจํา และดอกเบี ้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ต้ นทุนขายหรื อต้ นทุนการให้ บริ การ จํานวน 2,953.99 ล้ านบาท ลดลงจาก 3,359.45 ล้ านบาท ของงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากในปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายสินค้ าในมูลค่าที่ลดลงจากปี ก่อน
- ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย จํานวน 69.25 ล้ านบาท ลดลงจาก 89.94 ล้ านบาทของงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมี
ต้ นทุนการการจัดจําหน่ายต่อรายได้ รวมของบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.92 และร้ อยละ 2.37 ในปี 2563 และ
ปี 2562 ตามลําดับ
- ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จํานวน 142.54 ล้ านบาท ลดลงจาก 169.44 ล้ านบาทของงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ น
จํานวนเงิน 26.90 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 15.88 เนื่องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสามารถบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 147.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 112.73 ล้ านบาทของปี ก่อน หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน
35.04 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราส่วนร้ อยละ 31.08 ซึ่งเป็ นผลมาจากการกู้ยืมเงินในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
- ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2563 เป็ นจํานวน 3.92 ล้ านบาท ลดลงจาก 15.50 ล้ านบาท ของปี ก่อน คิดเป็ น
จํานวน 11.58 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 74.71 เนื่องจากผลการดําเนินงานตามที่กล่าวข้ างต้ น
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- ขาดทุนสุทธิ เป็ นจํานวนเงิน 8.70 ล้ านบาท ซึ่งขาดทุนสุทธิ ดังกล่าวได้ ถูกหักส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
1.20 ล้ านบาท จึงทําให้ บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิเป็ นจํานวนเงิน 7.50 ล้ านบาท ลดลงจาก 43.91 ล้ านบาทของงวด
เดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวน 51.41 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลการดําเนินงานตามที่
กล่าวข้ างต้ น
ฐานะการเงิน
บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมในปี 2563 จํานวน 5,758.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 5,436.52 ล้ านบาท ของ
ปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 322.15 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราส่วนร้ อยละ 5.93 สินทรัพย์ของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2563
ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82.57 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 17.43 โดยรายละเอียด
ของสินทรัพย์ที่สําคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีลูกหนี ก้ ารค้ าและลูกหนี ห้ มุนเวียนอื่น เป็ นจํ านวน 1,734.02 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก
จํานวน 1,583.06 ล้ านบาท ของปี ก่อน หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน 150.96 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ
9.54 ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและบริ การโดยการให้ เครดิตลูกค้ า
เพิ่มขึน้ เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ ลูกค้ า จากผลกระทบของการแพร่ ร ะบาดโรค Covid-19 สํา หรั บ ลูกหนี อ้ ื่ น สํ า หรั บ การ
ดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้ วย เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า ลูกหนี ้อื่น ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า รายได้ ค้างรับ เงิน
ทดรองจ่ายในการดําเนินงาน และดอกเบี ้ยค้ างรับ
- สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ เสริ ม รวมถึงขยะที่เป็ น
วัตถุดิบเพื่อ ผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริ ษัทย่อย โดยสินค้ าคงเหลือ มี จํานวน 1,781.64 ล้ านบาท ในปี 2563
เพิ่มขึ ้นจากจํานวน 1,606.88 ล้ านบาท ของปี ก่อนเป็ นจํานวน 174.76 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.88 โดย
สินค้ าคงเหลือได้ เป็ นไปตามนโยบายการบริ หารสินค้ าของบริ ษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั ราคาต้ นทุนสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ต่อหน่วยสูงขึ ้นมากกว่าในปี ที่ผา่ นมา
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินในปี 2563
จํานวน 10.04 ล้ านบาทลดลงจาก 21.08 ล้ านบาทของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 11.04 ล้ านบาท หรื อลดลงใน
อัตราส่วนร้ อยละ 52.37 เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ โอนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่าภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงินเป็ นอาคารเพื่อดําเนินงานและ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจํานวน 351.40 ล้ านบาท ลดลงจาก 379.00 ล้ านบาทของปี ก่อน คิดเป็ น
จํานวนเงิน 27.60 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราส่วนร้ อยละ 7.28 ส่วนใหญ่คือเงินฝากที่ติดภาระคํ ้าประกันและ
เงินฝากประจํา
- สินทรั พย์ หมุนเวียนอื่ นในปี 2563 และปี 2562 มีจํานวน 336.05 ล้ านบาท รวมถึงสินทรั พย์ ที่ถือไว้ เพื่อขาย
จํานวน 180.25 ล้ านบาทนัน้ ประกอบด้ วยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดินที่มีการพัฒนาแล้ ว
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเพื่อทําสัญญาเช่าระยะสัน้ ซึ่งในปี 2563 มีจํานวน 114.90 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจาก 104.80 ล้ านบาทของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 10.10 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 9.64
- สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2563 จํานวน 176.67 ล้ านบาทลดลงจาก 177.35 ล้ านบาทของปี ก่อน คิดเป็ น
จํานวนเงิน 0.68 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราส่วนร้ อยละ 0.38 และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ในปี 2563 จํานวน
453.50 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นจากการลงทุนในบริษัท มิตรา คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ในปี 2562
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สภาพคล่ อง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 351.17 ล้ านบาท
ลดลงจากสิ ้นปี 2562 จํานวน 60.45 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราส่วนร้ อยละ 14.69 โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและ
ใช้ ไปของเงินสดดังนี ้
- เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมดําเนินงาน 244.08 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและ
ลูกหนี ้หมุนเวียน สินค้ าคงเหลือ และการชําระดอกเบี ้ยจ่ายดําเนินงาน
- เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 99.39 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อซื ้อบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วม
- เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 283.02 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทฯ ในปี 2562-2563 เท่ากับ 2.30 เท่า และ 1.95 เท่า ตามลําดับ โดยบริ ษัทฯมี
สินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นหมุนเวียน และสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น และหนี ้สินหมุนเวียนใน
ส่วนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม จํานวน 2,726.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.35 จากปี 2562 การเพิ่มขึ ้นของ
หนี ้สินดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น และหุ้นกู้ ในขณะที่สว่ นของ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เท่ากับ 3,031.80 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ อตั ราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.90 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก
0.89 เท่า ในปี 2562
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งบการเงินของบริษัท
บริ ษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่ น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยืู ้ มระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เ พื่อให้เ ช่าภาย
ใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจํา หน่ าย
ทีจ่ ัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
อสังหาริมทรัพย์เ พื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยม
- สิทธิการเช่าทีด่ ิน
- สิทธิการเช่าพื้นที่
- สินทรัพย์ไม่มีต ัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ทีด่ ินรอการพัฒนา
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

2563

2562

2563

2562

6
7
5.1
8

351,171,611
1,734,016,317
5,500,000
1,781,639,024

411,616,748
1,583,065,880
1,606,878,102

340,580,119
1,789,172,737
220,000,501
1,699,799,352

403,201,356
1,584,314,888
199,000,000
1,526,017,939

9.1

4,797,389

2,436,619

2,725,208

1,050,923

9.2
9.3
10

10,041,694
351,402,905
336,048,641

21,080,002
378,996,570
336,048,641

350,928,079
-

350,615,435
-

11

180,249,734
4,754,867,315

180,249,734
4,520,372,296

192,349,734
4,595,555,730

192,349,734
4,256,550,275

9.1

66,949,523
7,161,906
50,387,177
114,900,000
176,665,496
8,501,807
66,312,526

67,911,668
7,156,361
104,800,000
177,349,005
42,705,168

42,678,940
406,000,000
15,900,000
80,010,370
11,748,263
-

42,995,723
329,958,069
16,400,000
92,463,803
-

10,649,682
1,047,812
453,504,031
1,146,667

20,384,484
1,535,069
450,328,268
1,907,513

1,047,812
6,501,176
-

1,535,069
3,322,180
-

23,625,000
22,954,991
1,003,806,618
5,758,673,933

23,625,000
18,448,482
916,151,018
5,436,523,314

20,760,375
584,646,936
5,180,202,666

15,928,992
502,603,836
4,759,154,111

12.1, 12.2.1
13
14
15
16
17.1
17.2
17.3
18
19

หน้ า 30

บริ ษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่ น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้ มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูยื้ มระยะสั้น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูยื้ มระยะสั้น - กิจการทีไ่ ม่เ กีย่ วข้องกัน
- ตัวแลกเงิ
น
๋
- ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน
- เงินกูยื้ มระยะสั้นอื่น
ภาษีเ งินได้ค ้างจ่ าย
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- สังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้ มระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หุ ้นกู ้
หนี้ สินภาษีเ งินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้ สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- สังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

2563

2562

2563

2562

20
21

1,572,279,599
311,899,306

1,704,333,437
261,455,442

1,562,806,823
152,395,414

1,694,486,527
130,268,382

22
24
5.1

3,296,074
6,672,000
69,509,346

62,512,474
84,558,313

4,440,390
6,672,000
42,407,575

62,512,474
-

25.1
25.2
25.3

94,640,770
2,619,068

96,920,880
25,000,000
81,471,886
3,880,069

94,228,613
2,190,458

96,920,880
30,000,000
2,736,152

26.1
26.2

3,570,607
2,283,416
2,066,770,186

3,008,071
880,697
2,324,021,269

3,570,607
1,108,744
1,869,820,624

3,008,071
199,691
2,020,132,177

24
22
23
18

13,328,000
4,726,498
410,802,579
116,177,910

118,086,513

13,328,000
6,181,570
410,802,579
6,815,537

7,652,998

27

11,345,070

12,624,197

10,795,076

10,584,914

26.1
26.2

5,871,396
97,240,529
608,401
660,100,383
2,726,870,569

8,946,618
99,967,038
427,400
240,051,766
2,564,073,035

5,871,396
47,216,482
246,600
501,257,240
2,371,077,864

8,946,618
48,768,319
246,600
76,199,449
2,096,331,626
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บริ ษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่ น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ทุนเรื อ นหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 16,442,246,820 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
หุ ้นสามัญ 16,482,246,820 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ทุนที่อ อกและเรี ยกชํ าระแล้ ว
หุ ้นสามัญ 9,906,689,250 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
หุ ้นสามัญ 8,548,952,743 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
- จัดสรรสํารองหุ ้นทุนซือ้ คืน
ยังไม่ได้จัดสรร
หุ ้นทุนซือ้ คืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู ้ถือหุ ้น
รวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

2563

2562

2563

2562

28.1
1,644,224,682

1,644,224,682
1,648,224,682

990,668,925

28.2
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1,648,224,682
990,668,925

1,215,168,242

854,895,274
1,215,168,242

1,215,168,242

854,895,274
1,215,168,242

53,622,358
500,477,313
2,759,936,838
271,866,526
3,031,803,364
5,758,673,933

53,367,186
3,600,000
501,255,131
(3,600,000)
58,506
2,624,744,339
247,705,940
2,872,450,279
5,436,523,314

53,622,358
549,665,277
2,809,124,802
2,809,124,802
5,180,202,666

53,367,186
3,600,000
539,391,783
(3,600,000)
2,662,822,485
2,662,822,485
4,759,154,111

บริ ษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่ น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น
- รายได้สนับสนุ นการขาย
- รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนบริษทั ร่วม
รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อ นภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่ าย) ภาษีเ งินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง

หมายเหตุ
5.2,37
31
5.2,31

34

35

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสํ าหรั บปี
การดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนิ นงานทีย่ กเลิก
- สุทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสํ าหรั บปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรื อ ขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงาน
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อ ขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรื อ ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสํ าหรั บปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี
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งบการเงินรวม
2563
2562
3,247,542,066
3,697,101,819

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562
3,157,946,034
3,601,497,369

28,960,209
25,876,173
3,302,378,448
(2,953,989,013)
(63,246,127)
(142,542,079)
(147,770,342)
387,146
(3,307,160,415)
(4,781,967)
(3,914,187)
(8,696,154)
(8,696,154)

39,905,109
51,804,885
3,788,811,813
(3,359,445,888)
(89,945,722)
(169,441,237)
(112,726,808)
(3,731,559,655)
57,252,158
(15,502,576)
41,749,582
41,749,582

25,447,359
30,664,551
3,214,057,944
(2,881,435,700)
(63,246,127)
(118,102,628)
(142,601,619)
(3,205,386,074)
8,671,870
(3,568,430)
5,103,440
5,103,440

38,665,109
49,996,205
3,690,158,683
(3,282,658,007)
(89,487,883)
(143,506,365)
(106,134,619)
(3,621,786,874)
68,371,809
(13,840,583)
54,531,226
54,531,226

(8,696,154)

4,253,737
46,003,319

5,103,440

54,531,226

2,917,952

2,588,051

1,425,226

2,588,051

2,917,952

2,588,051

1,425,226

2,588,051

2,917,952
(5,778,202)

(295,868)
2,292,183
48,295,502

1,425,226
6,528,666

2,588,051
57,119,277

บริ ษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่ น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนิ นงานทีย่ กเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ

(7,499,104)
(7,499,104)

42,118,874
1,789,645
43,908,519

5,103,440
5,103,440

54,531,226
54,531,226

ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนิ นงานทีย่ กเลิก
รวม

(1,197,050)
(8,696,154)

(369,292)
2,464,092
46,003,319

5,103,440

54,531,226

(4,581,152)
(4,581,152)

44,411,057
1,789,645
46,200,702

6,528,666
6,528,666

57,119,277
57,119,277

(1,197,050)
(5,778,202)

(369,292)
2,464,092
48,295,502

6,528,666

57,119,277

36

(0.0008)

0.0051

0.0005

0.0064

36

(0.0008)

0.0049

0.0005

0.0064

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี จากการดําเนิ นงานทีย่ กเลิก
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี จากการดําเนิ นงานทีย่ กเลิก
รวม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อ หุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขัน้ พื้นฐาน ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) ต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐานสํ าหรั บการดําเนินงานต่ อ เนือ่ ง
กําไร (ขาดทุน) ขั้นพื้นฐานจากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

หน้ า 34

-

