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 วนัท่ี 8 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมพ่ร้อมสารสนเทศ 
 2.  ใบจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่
 3.  ใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่

4. เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ ออก
หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

5. แผนที่รับจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่
 
 ด้วยท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)หุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 (ครัง้ใหม่) เม่ือวันท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10  บาท 
ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ โดยจัดสรรในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีไม่ได้
รับการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้แรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิและชําระราคาค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทกุราย โดย
การจดัสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ทกุรอบไป (รายละเอียด
ของการจดัสรรตามท่ีปรากฏในหนงัสือแจ้งการจดั 
 ในการนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น 
Rights offering (Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 และกําหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
ตัง้แตว่นัท่ี 24 – 30 มีนาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัทําการ)  
 บริษัทฯ จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering ซึง่มีจํานวน
ตามท่ีระบไุว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่ซึง่ออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้กําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดการเสนอขาย พร้อมทัง้การจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering โดยมี
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. กําหนดการจองซือ้และรับชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่
วนัท่ี 24 – 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (เว้นวนัหยดุราชการ) 

2. สถานท่ีรับจองซือ้และรับชําระคา่จองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่
บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่  จํากดั(มหาชน) 
เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
เบอร์โทร 02-275-9789 ตอ่ 401 
เบอร์แฟกซ์ 02-275-9798 
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3. ช่องทางการชําระเงินคา่หุ้น 
3.1 ชําระเงินสดได้ท่ีสถานท่ีรับจองซือ้  
3.2 วิธีโอนเงินเข้าบญัชีบริษัทฯ 

ช่ือบญัชี   “บญัชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัททีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน)” 
ธนาคาร  กสิกรไทย   สาขาประชานิเวศน์ 1 
ประเภทบญัชี   กระแสรายวนั   
บญัชีเลขท่ี 737-1-02174-9 

ผู้จองซือ้จะต้องส่งเอกสารหลกัฐานการจองพร้อมต้นฉบบัใบนําฝากเงินค่าจองหุ้นส่งมาที่บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 
30 มีนาคม 2564 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 

3.4 เช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเช็คสัง่จ่ายเฉพาะ ในนาม“บญัชีเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท 
ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน)“ซึง่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกัเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 
1 วนัทําการ โดยจดัส่งมาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้น และใบรับรองการจองซือ้หุ้น ณ สถานท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 16.00 น.
ของระยะเวลาจองซือ้โปรดลงวนัท่ีในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวนัท่ีจองซือ้ แต่ไม่เกินวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 พร้อมทัง้
ระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค/แคชเชียร์เช็คในกรณีที่ลกูค้าไม่ได้ระบุ
ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลงัของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้ 
ในกรณีไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับการจองซือ้หุ้นดงักลา่ว 

3.5 ดร๊าฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทัว่ราชอาณาจกัร โดยสัง่จ่าย ในนาม “บญัชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ 
บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน)” 

4 วิธีการจองซือ้หุ้น 
4.1 ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทได้ตาม วนั เวลา และสถานที่ตามท่ีระบ ุ
4.2 เอกสารท่ีใช้ในการจองซือ้ ประกอบด้วย 

(1)   ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้หุ้นสว่นท่ี 1 และหลกัฐานการ   
รับจองซือ้หุ้น (ส่วนท่ี 2 ของใบจองซือ้หุ้น) กรณีท่ีเป็นนิติบคุคลให้ลงนามพร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ทัง้นี ้
ผู้ ถือหุ้นสามารถย่ืนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1 ฉบบั
เทา่นัน้ 

 (2) หลกัฐานการชําระเงิน ได้แก่ 
เช็คบคุคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 
1 วนัทําการ หรือสําเนาใบนําฝากเงิน พร้อมเขียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

(3) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3) ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(4) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัเท่านัน้ โดยช่ือบญัชีเงินฝาก
ธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง สําหรับกรณีท่ีผู้จองซือ้ต้องการ
ให้คืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกิน
สิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน 
 (ก)  บคุคลสญัชาติไทย : สําเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
 (ข)  บคุคลตา่งด้าว : สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 
1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษัท 

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

2. การประชมุคณะกรรมการและการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
 ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี11/2563 : วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 (ครัง้ใหม)่  : วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 11/2563 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 และท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
(ครัง้ใหม่) เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนและเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท และจดัสรร
หุ้นเพ่ิมทนุดงันี ้
 

 ลดทนุจดทะเบียน : ลดทนุจดทะเบ ียนของบริษ ัทฯ  ลดทนุจดทะ เบ ียนของบริษ ัทฯ  จาก 
1,644,224,682 บาท เหลือ 990,668,925 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
จําหน่าย จํานวน 6,535,557,570 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 
653,555,757 บาท ทัง้นี ้หุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้ นสามัญ
ที่เสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน  ซึ ่งได้หมดอายุตัง้แต่ว ันที่8 
ธนัวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามญัแบบมอบอํานาจทัว่ไป 
ซึง่ได้หมดอายตุัง้แต่วนัท่ี 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น และ
หุ้นสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ น
สามัญของบริษัทฯ  (TWZ-W5) ซึ่งได้หมดอายุตัง้แต่ว ันที่ 31 มกราคม 
2563 จํานวน2,774,984,207 หุ้น 

  
ประเภทของหุ้นเพ่ิมทนุ : หุ้นสามญัใหม ่

ทนุชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั : 990,668,925 บาทแบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 9,906,689,250หุ้น 

  มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ทนุจดทะเบียนท่ีจะเพ่ิมขึน้ : 660,445,950 บาทบาทแบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน6,604,459,500 หุ้น 

  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ : 1,651,114,875บาทแบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 16,511,148,750 หุ้น 

  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
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วิธีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ : การจัดสรรหุ้นสามัญให้กับผู้ ถือหุ้นสามัญเดิมท่ีซือ้หุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทโดย
กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 
5 มีนาคม 2564 ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ทัง้จํานวน 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรร : ไมเ่กิน 6,604,459,500 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้ 0.10 บาท 
อตัราสว่น : 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 2 หุ้นสามญัใหม ่

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 0.10 บาท 

วนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ :  วนัท่ี 24-30มีนาคม 2564 (รวม 5 วนัทําการ) 
 

4. การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยมี รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
4.1 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิ หรือน้อยกวา่สิทธิท่ีได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวจะได้รับการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้จํานวนท่ีจองซือ้ 
4.2 ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีไม่ได้รับการจองซือ้

ในการจดัสรรครัง้แรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชําระราคาค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทกุราย 
โดยการจดัสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ทกุ
รอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกว่าสิทธินัน้ให้เป็นไปตาม
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวน

มากกวา่ หรือ เทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมและได้รับชําระคา่จองซือ้หุ้นครบถ้วนตามจํานวนท่ีแสดงความจํานง
จองซือ้เกินกวา่สิทธิทัง้หมดทกุราย 

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวน
น้อยกวา่จํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
2.1) บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วโดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายมา

คณูด้วยจํานวนหุ้นที่เหลือ ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นท่ี
จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และชําระราคาค่าจองซือ้
ครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ท่ี
จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายซึง่ยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิ โดยนําสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ มาคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ี
คงเหลือนัน้ ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับ
จดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  

 อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการจดัสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และ
ชําระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิตามวิธีการในข้อนี ้
จนกวา่ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 
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กรณีการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีส้ง่ผลให้ผู้จองซือ้รายใดถือหุ้นถึง
หรือข้ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ผู้จองซือ้มีหน้าท่ี
ต้องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

  ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึง่รวมถึง (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) 

1) การกําหนด หรือแก้ไขเง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้น Right Offering 
ซึง่รวมไปถึง 
1.1) จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ี่จะจดัสรรแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
1.2) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุ้น  

  (Record Date) 
1.3) อตัราสว่นการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กลา่วคือ อตัราสว่นหุ้น 

 สามญัเดิมตอ่หุ้นสามญัท่ีออกใหม)่ 
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
1.5) วิธีการจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 
1.6) ระยะเวลาการจองซือ้และการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และเง่ือนไข

และรายละเอียดอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินการข้างต้น 
2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ อนั

เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 
3) การลงนามในคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคําขอหลกัฐานใดๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้น

สามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น รวมทัง้การจัดเตรียมการและการย่ืนคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานผู้ มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอํานาจดําเนินการใดๆ อนั
จําเป็นสําหรับการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 

4) การแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการ
ตา่งๆ ข้างต้น 

 
5. วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 (ครัง้ใหม่) เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจอง
ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 
 

6. กําหนดวนัจองซือ้และรับชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
 6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้น 
  วนัท่ี 24 – 30 มีนาคม 2564 (รวม 5 วนัทําการ) ระหวา่งเวลา 9.00 – 16.00 น. 
 6.2 สถานท่ีรับจองซือ้และรับชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  

  บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900  
หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2275-9789 
หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798 
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7. วิธีการจองซือ้หุ้น 
 7.1 ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทได้ตาม วนั เวลา และสถานที่ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6. 
 7.2 เอกสารท่ีใช้ในการจองซือ้ ประกอบด้วย 

(1)   ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้หุ้นส่วนท่ี 1 และ
หลักฐานการรับจองซือ้หุ้ น (ส่วนท่ี 2 ของใบจองซือ้หุ้ น) กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อม
ประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถย่ืนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 1 ใบ ต่อใบ
รองการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

  (2) หลกัฐานการชําระเงิน ได้แก่ 
เช็คบคุคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานคร
ได้ภายใน 1 วนัทําการ หรือสําเนาใบนําฝากเงิน พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ท่ี
ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

(3) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3) ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(4) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัเทา่นัน้ โดยช่ือบญัชี
เงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง สําหรับกรณี
ท่ีผู้จองซือ้ต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่
ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน 
  (ก)  บคุคลสญัชาติไทย  : สําเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ข)  บคุคลตา่งด้าว  : สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม ่

 เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือ
ตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง)  นิติบคุคลตา่งประเทศ : สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ
ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
กําหนดการใช้สิทธิ ซึง่รับรองโดย Notary Public พร้อม
รับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจ
ลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(6) หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อํานาจมากระทําการแทน) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณีคนต่าง
ด้าวมอบอํานาจ ให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ีแสดงหลักฐานการอยู่ใน
ประเทศไทย) ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 ในกรณีหนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน ท่ีมีการจดัทําในต่างประเทศ หนงัสือมอบอํานาจ และ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ท่ียังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทไูทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ี
เอกสารดงักลา่วได้จดัทํา หรือรับรองความถกูต้อง 
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 ทัง้นี ้ผู้ รับมอบอํานาจให้กระทําแทน จะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ต่อ
หน้าเจ้าท่ีของบริษัท พร้อมส่งมอบสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ีรับรองสําเนา
ถกูต้องแล้ว 

 ทัง้นี ้ลายมือช่ือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามใน
เอกสารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.3 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซือ้ ณ วนัจอง
ซือ้โดยมีวิธีการชําระเงินดงัท่ีระบไุว้ตอ่ไปนี ้
(1) ชําระเงินสดได้ท่ีสถานท่ีรับจองซือ้  
(2) ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชีบริษัท 

ช่ือบญัชี  “ บญัชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน)” 
ธนาคาร กสิกรไทย   สาขาประชานิเวศน์ 1 
ประเภทบญัชี   กระแสรายวนั   
บญัชีเลขท่ี 737-1-02174-9 
ผู้จองซือ้จะต้องส่งเอกสารหลกัฐานการจองพร้อมต้นฉบบัใบนําฝากเงินค่าจองหุ้นส่งมาที่บริษัทฯ ภายใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2564ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 

(3) ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
(ก) ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม 

“บญัชีเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน)“ 
ซึง่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนักหกัเงนิในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาํการ โดยจดัส่ง
มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้น และใบรับรองการจองซือ้หุ้น ณ สถานที่จองซือ้ ภายในเวลา 16.00 น.

ของระยะเวลาจองซือ้โปรดลงวนัท่ีในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวนัท่ีจองซือ้ แต่ไม่เกินวนัท่ี 29 มีนาคม 2564
พร้อมทัง้ระบุช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค
ในกรณีท่ีลกูค้าไม่ได้ระบุช่ือ-นามสกลุ และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลงัของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือ
ทางบริษัทฯไมส่ามารถติดตอ่ลกูค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
รับการจองซือ้หุ้นดงักลา่ว 

(ข) ดร๊าฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทัว่ราชอาณาจกัร โดยสัง่จ่าย ในนาม“บัญชีเพื่อการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)” 

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 3)) ช่ือ-
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค แคทชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ง) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ระหว่างวนัท่ี 24 – 29 
มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. 

7.4 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ไมค่รบถ้วน ไม่ชดัเจนหรือไม่
สมัพนัธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีเห็นสมควรในการจดัสรร
หลกัทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว บริษัทมีสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้
หลกัทรัพย์ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไมจ่ดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

7.5 ในกรณีผู้จองซือ้ท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซือ้ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซือ้ 
หุ้นสามญั และ/หรือเงินคา่จองซือ้หุ้นภายในเวลาท่ีกําหนด 
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7.6 กรณีสละสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เม่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซือ้หรือมิได้ชําระเงินภายในเวลาท่ีกําหนด
ไว้หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาท่ีกําหนดหรือจดัส่งเอกสารให้บริษัท
ไมค่รบถ้วน บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิการจองซือ้หุ้นครัง้นี ้

7.6 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ หากผู้ ถือหุ้น
จองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทของทกุ
หมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียวกนั หรือระบขุ้อมลูดงักล่าวในเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ชดุเดียวกนั ผู้จองซือ้อาจได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทไมค่รบตามสิทธิทัง้หมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผู้
ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้ จอซือ้ตามท่ี
เหน็สมควร หรือไมจ่ดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

7.7 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะสง่ใบจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จดัสง่เอกสารตา่งๆ คือ ใบ
จองซือ้หุ้น  ใบรับรองการจองซือ้หุ้น  และเช็ค/แคชเชียร์เช็คท่ีขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซือ้ ทัง้นี ้ เอกสารการจองซือ้จะต้องถึงท่ีทําการบริษัทภายในเวลา 12.00 น. 

ของวันที่ 29 มีนาคม 2564เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซือ้ กรุณาวงเล็บมุมซองว่า 
“การจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน” 

7.8 การคืนเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ 
(1) ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้น หรือ การคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้น บริษัทจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เน่ืองจากปฏิบติัผิดเง่ือนไขในการจอง
ซือ้ หรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่า
จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามเช็คคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในกรณีดงักล่าว บริษัทจะดําเนินการให้
มีการคืนเงินค่าจองซือ้หลักทรัพย์ส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไมมี่คา่เสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท
ครัง้นี ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบ ุไว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรร
หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร
ของผู้ จองซือ้ได้ตามที่ระบุ ไว้ในใบจองซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัท บริษัทจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะใน
นามของผู้จองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ผู้ จองซือ้จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งสํานกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรร หรือ
ได้รับการจดัสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนัทําการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลา
จองซือ้ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทําการชําระดอกเบีย้
ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ตอ่ปี โดย คํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรร
หรือได้รับจดัสรรไม่ครบและต้องชําระคืน นบัจากวนัท่ีพ้นกําหนด ระยะเวลา 14 วนัทําการดงักล่าว
จนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น 
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8. วิธีการสง่มอบหลกัทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
8.1  ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้ นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ จองมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัท 

จะดําเนินการนําหุ้ น ท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือ 
ผู้ ฝาก” โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ นท่ีผู้ จองซือ้ ซึ่งใน 
กรณีนีผู้้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 
ไ ด้ทัน ที ท่ีตลาดหลักท รัพ ย์ฯ  อนุญาตใ ห้หุ้ นของบ ริ ษัท ทําการซื อ้ ขาย ไ ด้ ในตลาดหลักท รัพ ย์ ฯ 
ในกรณีข้อ 8.1 นีช่ื้อของผู้ จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์จะ 
ฝากซือ้ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้ น 
ให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 8.2 แทน 

8.2  ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้ นในช่ือของผู้ จองซือ้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้ นตามจํานวนหุ้ นท่ีได้รับการ 
จัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ภายใน 15 
วันทําการ นับจากวันปิดการจองซือ้หุ้ น ซึ่งในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีหุ้นของบริษัทได้รับอนมุติั
ให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

8.3  ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทจะดําเนินการ 
นําหุ้ นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จํากัด” โดยศูนย์รับฝาก 
หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นเข้าบญัชีดงักล่าวในนามของผู้จองซือ้หุ้น และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซือ้และหากผู้จองซือ้ ต้องการถอนหลกัทรัพย์ดงักล่าว สามารถติดต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมี
คา่ธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสาร
เพ่ิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 
(Issuer Account) เทา่นัน้” เพ่ือนําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

 
9. วตัถปุระสงค์การเพ่ิมทนุและการใช้เงินสว่นท่ีเพ่ิม 

9.1 เพ่ือนําเงินไปใช้ในกิจกรรมการลงทนุ ได้แก่การนําเงินไปลงทนุ และ/หรือ ชําระค่าหุ้น และ/หรือ ให้กู้ ยืม สําหรับ
โครงการที่อยู่ในแผนงานของบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ (1) โครงการพัฒนาธุรกิจ
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า  (2) โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร  (Non-Bank)ซึ่ง
ประกอบด้วย(2.1) การให้สินเช่ือประเภทลีสซิ่ง(2.2) สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และ (2.3) สินเช่ือเช่าซือ้ เป็นต้น และ 
(3) การใช้เป็นเงินทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมุ่งเน้นธุรกิจท่ีสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัท ซึ่งหมายความรวมถึง ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีอัตราการเติบโตสูงในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น ธรุกิจเก่ียวกบัอปุกรณ์การแพทย์ เป็นต้น 

9.2 เพ่ือนําเงินไปใช้ชําระหนีธุ้รกิจเดิมได้แก่ ธุรกิจเป็นผู้จดัจําหน่ายซือ้ขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และอปุกรณ์เสริมต่างๆ เงิน
เพ่ิมทนุบางส่วนจะถูกนําไปชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีมีอยู่ของธุรกิจเดิม เพ่ือเป็นการลด
ภาระดอกเบีย้สําหรับธุรกิจเดิม เพ่ือให้ธุรกิจเดิมสามารถฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปได้
ภายใต้ต้นทนุทางการเงินท่ีเหมาะสม 
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9.3 เพ่ือนําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

บริษัทขอสรุปรายละเอียดวตัถปุระสงค์การเพ่ิมทนุแยกตามประเภทของการเพ่ิมทนุ เป็นดงันี ้

ลําดบั รายละเอียด * 
ความต้องการ
เงินทนุ1/ 

(ล้านบาท) 

%เงิน 
เพ่ิมทนุ 

ระยะเวลา 

6.1 เพ่ือนําเงินไปใช้ในกิจกรรมการลงทนุ    

(1) ชําระค่าหุ้นสําหรับโครงการยานยนต์พลงังานไฟฟ้า2/ 

490 74% ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 (2) โครงการพฒันาธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร3/ 

(3) ทนุสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต4/ 
6.2 เพ่ือนําเงินไปใช้ชําระหนีธุ้รกิจเดิม 120 18% ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 
6.3 เพ่ือนําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 50 8% ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 

 รวมทัง้สิน้ 660   

หมายเหตุ 
1/ สดัสว่นการใช้เงินทนุดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความสามารถในการระดมทนุ และเง่ือนไขกบัคู่สญัญาในแต่ละโครงการ 
2/ การลงทนุในโครงการยานยนต์พลงังานไฟฟ้าได้รับอนมุตัิลงทนุจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 ซึง่บริษัทคาดว่าจะชําระค่า

หุ้นท่ีค้างชําระค่าหุ้นไว้ใน(1) บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั (“SKY-TH”) จํานวน 105 ล้านบาทจากเงินลงทุนท่ีได้รับอนุมตัิแล้ว
รวมทัง้สิน้ 155ล้านบาท (2) บริษัท อีวี สมาร์ท เมเนจเม้นท์ จํากดั (“EVSM”) จํานวน 180 ล้านบาท จากเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุตัิแล้วรวมทัง้
สิน้ 180 ล้านบาท (3) บริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จํากัด (“SKY-L”)จํานวน 5 ล้านบาท จากเงินลงทุนที่ได้รับอนุมตัิแล้วรวมทัง้สิน้5 ล้าน
บาท โดยยงัไม่ชําระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือของ (4) บริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากัด (“RAI”)จํานวน 150 ล้านบาทจากเงินลงทุนท่ีได้รับ
อนมุตัิแล้วรวมทัง้สิน้ 200 ล้านบาท 

3/ การลงทนุในโครงการพฒันาธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร โดย บริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จํากัด ซึ่งได้รับอนุมตัิลงทุนจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2563 โดยบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทร่วมระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของ DEEJING 

4/ การลงทนุในโครงการอ่ืนๆ สําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จํากดัเฉพาะ ธุรกิจผลิตและจดัจําหน่ายถงุ
มือยาง เพ่ือส่งออกไปยังประเทศแถบอเมริกาเหนือและยุโรป ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด และจัดทําบันทึกข้อตกลงการร่วมทุน
(Memorandum of Understanding) กบัโรงงานผลิตถงุมือยางและผู้ ค้า (Trader) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารเข้า
ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนศกึษาแนวทางป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงมีมติมอบอํานาจให้คณะกรรมบริหารพิจารณา
อนมุตัิการเข้าลงทนุดงักลา่ว หากได้ข้อสรุปจากการศึกษาการลงทนุ บริษัทจะนําเงินท่ีได้รับจากการระดมทนุครัง้นีป้ระมาณ 300 ล้านบาทเพ่ือวางมดัจํา 
(Deposit) อนึ่งบริษัทยังคงต้องพิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการเจรจาต่อรอง และผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป สําหรับ
ระยะเวลาในการใช้เงินภายหลงัจากระดมทุนบริษัทจะนําเงินดงักล่าวมาใช้ตามความเหมาะสมในทนัที ทัง้นี ้หากผลการศึกษา มีความชดัเจน
ประการใด บริษัทฯ จะรายงานสารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์ให้ตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุทราบต่อไป 

9.4 ความเหน็คณะกรรมการเพ่ิมเติม 
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตัง้แต่ช่วงต้นปี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างรวมถึงเป็น
ตัวเร่งให้กระแส การถูกทําลาย (Disruption)ที่มีอยู่แล้วให้เปลี่ยนแปลงเร็วขึน้ วิกฤติครัง้นีไ้ด้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงสําคญัหลายอย่างทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว จนอาจทําให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถ
แข่งขนัหรืออยู่รอดได้หากยงัยึดติดกับโมเดลธุรกิจรูปแบบเดิม ดงันัน้ ภาคธุรกิจจึงต้องเข้าใจบริบทของโลก
ใหม่เพ่ือปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ในหลายธุรกิจจึงจําเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพลิกโฉม
(Transformation)เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของธุรกิจให้มีความโดดเด่น และมีภมิูคุ้มกันต่อการถูกทําลาย หนึ่งในการ
กําหนดทิศทางของธรุกิจให้เหนือกวา่คูแ่ข่ง คือ การสร้างโมเดลธรุกิจใหมอ่ยู่เสมอ(Reinvent) โดยมุง่เน้นการสร้าง
คุณค่าท่ีตอบโจทย์ของผู้ บริโภคและการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยควรกระจายการลงทนุกับ
โครงการขนาดเล็กในจํานวนมากๆ แล้วค่อยๆ ขยายขนาดขึน้เร่ือยๆ ช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้างโมเดลธุรกิจ
ท่ีมีศกัยภาพสูงมากพอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตลาดได้ (Disruptive innovation)จากเดิมที่ผลการ
ประกอบการของบริษัทจากธุรกิจเป็นผู้จดัจําหน่ายซือ้ขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และอปุกรณ์เสริมต่างๆ ซึง่เป็นธุรกิจ
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ท่ีมีการแข่งขนัสงูมากส่งผลให้อตัรากําไรค่อนข้างต่ํา เม่ือเกิดวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผล
กระทบให้ กิจกรรมหลกัของธรุกิจ(Key Activities)ได้แก่ ธรุกิจการขายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมชะลอลงหรือ 
หยดุชะงกัในบางช่วง ในขณะท่ี ช่องทางการให้บริการ (Channels)แบบเดิมได้รับผลกระทบ เน่ืองจากวิกฤติบงัคบั
ให้ผู้ บริโภคเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ผู้ บริโภคคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือมากขึน้ 
ประกอบกับความต้องการหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ อื่นแบบเผชิญหน้าจึงเกิดเป็นโอกาสใหม่ๆ  ให้กับ
ธุรกิจหลักของบริษัท ดังนัน้ ทางคณะกรรมการจึงมีนโยบายการลงทุนในโครงสร้างธุรกิจท่ีเหมาะสมกบั
ยคุสมยั โดยมีการแทรกกิจกรรมหลกัของธรุกิจเข้าสู่ธุรกิจเหล่านัน้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกนั คณะกรรมการจึงเห็น
ควรท่ีจะเพ่ิมทนุแล้วนํามาลงทนุในโครงการดงักลา่ว 
บริษัทได้ส่งทีมงานพฒันาธุรกิจ (Business Development Team)ร่วมกนัขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจอ่ืนท่ีมีอตัราการ
เติบโตสงูในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่หลากหลายธุรกิจดงักล่าว อยู่ในระหว่างตรวจสอบกิจการ
ในทกุด้าน ทัง้ทางด้านบญัชี กฎหมาย และการเงินรวมทัง้การประเมินมลูค่ากิจการ ซึ่งบริษัทจะดําเนินการใน
ขัน้ตอนดงักล่าวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนท่ีจะจ่ายเงินเข้าร่วมลงทนุ เพ่ือท่ีจะพิจารณาถึงความเส่ียงตลอดจน
ความเหมาะสม ความคุ้มค่า อตัราผลตอบแทน และความคุ้มค่าของเงินลงทนุ ก่อนท่ีตดัสินใจลงทนุ ซึ่งทาง
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเข้าลงทนุดงักลา่วอย่างรอบคอบและเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

9.5 ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจากการเพ่ิมทนุ และการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ  
(1) เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท ให้มีความแข็งแกร่งเพ่ือรองรับการขยายการ

ดําเนินธรุกิจของบริษัท ทําให้บริษัทมีรายได้และกําไรเพ่ิมขึน้จากการประกอบกิจการ ซึง่จะสง่ผลทําให้บริษัท
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกําไรตามเป้าหมาย 

(2) ลดภาระดอกเบีย้จ่ายของธุรกิจเดิมเน่ืองจากเงินเพ่ิมทนุบางส่วนจะถูกนําไปชําระคืนเงินกู้ ยืมท่ีมีอยู่ใน
ส่วนของธุรกิจเดิม เพ่ือเป็นการลดภาระดอกเบีย้ให้กับธุรกิจเดิม เพ่ือให้ธุรกิจเดิมสามารถเลีย้งตวัเองได้
อย่างตอ่เน่ือง 

(3) เพ่ิมเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึง่หมายความรวมถึง การลงทนุระยะสัน้ในรูปแบบต่างๆ 
ของธุรกิจใหม่ๆซึ่งเม่ือธุรกิจดงักล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ บริษัทก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้
กิจการเพ่ิมเติม และสร้างโอกาสในการทําธรุกิจใหมท่ี่มีศกัยภาพ  

  9.6 ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพ่ิมทนุ และการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
  (1) สภาพคลอ่งเพ่ิมขึน้ ผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกในการซือ้ขายหลกัทรัพย์จากสภาพคลอ่งท่ีเพ่ิมขึน้ 
  (2) นโยบายเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผล จากการที่บริษัทดําเนินการ

เพ่ิมทนุจะนํามาซึง่เงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจยานยนต์พลงังานไฟฟ้า ธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทมีผลกําไรเพ่ิมขึน้จากผลการดําเนินงาน  

 9.7 รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนมุติัการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
-ไมมี่– 
 

10. ข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ 

10.1 หากจํานวนหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับชําระ 
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับจากการจองซือ้หุ้ นเป็นหลัก แต่ทัง้นีจํ้านวนเงิน 
ดงักลา่วจะต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ได้รับจดัสรรทัง้หมด 
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10.2 ผู้ ถือหุ้ นท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามท่ีระบุไว้ด้านหลังใบจองซือ้หุ้ น 
สามัญเพ่ิมทุน) ท่ีผู้ ถือหุ้ นมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่และเลขท่ีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีประสงค์จะให้ 
โอนหุ้ นท่ีได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขท่ีบัญชีซือ้ขาย 
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทําให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบ 
ต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามคืนหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นกรอกรายละเอียดดังกล่าว 
ไมถ่กูต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

10.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในการจองซือ้หุ้น วิธีการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นหรือข้อมลูใด ๆ 
ท่ีเ ก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรคหรือ 
ข้อจํากดัในการดําเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัทจดทะเบียน 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมช่ือบริษัท พี.ซี.คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ต จํากดั ก่อตัง้จาก
ประสบการณ์การเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์สื่อสารของนายพุทธชาติรังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีริเร่ิมเปิดร้านจําหน่าย
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในศูนย์การค้ามาบุญครองเป็นรายแรก ต่อมาในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัท พี.ซี.
คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ต จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์สื่อสาร และจากการท่ีผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ ความสามารถ และมี
ความชํานาญในธรุกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทําให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีทนุ
จดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 990,668,925.00 บาท  
ในปี 2537 บริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าและช่ือทางการค้าวา่ “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการด้านตา่งๆ เช่น การให้บริการรับจดทะเบียนเลข
หมาย การให้บริการเก่ียวกบังานทะเบียนต่างๆ และเป็นผู้ ให้บริการรับชําระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยบริษัทได้เปิดร้านเทเล
วิซสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลังจากนัน้บริษัทได้ดําเนินการขยายสาขาเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของ
อตุสาหกรรมโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  
ในปี 2551 บริษัทยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “TWZ” ซึง่เป็นตราสินค้าของบริษัทโดยเป็นสินค้า
ท่ีสัง่ผลิตและนําเข้าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริษัทได้จดัตัง้สํานกังานตวัแทนในเมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน เพ่ือประกอบธุรกิจ
บริหารต้นทนุสินค้าและควบคมุคณุภาพของสินค้า โดยบริษัทได้มีการบริหารการตลาดอย่างครบวงจรทัง้ค้าปลีกและค้าสง่ 
บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมต่างๆโดยบริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์จาก AIS 
ในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการด้านตา่งๆภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” จํานวน 17 สาขา 
“AIS SHOP” จํานวน 3 สาขาและ “AIS BUDDY”จํานวน 1 สาขาซึง่บริษัทยงัมีสาขาภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “TWZ” อีกจํานวน 2
สาขา รวมทัง้สิน้ 23 สาขา นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์ตา่งๆให้แก่ลกูค้ารายย่อยแล้วบริษัทยงัจําหน่าย
สินค้าให้แก่ตวัแทนจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกวา่ 200 รายทัว่ประเทศ 
บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ โดยให้ความสําคญัใน
การเพ่ิมความสามารถในการทํากําไร ซึง่ไม่ว่าจะเป็นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกทําเลให้ตัง้อยู่ใน Prime Area เป็นแหล่งชมุชนท่ีมี
กําลงัซือ้ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ รวมทัง้ดแูลรักษาฐานตวัแทนจําหน่ายพร้อมทัง้เพ่ิมจํานวนเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้มากขึน้ โดยจะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัก็จะเพ่ิมการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัทผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ชัน้นําและผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่างๆ และนําสินค้าจากประเทศจีนมาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ิมมากขึน้ 
เพ่ือท่ีจะสามารถคดัสรรสินค้าท่ีมีคณุภาพและคณุลกัษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกนัของลกูค้า
ได้อย่างครบถ้วน     
บริษัทให้ความสําคญัในการสร้างแบรนด์TWZ เพ่ือให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจเพ่ิมมากขึน้ จึงควบคมุคณุภาพของสินค้า
สํานกังานตวัแทนท่ีเมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน เพ่ือใช้เป็นศนูย์ประสานงานในการบริหารต้นทนุ ในการพฒันาสินค้าให้ได้สินค้าท่ีมี
ต้นทนุเหมาะสม และคณุภาพดี นอกจากนีบ้ริษัทยงัขยายธุรกิจไปในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทดแทน และ
ธรุกิจยานยนต์ ทัง้นีบ้ริษัทจะพฒันาธรุกิจทัง้หมดเพ่ือให้สามารถสร้างกําไรให้กบับริษัทในอนาคตได้อย่างตอ่เน่ือง 
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 1.1 ลักษณะผลติภณัฑ์และการให้บริการ 
บริษัทประกอบธรุกิจหลกัเป็นผู้ จําหน่ายอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึง่ประกอบด้วย โทรศพัท์เคลื่อนท่ี  ซิมการ์ด และ

อปุกรณ์เสริมต่างๆ จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการทางด้านต่างๆ ภายใต้เคร่ือง หมายการค้าและช่ือ
ทางการค้าว่า เทเลวิซ (Telewiz),AIS Shop และ AIS Buddy จาก AIS ทําให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ เพ่ิมเติมในฐานะท่ีเป็น
ร้านตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS ส่งผลทําให้บริษัทเป็นศูนย์โทรศัพท์เคลื่อนท่ีครบวงจร ทัง้นี ้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้
 ก) เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Handset) และอุปกรณ์เสริมสาํหรับโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Accessory) 

(1) โทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Handset) 
บริษัทจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลากรุ่นหลายย่ีห้อ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้ได้ตามความต้องการ 

และบริษัทยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์ เคลื่อนท่ีภายใต้ช่ือ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนําสินค้าเข้าจาก
ประเทศจีน ทําให้บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ 

(2) อปุกรณ์เสริมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Accessory)  
อปุกรณ์เสริมท่ีบริษัทจําหน่าย  
-  อปุกรณ์เสริมตามมาตรฐาน ได้แก่ แบตเตอร่ี เคร่ืองสํารองแบตเตอร่ี หฟัูง สายชาร์ทเคส และแผนกัน
รอย เป็นต้น 

- อปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ ได้แก่ กล้องวงจรปิด ลําโพง Air Play แทน่ชาร์ท เป็นต้น  
โดยอปุกรณ์เสริมดงักลา่วมีทัง้ท่ีเป็นสินค้าท่ีซือ้จากผู้จดัจําหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนําเข้าจาก

ผู้ผลิตในตา่งประเทศโดยตรง ทัง้นี ้บริษัทยงัให้ความสนใจกบัการนําอินเตอร์เน็ตไปเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ตา่งๆ ให้อปุกรณ์นัน้สามารถ
รับ-ส่งข้อมลูให้สามารถควบคมุหรือนําข้อมลูจากอปุกรณ์นัน้มาใช้งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพฒันา
ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ เพ่ือนํามาจําหน่ายอีกด้วย 
 ข) ซมิการ์ด (SIM Card : Subscriber Identification Module) 

หากจะพิจาณาตามลกัษณะการชําระคา่บริการของซิมการ์ด จะสามารถแบง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัท ได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้  
(1)  แบบ Post-Paid คือ ผู้ ใช้บริการต้องจดทะเบียนเลขหมาย และชําระค่าธรรมเนียมรายเดือนรวมทัง้ค่าใช้บริการ

โทรศพัท์ โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนซิมการ์ดแต่ละหมายเลข สําหรับลกูค้าองค์กรบริษัทจะได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ (Revenue Sharing) จากคา่ใช้บริการโทรศพัท์อีกด้วย 

(2) แบบ Pre-Paid ซึง่มีช่ือบริการวา่ 1-2-Call!  ผู้ ใช้บริการจะไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายเดือน  ผู้ ใช้บริการจะสามารถ
เปิดเลขหมาย และใช้บริการได้ทนัทีภายหลงัการซือ้ Starter Kit โดยจะสามารถเติมจํานวนเงินใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย  

ค) บริการอื่นๆ  
(1) บริการท่ีได้รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริษัทจะสามารถให้บริการต่างๆ สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทกุระบบของ 

AIS เฉพาะสาขาที่เป็นร้านเทเลวิซAIS Shopและ AIS BUDDYท่ีมีอยู่จํานวน 21 สาขา  
(2)  ศนูย์บริการหลงัการขาย (Service Dealer Center)ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า TWZ Service Center โดยปัจจบุนั

ศูนย์บริการตัง้อยู่ท่ี ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสาขาร้านค้าปลีกในเครือทัง้หมดสามารถรับเคร่ืองท่ีต้องการซ่อม เพ่ือส่งมาซ่อมยัง
ศนูย์บริการหลงัการขาย โดยลกูค้าไมต้่องเดินทางมาซอ่มเองที่ศนูย์บริการจงึเพ่ิมความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าในการรับบริการ 
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1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ประเทศไทยกําลงัก้าวสู่ยคุเทคโนโลยีเครือข่าย 5G  สภาวะการแข่งขนัท่ีเข้มข้นขึน้ของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกบัการ

ลงทนุในเครือข่าย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่า 1 หม่ืนล้านบาท ส่งผลให้ผู้บริการเครือข่าย เร่งขยายฐานผู้ ใช้บริการ 5G ผ่านการกระตุ้น
ผู้บริโภค ให้หนัมาใช้งานสมาร์ทโฟนท่ีรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G  โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัด้านฟังก์ชนัของสมาร์ท
โฟนและแอปพลิเคชัน่ ซึ่งปัจจบุนัระดบัราคาของสมาร์ทโฟน5G ปรับตวัลงมาแล้ว น่าจะทําให้ผู้บริโภค มีแนวโน้มตดัสินใจซือ้มากขึน้ 
รวมไปถึงผู้บริการเครือข่ายยงัออกแพ็คเกจเพ่ือชกัชวนให้ผู้บริโภคตดัสินใจมาสมคัรแพ็คเกจ 5G ซึ่งต้องใช้สมาร์ทโฟนท่ีรองรับ
เพ่ือให้เข้าถึงประสิทธิภาพเร่ืองความเร็วของข้อมลูในเทคโนโลยี 5G ท่ีความเร็วในระดบั 1,000Mbps ขึน้ไปซึ่งจะเห็นผลและ
ตอบสนองการใช้งาน ชดัเจนมากขึน้   

นอกจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแต่ละแบรนด์จะทยอยเปิดตวัสินค้ารุ่นใหม่ท่ีรองรับคลื่น 5G ออกมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว ตลาด
สมาร์ทโฟน3G และ 4G ก็ยงัคงมีการขยายตวั จากสถานการณ์การระบาดของเชือ้โควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐได้ออกมาตรการ
เยียวยาประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบ ออกมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้โครงการ คนละคร่ึง เราชนะ เราไม่ทิง้กนั ผ่านช่องทางการช่วยเหลือ
ด้วยแอปพลิเคชัน่เป๋าตงัค์ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ กลุ่มท่ีใช้งานโทรศพัท์ปุ่ มกด ต้องปรับตวัและหนัมาใช้งาน
สมาร์ทโฟนท่ีราคาไมส่งูมากแตส่ามารถรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน่ได้ 

ในยคุ 5G กลุ่มสินค้าเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ก็ทยอยเปิดตวัออกมาต่อเน่ืองเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น Smart home 
และ Smart device เร่ิมมีบทบาทกบัชีวิตเรา หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของใครหลายคนไปแล้ว ทัง้ กล้องวงจรปิด หุ่นยนต์ดดูฝุ่ นบ้าน
อจัฉริยะท่ีต้องอาศยัการควบคมุผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเคร่ืองเดียว  

ปัจจบุนัสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชัน่ ยงัเข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจยานยนต์ ยงัจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ หลายแบรนด์ 
ได้พฒันาแอปพลิเคชัน่ให้ควบคมุการดแูล และใช้งานฟังค์ชัน่ตา่งๆ ของรถยนต์ สร้างเป็นจดุขายของแบรนด์ตนเองเพ่ือแข่งขนักนัใน
ตลาด  รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าท่ีกําลงัเป็นเทรนด์ท่ีมาแรง รถยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะเข้ามาแทนท่ียานยนต์ท่ีใช้
นํา้มนัเชือ้เพลิงในอนาคต นอกจากไมป่ลอ่ยมลพิษ เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมแล้ว ยงัช่วยลดการใช้เชือ้เพลิงลงด้วย คา่บํารุงรักษาที่ถกู
กวา่เน่ืองจากชิน้ส่วนอะไหล่ในรถยนต์น้อยกว่ามากและเม่ือดจูากนโยบายของรัฐเก่ียวกบัยานยนต์ไฟฟ้า จะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริม
มาโดยตลอดอย่างนโยบายให้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยรวมไปถึงแนวโน้มท่ีจะประกาศว่าภายในปี 2030 จะผลกัดนัให้เกิดการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าในสดัส่วน 30% การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและลดภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าท่ีได้รับการ
ส่งเสริมจาก BOI การสนบัสนนุด้านเงินลงทนุสําหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า  การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขยายจดุ
บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าท่ีมีมากขึน้ ซึง่ล้วนสง่ผลดีตอ่โอกาสการพฒันาและเติบโตของกลุม่ธรุกิจยานยนต์ไฟฟ้าท่ีจะมีมากขึน้ในอนาคต 

โดยทางบริษัทฯผู้ ท่ีอยู่คูค่นไทยมามากกวา่ 20ปีเป็นผู้ มีความเข้าใจและมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอดไมว่า่จะพฒันา
ผลิตภณัฑ์ต่างๆครบวงจรภายใต้แนวคิดท่ีจะดึงความคุ้มค่าจบัต้องได้และสอดคล้องกบัการใช้ชีวิตของคนไทย ซึ่ง ผู้ ท่ีมีบทบาทใน
ธรุกิจการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีปัจจบุนัสามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1)  ตวัแทนจาํหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่   
ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึง่จําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซิมการ์ด บริการ
เติมเงิน และอปุกรณ์เสริมผ่านร้านค้าซึง่เป็นตวัแทนจําหน่ายในเครือของตนเอง ทัง้ในรูปแบบสาขาที่ดําเนินการเอง และรูปแบบแฟ
รนไชส์ โดยมีระบบการจดัการ บริการหลงัการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดที่ชดัเจนและเป็นระบบ ตวัแทนจําหน่ายใน
กลุม่นีจ้ะมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ให้บริการ ทําให้ได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการขายและการให้บริการลกูค้าตลอดเวลา 
อีกทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุในการดําเนินธุรกิจและการตลาดจากผู้ ให้บริการอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งส่งผลให้ตวัแทนจําหน่ายท่ีอยู่ใน
เครือของผู้ให้บริการได้รับความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีไว้ใจของลกูค้า  
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2) ผู้จดัจาํหน่าย (Distributor / Dealer) 

ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุม่ผู้จดัจําหน่ายจะได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้นการขายส่ง
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นหลกั นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกนัระหว่างผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและบริษัทท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นผู้จดัจําหน่าย โดยผู้จดัจําหน่ายจะซือ้ผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีโดยตรง เพ่ือนํามาจําหน่ายต่อให้แก่ตวัแทน
จําหน่าย หรือร้านค้าปลีกทัว่ไป  

3) ตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง  
ผู้ประกอบการกลุ่มนีจ้ะได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากต่างประเทศโดยตรงเช่นกนั แต่จะเน้น
การขายปลีกตามสาขาและจุดจําหน่ายของแต่ละบริษัทเป็นหลกั ในขณะเดียวกันก็มีการจําหน่ายสินค้าบางส่วนให้แก่ตวัแทน
จําหน่าย ผู้ประกอบการกลุม่นีจ้ะมีความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้และความต้องการของลกูค้าเน่ืองจากต้องติดต่อกบัทัง้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคโดยตรง เป็นผลทําให้สามารถปรับตวัเข้ากบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธรุกิจการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีได้เป็นอย่างดี 

4)  ร้านค้าปลีกรายย่อย 
การดําเนินธรุกิจสว่นใหญ่ของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทนุน้อย และมกัจะไมมี่ระบบการจดัการ และบริการหลงัการ
ขาย เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการ ลกูค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขนัด้านราคาเป็นหลกั ส่งผลทําให้ได้รับความ
น่าเช่ือถือจากลกูค้าน้อยกวา่ผู้จดัจําหน่ายประเภทอ่ืนๆ    
  
บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้มีบทบาทดงันี ้

1. บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่คือ AIS โดยได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์ในการ
เปิดสาขาจํานวน 21 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการท่ีมีร้านเทเลวิซมากที่สดุในกรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านมาบริษัทได้รับรางวลั
ดีเด่นทัง้ด้านการขายและงานบริการจาก AIS มาอย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับการสนบัสนนุจาก AIS มา
โดยตลอด     

2. บริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ภายใต้ช่ือ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนําสินค้าเข้า
จากประเทศจีน ซึง่สินค้าดงักล่าวมีราคาถกูและมีฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดี รวมทัง้มีการซือ้สินค้าเพ่ิมเติมจากตวัแทนจําหน่ายรายอ่ืนในประเทศไทยทําให้บริษัทมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมาก
ย่ิงขึน้ รวมทัง้สามารถบริหารต้นทนุสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ด้วย   

3. บริษัทมีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จํานวน 2 สาขา ซึง่ตัง้อยูใ่น Prime Area และ
ด้วยเครือข่ายของตัวแทนจําหน่ายท่ีครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการหลังการขายท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถให้การ
สนบัสนนุ ได้ทัง้ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภค สง่ผลให้บริษัทมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 
2.  ปัจจยัความเส่ียง 

2.1  ความเส่ียงจากการถกูบอกเลกิสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 
บริษัทได้รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าว่า เทเลวิซ, AIS Shop 

และ AIS Buddy จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“AIS”) ทัง้นี ้เง่ือนไขในสญัญาให้สิทธิระบวุ่าคู่สญัญาทัง้
สองฝ่ายมีสิทธิท่ีจะเลิกสญัญาหากเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาให้สิทธิ หรือคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิก
สญัญาโดยทําเป็นหนงัสือส่งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วนั  ปัจจบุนั บริษัทได้รับสิทธิในการเปิด
ร้านจํานวน 21 สาขา หากบริษัทถกูบอกเลิกสญัญาให้สิทธิจาก AIS ในการดําเนินธุรกิจ อาจทําให้รายได้ของบริษัทลดลง อย่างไรก็
ตาม จากการท่ีสถานท่ีตัง้สาขาเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดงันัน้ ถึงแม้จะถูกยกเลิกสญัญาให้สิทธิดงักล่าว 
บริษัทก็สามารถเปิดดําเนินการร้านค้าดงักลา่วในช่ือร้าน TWZ Shop เพ่ือจําหน่ายสินค้าและให้บริการได้โดยทนัที   
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การที่ธรุกิจของบริษัทมีสว่นในการเกือ้หนนุธรุกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษัทจําหน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงินเฉพาะใน
เครือข่ายของ AIS ซึง่สาขาร้านเทเลวิซของบริษัทยงัได้รับรางวลัตา่งๆ จาก AIS มาอย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้าน
เทเลวิซมากท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร ทําให้มีโอกาสน้อยมากท่ีบริษัทจะถูกบอกเลิกสญัญาจาก AIS และผู้บริหารเช่ือมัน่ว่าการ
ประกอบธรุกิจของบริษัทจะได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจาก AIS อย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

2.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จาํหน่ายสนิค้ารายใหญ่  
เน่ืองจากผู้จดัจําหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเฉพาะบางย่ีห้อและบางรุ่นเท่านัน้ ดงันัน้เพ่ือให้

บริษัทมีสินค้าจําหน่ายได้ครบทุกร่น ทุกย่ีห้อ จึงต้องสั่งซือ้จากผู้ จัดจําหน่ายหลายราย โดยการสั่งซือ้สินค้าของบริษัทจากผู้ จัด
จําหน่ายแตล่ะราย และในแตล่ะช่วงเวลาจะขึน้อยู่กบัย่ีห้อและรุ่นของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีเป็นท่ีนิยม สว่นลดจากการซือ้สินค้าปริมาณ
มาก (Volume Discount) รวมทัง้ข้อเสนอตา่งๆ จากผู้จดัจําหน่าย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ จัดจําหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษัทยังคงรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ จดัจําหน่ายรายอ่ืนอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกระจายการสัง่ซือ้โทรศพัท์เคลื่อนท่ีไปยังผู้จัดจําหน่ายรายอ่ืน 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์“TWZ” ซึง่เป็นสินค้าของบริษัทอีกด้วย ส่งผลทําให้บริษัทมีสินค้าท่ีทนัสมยั
ตรงกบัความต้องการของลกูค้าเพ่ิมมากขึน้ และลดการพึง่พิงผู้จดัจําหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

2.3  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน   
บริษัทมีการนําเข้าเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชําระเป็นเงินตราต่างประเทศ  ทําให้

บริษัทอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการท่ีบริษัทต้องชําระค่าสินค้า บริษัทจึงได้มีการติดตามดแูลความเคลื่อนไหวของ
อตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด อีกทัง้มีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวโดยจะทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตาม
สถานการณ์และความเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดขึน้ 

2.4  ความเส่ียงจากการล้าสมัยของสนิค้า   
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้องทําการพฒันาและออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ 

ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา บริษัทจงึอาจประสบปัญหาในเร่ืองสินค้าท่ีมีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้าสมยั ทํา
ให้บริษัทไมส่ามารถจําหน่ายสินค้าดงักลา่วได้ บริษัทจึงอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับลดราคาขายของสินค้ารุ่นดงักล่าวเพ่ือให้ทนั
กบัตลาดและสามารถแข่งขนัได้ 

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทประกอบธรุกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมามากกวา่ 20 ปี ทําให้มีความเข้าใจถึงภาวะอตุสาหกรรม
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นอย่างดี  ผู้บริหารของบริษัทจึงให้ความสําคญัในการคดัเลือกย่ีห้อและรุ่นของสินค้าท่ีจะนํามาจําหน่ายอย่าง
ระมดัระวงั โดยบริษัทจะทําการสํารวจความคิดเห็นและความต้องการของลกูค้าทัง้ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภคอย่างสม่ําเสมอ ใน
ขณะเดียวกนับริษัทยงัได้รับข้อมลูข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากผู้ผลิต
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีชัน้นําท่ีบริษัทได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้จดัจําหน่ายอีกด้วย ส่งผลทําให้บริษัทสามารถคดัสรรสินค้าได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสดุ ในขณะเดียวกนั บริษัทก็มีการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online 
ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสินค้าคงคลงัของทกุสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลงัได้ในทนัที ประกอบกบัการที่บริษัทมีช่องทางการขายผ่าน
ตวัแทนจําหน่าย ส่งผลทําให้บริษัทสามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนท่ีสินค้าท่ีมีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้ผลิต
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมทัง้ผู้ จัดจําหน่ายรายใหญ่ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายให้ ทําการปรับลดราคาโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพ่ือท่ีจะ
สามารถแข่งขนัในตลาดได้  บริษัทจะได้รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เง่ือนไขและตามเวลาท่ีตกลงจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จดั
จําหน่ายรายดงักลา่วอีกด้วย  

 2.5  ความเส่ียงจากการที่มีจาํนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึน้ 
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอปุกรณ์เสริมต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ทโฟน 

ทําให้ธรุกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงขึน้โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเป็นร้าน
ตวัแทนจําหน่ายพนัธมิตรของ AIS ซึง่เป็นผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายใหญ่ ประกอบกบัการที่บริษัทมีสินค้าท่ีให้บริการแก่ลกูค้า
ท่ีหลากหลาย การมีช่องทางการจําหน่ายท่ีครอบคลมุและทัว่ถึงทัง้ในส่วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใน Prime 
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Area ทัว่กรุงเทพมหานคร และมีตวัแทนจําหน่ายกว่า 200 รายทัว่ประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีศนูย์บริการท่ีมีคณุภาพและครบ
วงจร สามารถสนบัสนนุสินค้าต่างๆของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทําให้บริษัทมีรายได้จากการบริการที่สม่ําเสมอ รวมทัง้
การที่ผู้บริหารมีความเข้าใจกลไกตลาดและความต้องการของลกูค้าเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทําให้
บริษัทเช่ือมัน่วา่บริษัทมีความพร้อมและสามารถท่ีจะแข่งขนักบัผู้ประกอบการอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมได้เป็นอย่างเตม็ท่ี 

2.6  ความเส่ียงเก่ียวกับสัญญาเช่าพืน้ที่ 
เน่ืองจากบริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริษัททัง้สิน้จํานวน 23 สาขา ซึง่ตัง้อยู่

ในศนูย์การค้าชัน้นําและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดงันัน้บริษัทจะต้องทําการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีทัง้ในรูปแบบของสญัญาเช่าระยะสัน้
และระยะยาว บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพืน้ท่ี หรืออาจมีความเส่ียงจากการท่ีผู้ ให้เช่าขอ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการต่อสญัญาท่ีทําให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสงูกว่าเดิม แต่จากการที่บริษัทเป็นคู่ค้าท่ีดีของผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีมา
โดยตลอด จงึทําให้มีความเส่ียงเก่ียวกบัตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วคอ่นข้างน้อย 
 
3.  กลยุทธ์การแข่งขัน 

3.1 การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร   
จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์ให้ดําเนินงานภายใต้ช่ือ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY ซึง่ถือเป็นร้าน
ตวัแทนจําหน่ายพนัธมิตรของ AIS โดยได้สิทธิในการจําหน่ายสินค้า รวมถึงให้บริการต่างๆ ของ AIS ซึ่งตวัแทนจําหน่ายทัว่ไป จะ
ไม่ได้รับสิทธิในการให้บริการเหล่านี ้ โดยแต่ละสาขาของบริษัทจะมีการติดตัง้ระบบ Computer Online เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูกบั AIS 
จึงทําให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ แก่ลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว  เน่ืองจากบริษัทสามารถป้อนข้อมลูของลกูค้าเข้าสู่ระบบทะเบียน
บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของ AIS ได้ในทนัที ในขณะท่ีตวัแทนจําหน่ายทัว่ไปจะต้องทําการลงทะเบียนผ่านทาง Internet บนเวบไซต์
www.ais.co.th ซึง่จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการท่ีนานกวา่   
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า ได้แก่ การให้บริการซ่อมโทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรืออปุกรณ์ทัง้ท่ีอยู่ในระหว่าง
การรับประกันและท่ีสิน้สดุระยะเวลาการรับประกันแล้ว โดยลกูค้าสามารถนําโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีชํารุดมาทําการซ่อมแซมได้ท่ีทกุ
สาขาของบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการจัดส่งสินค้าท่ีชํารุดดงักล่าวไปทําการซ่อมแซมยงัศนูย์บริการหลงัการขาย จะเห็นว่าการ
ให้บริการของบริษัทจะเป็นการให้บริการท่ีครบวงจร เป็นการให้บริการท่ีมีคณุภาพและเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้า รวมทัง้
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3.2 การมีช่องทางการจาํหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถงึ 
1) การเลือกทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมในการเปิดสาขา 

เน่ืองจากรายได้ของบริษัทสว่นหนึง่มาจากการขายปลีกให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป (Retail) โดยเลือกเปิดสาขาเฉพาะในแหลง่ชมุชนท่ี
มีกําลงัซือ้ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ ปัจจบุนั บริษัทมีสาขาจํานวน 23 แหง่   

2) การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจําหน่าย 
ตัวแทนจําหน่ายถือเป็นช่องทางสําคัญในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท และจากการที่บริษัทเป็นผู้ ประกอบธุรกิจจําหน่าย
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นรายแรกๆ  บริษัทจงึมีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจําหน่ายเหลา่นีม้าเป็นเวลานาน นอกจากนีบ้ริษัทยงั
มีฝ่ายขายที่รับผิดชอบในการดูแลตัวแทนจําหน่ายเหล่านีโ้ดยตรง โดยจะทําการติดต่อและตรวจเย่ียมตัวแทนจําหน่ายอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจ  ทัง้ในเร่ืองความรวดเร็วในการส่ง
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ทนักบัความต้องการ คณุภาพสินค้า รวมทัง้ราคาสินค้า นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
กลุม่ตวัแทนจําหน่ายของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมแรงจงูใจในการซือ้สินค้าจากบริษัท    
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3.3 การมีความสัมพนัธ์ที่ดกีับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายใหญ่ 
บริษัทได้รับสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตัง้แต่ปี 2537 และในช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรางวลัต่างๆ จาก AIS อย่าง

ต่อเน่ือง ส่งผลทําให้บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับการสนบัสนนุจาก AIS อย่างสม่ําเสมอ ทัง้ในด้านการจดัโปรโมชัน่ร่วมกัน 
งบประมาณการตกแต่งร้านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือสร้าง Brand Loyalty ภายใต้ช่ือ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS 
BUDDY 

3.4 การบริหารสนิค้าคงคลังที่มีประสทิธิภาพ 
บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารสินค้าคงคลงัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นสินค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนความนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกนั   ดงันัน้ บริษัทอาจประสบกบัปัญหา
อนัเกิดจากสินค้าล้าสมยัหรือสินค้าเส่ือมความนิยม บริษัทจึงมีการพฒันาระบบการจดัการสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
โดยใช้ระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสินค้าคงคลงัของทกุสาขา  ทําให้สามารถควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจนบัสินค้าคงคลงัทกุชิน้ทกุสาขาในทกุสิน้วนั สําหรับท่ีคลงัสินค้าบริษัทจะจดัแบ่งพนกังาน
ตรวจนับตามประเภทของผลิตภณัฑ์  โดยจะทําการสุ่มตรวจนับสินค้าตามหน่วยนับ (กล่อง) เพ่ือทําการเปรียบเทียบยอดสินค้า
คงเหลือกบัรายงานสินค้าคงคลงัจากระบบ Inventory ของบริษัท นอกจากนีฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะตรวจนบัสินค้าในแต่
ละสาขา และท่ีคลงัสินค้าอย่างสม่ําเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดงักล่าว ส่งผลทําให้บริษัทมียอดสญูหาย
ของสินค้าคงคลงัต่ํามาก 
 3.5 ความหลากหลายของผลติภณัฑ์และความสามารถในการคัดเลือกผลติภณัฑ์เพื่อมาจาํหน่าย 

บริษัทได้มีการจดัซือ้จดัหาโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกนัก็ได้มีการนําเข้าสินค้า
จากประเทศจีนเข้ามาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท “TWZ” ทําให้บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ครบทกุกลุ่ม และการท่ีผู้บริหารของบริษัทอยู่ในธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ประกอบกบั
การได้รับข้อมลูข่าวสารจากผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและผู้ผลิตโทรศพัท์เคลื่อนท่ีชัน้นําต่างๆ อยู่เป็นประจํา ทําให้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มกระแสความนิยมของผู้บริโภค และความเคล่ือนไหวของตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน
ภาพรวม จงึทําให้สามารถคดัเลือกสินค้าท่ีตรงกบัความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี  
 3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร 
บริษัทให้ความสําคญัในการพฒันาบคุลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะให้บริการที่มีคณุภาพแก่ลกูค้าทัง้ก่อนและหลงั
การขาย ทัง้นี ้พนักงานทุกคนในสาขาของบริษัทจะต้องผ่านการอบรมพืน้ฐานให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในการ
ให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยพนกังานทกุคนจะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจถึงศกัยภาพของโทรศพัท์ วิธีการใช้โทรศพัท์เคลื่อนท่ี
และอปุกรณ์เสริมต่างๆ รวมทัง้มีการ Update ข้อมลูเก่ียวกับตลาดโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอยู่เป็นระยะเพ่ือท่ีจะสามารถถ่ายทอดให้แก่
ลกูค้าได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในส่วนพนกังานท่ีให้บริการหลงัการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศพัท์ เคลื่อนท่ีก็จะได้รับการฝึกอบรม
จากผู้ผลิต และจาก AIS เพ่ือให้มีความรู้ ความชํานาญ รวมทัง้ทกัษะตา่งๆ เพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานท่ีศนูย์บริการ
กําหนดไว้  

3.7 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง (Integrated Marketing Communication) 
บริษัทมีการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย การโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ทัง้แก่ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภค ซึง่นอกจากจะ
เป็นวิธีท่ีช่วยเพ่ิมยอดขายแล้ว ยงัสร้างความคุ้นเคยในตราผลิตภณัฑ์ของบริษัทอีก 
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4.ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลกูค้าของบริษัท สามารถแบง่ออกเป็น  2  กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้   

 1. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นการขายปลีก (Retail)  
บริษัทจะจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึ่งตัง้อยู่ตามศูนย์การค้า และ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ
บริษัทมีบริการสินเช่ือแบบผ่อนชําระสําหรับการซือ้สินค้าของบริษัท ทัง้จากบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จํากดั (มหาชน) บริษัท อยธุยา 
แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากดั บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากดั และสถาบนัการเงินรายอ่ืน ๆ ท่ีให้บริการสินเช่ือผ่อนชําระ เพ่ือ
ช่วยอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้ารายย่อยเพ่ิมมากขึน้ 

2.  กลุ่มลูกค้าที่เป็นตวัแทนจาํหน่ายทั่วไป (Dealer)   
 นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปแล้ว บริษัทยงัจําหน่ายสินค้า
ให้แก่ตัวแทนจําหน่ายสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีกว่า 200 รายทั่วประเทศ  และจากการที่บริษัทมียอดการสั่งซือ้สินค้าต่อครัง้ใน
ปริมาณมาก ทําให้บริษัทได้รับการสนบัสนนุในการทําตลาดจากผู้จดัจําหน่าย และมีอํานาจต่อรองทัง้ในเร่ืองของรุ่นของสินค้า ราคา 
และความรวดเร็วในการส่งสินค้า  ดังนัน้การท่ีตัวแทนจําหน่ายสั่งซือ้สินค้าจากบริษัทก็จะได้รับการจัดสรรสินค้ารุ่นใหม่ๆ ทัง้
ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายเอง และผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทซือ้จากผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการที่บริษัทมีการจดัส่ง
สินค้าท่ีรวดเร็วและราคาสินค้าท่ีเหมาะสม  รวมทัง้การท่ีบริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจําหน่ายอย่าง
สม่ําเสมอ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากตวัแทนจําหน่ายอย่างตอ่เน่ือง   
 
5.  นโยบายราคา 
สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบริษัทนําเข้าจากประเทศจีน มาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทนัน้ บริษัทมีนโยบายในการ
กําหนดราคาสินค้าโดยคิดจากราคาต้นทนุบวกอตัรากําไรท่ีเหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคณุสมบติัการใช้งานของ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี  ความนิยมของลกูค้าตามสภาวะการแข่งขนัของตลาด  

เน่ืองจากเทคโนโลยีของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ จดัจําหน่ายสินค้าต้องมีการปรับราคาสินค้าอยู่
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายของผู้จดัจําหน่ายเหล่านัน้ บริษัทจะได้รับการชดเชยราคาตามรุ่น เง่ือนไข 
และตามเวลาท่ีได้ตกลงกนั เพ่ือให้บริษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพ่ือแข่งขนัในตลาดได้   
 
6.  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  

บริษัทมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าของบริษัท แบง่ได้เป็น 3 ช่องทางหลกั ดงันี ้

6.1 การจาํหน่ายสนิค้าผ่านสาขาของบริษัท  
บริษัทจําหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้ารายย่อยทัว่ไปผ่านสาขาของบริษัทท่ีเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบนั จํานวนรวม

ทัง้สิน้ 23 สาขา ซึง่ตัง้อยู่แหล่งธุรกิจท่ีสําคญั  ซึง่ถือเป็นทําเลท่ีเหมาะสม เน่ืองจากลกูค้าทัว่ไปมีพฤติกรรมท่ีเน้นความสะดวกสบาย
ในการเลือกซือ้สินค้าหรือใช้บริการ  การที่สาขาของบริษัทตัง้อยู่ในทําเลดงักล่าวจึงมีความได้เปรียบในการขายและการให้บริการที่
ลกูค้าทัว่ไปสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าทัว่ไปจะเน้นการให้บริการเป็นสําคญั โดย
บริษัทจะมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายย่ีห้อและรุ่นให้แก่ลูกค้าเพ่ือทําการเปรียบเทียบทัง้การใช้งานและราคาเพ่ือให้
เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย 

6.2 การจาํหน่ายสนิค้าผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) 
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้กับตวัแทนจําหน่ายในลกัษณะการขายส่ง ซึ่งบริษัทมีลกูค้าท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายสําหรับ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีกว่า 200 รายทัว่ประเทศ โดยในการคดัเลือกตวัแทนจําหน่าย บริษัทจะมีการพิจารณาข้อมลูเบือ้งต้นของตวัแทน
จําหน่ายแต่ละราย ได้แก่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระเงินของตวัแทนจําหน่าย 
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เขตพืน้ท่ีในการจําหน่ายสินค้าของตวัแทนจําหน่าย เป็นต้น เพ่ือประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ ท่ีจะมาเป็นตวัแทนจําหน่ายของ
บริษัทแตล่ะราย ซึง่การขายสินค้าให้แก่ตวัแทนจําหน่ายส่วนใหญ่ บริษัทจะให้ส่วนลดการค้าในกรณีท่ีลกูค้าชําระเป็นเงินสด และจะ
ให้เครดิต 30-120 วนั สําหรับตวัแทนจําหน่ายท่ีมีการสัง่ซือ้เป็นประจําและทําธุรกิจกบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน และไม่มีประวติั
การผิดนดัการชําระเงิน  

6.3 การจาํหน่ายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ บริษัท อาร์เอสมอลล์ จํากดั,บริษัท ช้อปปี ้(ประเทศไทย) จํากัด, 

บริษัท ลาซาด้า จํากดั, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั, บริษัท โรบินสนั จําดดั (มหาชน), บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากดั, บริษัท 
เพาเวอร์บาย จํากัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จํากัด เป็นต้น โดยบริษัทจะวางแผนการตลาดร่วมกับบริษัทดงักล่าว โดย
พิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ และรุ่นของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของลกูค้า 
 
7. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
รายละเอียดของทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563มีดงันี ้

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
วงเงินจํานอง 
(ล้านบาท) 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ ณ 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 

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

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

62.06 
59.82 

1.05 
 

0.85 
0.36 
0.82 

13.32 
 
รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สนิใช้ในการประกอบธุรกจิจากผู้ให้เช่าณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563มีดงันี ้  

ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์ 

การเช่า 
สถานที่ตัง้ 

พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่
ซิสเทมจํากดั 

Telewiz Shop 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

 
บริษัท สยาม รีเทล 
ดีเวลลอ็ปเม้นท์จํากดั 

Telewiz Shop 
 
 

ชัน้ 3 อาคารศนูย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้อง 3033 
ชัน้ 3 อาคารศนูย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้อง 
3033A 

77.17 
 

74.00 

01 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 64 
 

01 มิ.ย.63 – 31 พ.ค.66 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท 

Telewiz Shop ชัน้ 2 ห้อง 225 อาคารเซน็ทรัลพลาซา่  
รัชดา-พระราม 2 

119.53 22 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 64 
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ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์ 

การเช่า 
สถานที่ตัง้ 

พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท ออลซีซนัส์ 
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  

Telewiz Shop ชัน้ 3 อาคารออลซีซนัส์คอมเพล็กซ์ 
ห้อง 334/3  

10.31 29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66 

บริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารศนูย์การค้า บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
บางนา 

32.50 08 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 64 
 

 Telewiz Shop ห้อง 2CR220/1 ศนูย์การค้า 
บ๊ิกซีซูเปอร์เซน็เตอร์ บางพลี 

115.00 15 มี.ค.62 – 14 มี.ค. 64 
 

 Telewiz Shop 
 

Telewiz Shop 
 
 

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

19.31 
 

14.06 
 
 

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

 
 

บริษัท บางนาเซ็นทรัล 
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

Telewiz Shop ชัน้ 5 ห้อง  529 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลซิตี ้บางนา 44.88 01 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.64 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop 
 

ชัน้ 3 ห้อง 309/1 อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา 53.75 
 

01 ธ.ค.62- 31 ม.ค.64 
 

    
Telewiz Shop ชัน้ 3 ห้อง 344-345 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลป่ินเกล้า 150.74 04 ธ.ค. 63 - 14มี.ค. 64 

    
บริษัท โฮมโปรดกัส์ เซน็
เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop ชัน้ 2 ห้อง R252 สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สวุรรณภมิู 129.00 1 มิ.ย. 61 – 31 พ.ค. 64 

คณุสํารวม จินตสเุมธ TWZ Shop 100/1-2 ถ.ประสาทวิถี ต.แมส่อด อ.แม่สอด จ.ตาก 140.80 01 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64 
บริษัท ไคตคั นาริตะ จํากดั 
 
 
 
 
บริษัท ปิยะชาติ จํากดั 
 
 
 
 
บริษัท ไคตคั นาริตะ จํากดั 
(บจก. ทีแซดเทรดดิง้) 
 
 
 
 
บริษัท ปิยะชาติ จํากดั 
(บจก. ทีแซดเทรดดิง้) 

สํานกังานและ
คลงัสินค้า 

 
 

 
สํานกังานและ
แผนกบริหาร
หลงัการขาย 

 
 
คลงัสินค้า 

 
 
 
 
 
สํานกังานและ
แผนก Fibre 

 

47/377 ชัน้ 4 ห้อง 411 อาคารชดุคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 401 อาคารชดุคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
 
273,273/1 ห้อง B1-B2 โครงการ THE WIZ RATCHADA  
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 
 
 
 
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 410 อาคารชดุคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 402 อาคารชดุคอนโดมิเนียม
อตุสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
 
 
273/2ห้อง B3 โครงการ THE WIZ RATCHADA  ถนน
รัชดาภิเษก  แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 
  

180.00 
 

308.00 
 
 

345.30 
 
 

 
 

110.00 
 

208.00 
 
 
 

172.65 
 

01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย.64 
 

15  ก.ย. 61 -15 ก.ย. 64 
 

 
01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66 

 
 

 
 

01 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 
 
15 ก.ย. 61 – 14 ก.ย. 64 

 
 
 
1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.66 
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รายละเอียดสทิธิการเช่าพืน้ที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้

ที่ตัง้ วัตถุประสงค์ 
พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 
ภาระผูกพนั 

 

มูลค่าตามบญัชี 
31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ห้อง 305 ชัน้ 3 อาคารศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา่ พระราม 3 

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

0.40 

ห้อง 509A ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลซิตี ้
บางนา 

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

0.64 

 
นอกจากนี ้บริษัทได้เข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าจากการเช่าท่ีดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษกเนือ้ท่ีประมาณ 
6,126 ตารางเมตร รวมทัง้ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั ท่ีบริษัทได้ซือ้หุ้นมาจากผู้ ถือหุ้นเดิม เม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 2556 ส่งผลให้บริษัทมี
ประโยชน์จากการใช้สญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนือ้ท่ีเพ่ิมขึน้อีกประมาณ 5,909.20 
ตารางเมตร เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโฮมออฟฟิศ อาคารสํานกังาน เพ่ือการพาณิชย์ โดยสิทธิการเช่าประกอบด้วยสญัญาเช่า 4 ฉบบั ได้แก่ 
1.  สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือปลกูสร้างอาคาร เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 10 มีนาคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 2 ฉบบั 
2.  สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร เพ่ือดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ เร่ิมตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 14 

สิงหาคม 2574 จํานวน 2 ฉบบั 
 
ทัง้นี ้สิ่งปลกูสร้างทัง้หมดในพืน้ท่ีเช่า ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตามให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแหง่ประเทศไทยทัง้สิน้ทนัทีท่ีลงมือปลกู
สร้างหรือติดตัง้ และบริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ายคา่เช่ารายปีซึง่เป็นไปตามสญัญาเช่าทัง้ 4 ฉบบักบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
 
8. โครงสร้างส่วนของผู้ถอืหุ้นและประวัตกิารเพิ่มทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

ปี ประวัตกิารเพิ่มทุน 
2561  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาทโดยการตดั 

หุ้นสามญัท่ียงัมิได้จําหน่าย จํานวน 515,680,609.10 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 5,156,806,091 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W5) จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วย
เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ตามสัดส่วนการจองซือ้ในอัตรา   
1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น 
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัท่ีออก ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,022,316,574.90 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 
10,223,165,749 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จาก 
625,908,107.10 บาท เป็น 1,648,224,682 บาทแบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 16,482,246,820 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้ หุ้นละ0.10 บาท 

2563  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตดั
หุ้นสามญัที่ซือ้คืนและยงัไม่ได้จําหน่ายของบริษัทจํานวน 4,000,000.00 ล้านบาท มลูค่าที่ตราไว้ 
0.10 บาท เป็นหุ้นสามญัลดลงทัง้สิน้ 40,000,000 หุ้น ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 
16,482,246,820 หุ้น เป็น 16,442,246,820 หุ้น 
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9.  ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ จํานวน 7 ทา่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

 ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร รองประธานกรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
3. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการ 
5. รศ.พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายบนัดาล อดุล กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพงชาญ สําเภาเงิน กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวนลินี ประทบัศร เป็นเลขานกุารบริษัท 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2564 สรุปได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่ครอบครัวรังคสิริ       

  นายพทุธชาติ รังคสิริ 1,141,428,571                   11.52  

  นางสาวณฐันชุ รังคสิริ 470,049,498                     4.74  

  รวมกลุม่ครอบครัวรังคสิริ 1,611,478,069                   16.27  

2. นางสาวดจุเดือน วรินทร์ 394,382,747                     3.98  

3. นายสิปปกร ขาวสอาด 386,656,000                     3.90  

4. นางศศิธร จนัทรสมบรูณ์ 251,370,000                     2.54  

5 นางเพชรัตน์ ทองแตง 161,000,000                     1.63  

6. นางอลิสา คาลสัซี 110,000,015                     1.11  

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 103,173,422                     1.04  

8. นายศมิศร์ เจษฎาวฒิุ 101,382,000                     1.02  

9. นายจาตรุนต์ โกมลมิศร์ 100,000,000                     1.01  

10. นางศิริพร   ตนัชยัเอกกลุ 89,000,000                     0.90  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. กําไรสทุธิ 5.10 ล้านบาท 54.53 ล้านบาท 61.04 ล้านบาท 
2. สํารองตามกฎหมาย 0.26 ล้านบาท 2.73 ล้านบาท 3.05 ล้านบาท 
3.จํานวนหุ้น 9,907 ล้านหุ้น 9,907 ล้านหุ้น 8,549 ล้านหุ้น 
4. เงินปันผลประจําปี - บาท:หุ้น - บาท:หุ้น 0.00286 บาท:หุ้น 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ -  ล้านบาท -  ล้านบาท 24.45 ล้านบาท 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** - % - % 40.05 % 
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ตามท่ีบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้
คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักล่าวได้
เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตัง้สํารองทางกฎหมาย 0.26 ล้านบาท เพ่ือนํากําไรสะสมไว้เป็นเงินลงทนุสําหรับขยายธุรกิจ
ของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 27 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท 
 
1.  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 
 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,302.38 ล้านบาท ลดลงจาก 3,788.81 ล้านบาท ของงวด
เดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 486.43 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 12.84 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 - รายได้จากการขายหรือการให้บริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 จํานวน 

3,247.54 ล้านบาท ลดลงจาก 3,697.10 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 449.56 ล้าน
บาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 12.16 เน่ืองจากในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 จงึสง่ผลให้มีรายได้จากการขายลดลง 

 - รายได้สนบัสนนุการขาย เป็นจํานวนเงิน 28.96 ล้านบาท ลดลงจาก 39.91 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน 
คิดเป็นจํานวนเงิน 10.95 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 27.44 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางการ
ตลาดเพ่ือช่วยเร่งในการจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมลดลง จึงได้รับเงินค่าสนบัสนนุการขาย
จากผู้ จําหน่ายตามโปรโมชัน่ท่ีผู้ จําหน่ายกําหนดลดลงเช่นกนั 

 - รายได้อ่ืนๆ  เป็นจํานวนเงิน 25.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจาก 51.80 ล้านบาท 
ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 25.92 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 50.04 เน่ืองจากใน
ปี 2562 บริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั และยงัมีรายได้อ่ืนท่ีเกิดขึน้
จากกําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมของการจดัประเภททรัพย์สินจากโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ดอกเบีย้รับจากเงินฝากประจํา และดอกเบีย้รับตามสญัญาเช่าทางการเงิน  

 - ต้นทนุขายหรือต้นทนุการให้บริการ จํานวน 2,953.99 ล้านบาท ลดลงจาก 3,359.45 ล้านบาท ของงวดเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการจดัจําหน่ายสนิค้าในมลูคา่ท่ีลดลงจากปีก่อน 

 - ต้นทุนในการจดัจําหน่าย จํานวน 69.25 ล้านบาท ลดลงจาก 89.94 ล้านบาทของงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
ต้นทนุการการจดัจําหน่ายต่อรายได้รวมของบริษัทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.92 และร้อยละ 2.37 ในปี 2563 และ
ปี 2562 ตามลําดบั  

 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 142.54 ล้านบาท ลดลงจาก 169.44 ล้านบาทของงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น
จํานวนเงิน 26.90 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 15.88 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบริหาร
คา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 - ต้นทุนทางการเงิน จํานวน 147.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 112.73 ล้านบาทของปีก่อน หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 
35.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอัตราส่วนร้อยละ 31.08 ซึ่งเป็นผลมาจากการกู้ ยืมเงินในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ 

 - ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2563 เป็นจํานวน 3.92 ล้านบาท ลดลงจาก 15.50 ล้านบาท ของปีก่อน คิดเป็น
จํานวน 11.58 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 74.71 เน่ืองจากผลการดําเนินงานตามท่ีกลา่วข้างต้น 
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 - ขาดทุนสุทธิ เป็นจํานวนเงิน 8.70 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนสุทธิดังกล่าวได้ถูกหกัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 
1.20 ล้านบาท จึงทําให้บริษัทมีขาดทนุสทุธิเป็นจํานวนเงิน 7.50 ล้านบาท ลดลงจาก 43.91 ล้านบาทของงวด
เดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจํานวน 51.41 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานตามท่ี
กลา่วข้างต้น 

 ฐานะการเงนิ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมในปี 2563 จํานวน 5,758.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 5,436.52 ล้านบาท ของ
ปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 322.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอัตราส่วนร้อยละ 5.93 สินทรัพย์ของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 82.57 และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนร้อยละ 17.43 โดยรายละเอียด
ของสนิทรัพย์ท่ีสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้  

 - บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน เป็นจํานวน 1,734.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
จํานวน 1,583.06 ล้านบาท ของปีก่อน หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 150.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 
9.54 ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการโดยการให้เครดิตลกูค้า
เพิ่มขึน้เพ่ือช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค Covid-19  สําหรับลูกหนีอ่ื้นสําหรับการ
ดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ลกูหนีอ่ื้น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ เงิน
ทดรองจ่ายในการดําเนินงาน และดอกเบีย้ค้างรับ 

 - สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และอปุกรณ์เสริม รวมถึงขยะท่ีเป็น
วัตถุดิบเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริษัทย่อย โดยสินค้าคงเหลือมีจํานวน 1,781.64 ล้านบาท ในปี 2563 
เพิ่มขึน้จากจํานวน 1,606.88 ล้านบาท ของปีก่อนเป็นจํานวน 174.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.88 โดย
สนิค้าคงเหลือได้เป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าของบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนัราคาต้นทนุสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ตอ่หน่วยสงูขึน้มากกวา่ในปีท่ีผา่นมา 

 - บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินในปี 2563 
จํานวน 10.04 ล้านบาทลดลงจาก 21.08 ล้านบาทของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 11.04 ล้านบาท หรือลดลงใน
อตัราสว่นร้อยละ 52.37 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่าภายใต้
สญัญาเช่าทางการเงินเป็นอาคารเพ่ือดําเนินงานและ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

 - สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนจํานวน 351.40 ล้านบาท ลดลงจาก 379.00 ล้านบาทของปีก่อน คิดเป็น
จํานวนเงิน 27.60 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 7.28 ส่วนใหญ่คือเงินฝากท่ีติดภาระคํา้ประกนัและ
เงินฝากประจํา 

 - สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนในปี 2563 และปี 2562 มีจํานวน 336.05 ล้านบาท รวมถึงสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย
จํานวน 180.25 ล้านบาทนัน้ ประกอบด้วยโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และท่ีดินท่ีมีการพฒันาแล้ว 

 - บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินเพ่ือทําสญัญาเช่าระยะสัน้ ซึ่งในปี 2563 มีจํานวน 114.90 ล้านบาท
เพิ่มขึน้จาก 104.80 ล้านบาทของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 10.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 9.64 

 - สําหรับท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ในปี 2563 จํานวน 176.67 ล้านบาทลดลงจาก 177.35 ล้านบาทของปีก่อน คิดเป็น
จํานวนเงิน 0.68 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 0.38 และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน ในปี 2563 จํานวน 
453.50 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เกิดขึน้จากการลงทนุในบริษัท มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ในปี 2562  
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 สภาพคล่อง 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 351.17 ล้านบาท 
ลดลงจากสิน้ปี 2562 จํานวน 60.45 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 14.69 โดยมีรายละเอียดของแหลง่ท่ีมาและ
ใช้ไปของเงินสดดงันี ้
 - เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงาน 244.08 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและ

ลกูหนีห้มนุเวียน สนิค้าคงเหลือ และการชําระดอกเบีย้จ่ายดําเนินงาน 
 - เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 99.39 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 - เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 283.02 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  
 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2562-2563 เท่ากับ 2.30 เท่า และ 1.95 เท่า ตามลําดบั โดยบริษัทฯมี
สินทรัพย์หมนุเวียนในส่วนของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นหมนุเวียน และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ และหนีส้ินหมนุเวียนใน
สว่นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 
 
 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม จํานวน 2,726.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.35 จากปี 2562 การเพิ่มขึน้ของ
หนีส้ินดงักลา่ว สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน และหุ้นกู้  ในขณะท่ีสว่นของ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 3,031.80 ล้านบาท ส่งผลทําให้อตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.90 เท่า เพิ่มขึน้จาก 
0.89 เทา่ ในปี 2562 
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งบการเงนิของบริษัท 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

6 351,171,611 411,616,748 340,580,119 403,201,356 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7 1,734,016,317 1,583,065,880 1,789,172,737 1,584,314,888 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.1 5,500,000 - 220,000,501 199,000,000 

สินคา้คงเหลือ 8 1,781,639,024 1,606,878,102 1,699,799,352 1,526,017,939 

สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน

- ลูกหน้ีโครงการอสงัหาริมทรพัย์ภายใต ้

สญัญาเชา่ทางการเงิน 9.1 4,797,389 2,436,619 2,725,208 1,050,923 

- โครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อให้เชา่ภาย

   ใตส้ญัญาเชา่ทางการเงิน 9.2 10,041,694 21,080,002 -                             - 

- สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 9.3 351,402,905 378,996,570 350,928,079 350,615,435 

สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน 10 336,048,641 336,048,641 - - 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรพัย์ทีจ่ะจาํหน่าย 

ทีจ่ัดประเภทเป็นสินทรพัย์ทีถื่อไวเ้พื่อขาย 11 180,249,734 180,249,734 192,349,734 192,349,734 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 4,754,867,315 4,520,372,296 4,595,555,730 4,256,550,275 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

สินทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีน

- ลูกหน้ีโครงการอสงัหาริมทรพัย์ภายใต ้

สญัญาเชา่ทางการเงิน 9.1 66,949,523 67,911,668 42,678,940 42,995,723 

- สินทรพัย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,161,906 7,156,361 - - 

เงินลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 12.1, 12.2.1 50,387,177 - 406,000,000 329,958,069 

อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ 13 114,900,000 104,800,000 15,900,000 16,400,000 

14 176,665,496 177,349,005 80,010,370 92,463,803 

15 8,501,807 - 11,748,263 - 

คา่ความนิยม 16 66,312,526 42,705,168 - - 

สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม

- สิทธิการเชา่ทีดิ่น 17.1 10,649,682 20,384,484 - - 

- สิทธิการเชา่พื้นที ่ 17.2 1,047,812 1,535,069 1,047,812 1,535,069 

- สินทรพัย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 17.3 453,504,031 450,328,268 6,501,176 3,322,180 

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 1,146,667 1,907,513 - - 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 19

- ทีดิ่นรอการพฒันา 23,625,000                23,625,000             -                             - 

- สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 22,954,991 18,448,482 20,760,375 15,928,992 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,003,806,618 916,151,018 584,646,936 502,603,836 

รวมสินทรัพย์ 5,758,673,933 5,436,523,314 5,180,202,666 4,759,154,111 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

บริษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด

สินทรพัย์สิทธิการใช ้



 หน้า 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน ีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีสิ้นหมนุเวียน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 1,572,279,599 1,704,333,437 1,562,806,823 1,694,486,527 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 21 311,899,306 261,455,442 152,395,414 130,268,382 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเชา่

ทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 3,296,074 - 4,440,390 - 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 6,672,000 62,512,474 6,672,000 62,512,474 

เงินกูย้ ืมระยะสั้น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.1 69,509,346 84,558,313 42,407,575 - 

เงินกูย้ ืมระยะสั้น - กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั

- ต ัว๋แลกเงิน 25.1 - 96,920,880 - 96,920,880 

- ต ัว๋สญัญาใชเ้งนิ 25.2 - 25,000,000 - - 

- เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 25.3 94,640,770 81,471,886 94,228,613 30,000,000 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,619,068 3,880,069 2,190,458 2,736,152 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน

- สงัหาริมทรพัย์ตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 26.1 3,570,607                  3,008,071 3,570,607 3,008,071 

- อสงัหาริมทรพัย์ตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 26.2 2,283,416                  880,697 1,108,744 199,691 

รวมหน ีสิ้นหมนุเวียน 2,066,770,186 2,324,021,269 1,869,820,624 2,020,132,177 

หน ีสิ้นไม่หมนุเวียน

เงินกูย้ ืมระยะยาว 24 13,328,000 - 13,328,000 - 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ 22 4,726,498 - 6,181,570 - 

หุ้นกู ้ 23 410,802,579 - 410,802,579 - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 116,177,910 118,086,513 6,815,537 7,652,998 

ผลประโยชน์พนักงาน 27 11,345,070 12,624,197 10,795,076 10,584,914 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน

- สงัหาริมทรพัย์ตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 26.1 5,871,396                  8,946,618 5,871,396 8,946,618 

- อสงัหาริมทรพัย์ตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 26.2 97,240,529 99,967,038 47,216,482 48,768,319 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 608,401 427,400 246,600 246,600 

รวมหน ีสิ้นไม่หมนุเวียน 660,100,383 240,051,766 501,257,240 76,199,449 

รวมหน ีสิ้น 2,726,870,569 2,564,073,035 2,371,077,864 2,096,331,626 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสําหรบั

บริษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



 หน้า 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน 28.1

หุ้นสามญั  16,442,246,820 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,644,224,682 1,644,224,682 

หุ้นสามญั 16,482,246,820 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,648,224,682 1,648,224,682 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามญั 9,906,689,250  หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 990,668,925 990,668,925 

หุ้นสามญั 8,548,952,743 หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 854,895,274 854,895,274 

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 1,215,168,242 1,215,168,242 1,215,168,242 1,215,168,242 

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้

 - จัดสรรทนุสํารองตามกฎหมาย 53,622,358 53,367,186 53,622,358 53,367,186 

 - จัดสรรสํารองหุ้นทนุซือ้คนื 28.2 - 3,600,000 - 3,600,000 

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 500,477,313 501,255,131 549,665,277 539,391,783 

หุ้นทนุซือ้คนื - (3,600,000) - (3,600,000) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น - 58,506 - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,759,936,838 2,624,744,339 2,809,124,802 2,662,822,485 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุ 271,866,526 247,705,940 - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,031,803,364 2,872,450,279 2,809,124,802 2,662,822,485 

รวมหน ีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,758,673,933 5,436,523,314 5,180,202,666 4,759,154,111 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

บริษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน



 หน้า 33 

 

 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 5.2,37 3,247,542,066 3,697,101,819 3,157,946,034 3,601,497,369 

รายไดอ่ื้น

- รายไดส้นับสนุนการขาย 31 28,960,209 39,905,109 25,447,359 38,665,109 

- รายไดอ่ื้นๆ 5.2,31 25,876,173 51,804,885 30,664,551 49,996,205 

รวมรายได้ 3,302,378,448 3,788,811,813 3,214,057,944 3,690,158,683 

ตน้ทนุขายหรือตน้ทนุการให้บริการ (2,953,989,013) (3,359,445,888) (2,881,435,700) (3,282,658,007) 

ตน้ทนุในการจัดจาํหน่าย (63,246,127) (89,945,722) (63,246,127) (89,487,883) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (142,542,079) (169,441,237) (118,102,628) (143,506,365) 

ตน้ทนุทางการเงิน 34 (147,770,342) (112,726,808) (142,601,619) (106,134,619) 

ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุบริษทัร่วม 387,146 - - - 

รวมค่าใช้จ่าย (3,307,160,415) (3,731,559,655) (3,205,386,074) (3,621,786,874) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (4,781,967) 57,252,158 8,671,870 68,371,809 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 35 (3,914,187) (15,502,576) (3,568,430) (13,840,583) 

(8,696,154) 41,749,582 5,103,440 54,531,226 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (8,696,154) 41,749,582 5,103,440 54,531,226 

การดําเนนิงานที่ยกเลิก

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรบัปีจากการดําเนินงานทีย่กเลิก

   - สุทธิจากภาษี - 4,253,737 - - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (8,696,154) 46,003,319 5,103,440 54,531,226 

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สําหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน 2,917,952 2,588,051 1,425,226 2,588,051 

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,917,952 2,588,051 1,425,226 2,588,051 

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน - (295,868) - - 

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับปี 2,917,952 2,292,183 1,425,226 2,588,051 

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี (5,778,202) 48,295,502 6,528,666 57,119,277 

บริษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิสําหรบัปีจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง



 หน้า 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรบัปีจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (7,499,104) 42,118,874 5,103,440 54,531,226 

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรบัปีจากการดําเนินงานทีย่กเลิก - 1,789,645 - - 

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (7,499,104) 43,908,519 5,103,440 54,531,226 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุ
กาํไร (ขาดทนุ) สําหรบัปีจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (1,197,050) (369,292) - - 
กาํไร (ขาดทนุ) สําหรบัปีจากการดําเนินงานทีย่กเลิก -                          2,464,092 -                          -                          

รวม (8,696,154) 46,003,319 5,103,440 54,531,226 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จสําหรบัปีจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (4,581,152) 44,411,057 6,528,666 57,119,277 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จสําหรบัปีจากการดําเนินงานทีย่กเลิก - 1,789,645 - - 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จสําหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (4,581,152) 46,200,702 6,528,666 57,119,277 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุ

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จสําหรบัปีจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง (1,197,050) (369,292) - - - 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จสําหรบัปีจากการดําเนินงานทีย่กเลิก -                          2,464,092                -                          -                          

รวม (5,778,202) 48,295,502 6,528,666 57,119,277 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นข ั้นพื้นฐาน ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 36 (0.0008) 0.0051 0.0005 0.0064 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับการดําเนนิงานต่อเน ือ่ง

 กาํไร (ขาดทนุ) ข ั้นพื้นฐานจากการดําเนินงานตอ่เน่ือง

  ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 36 (0.0008) 0.0049 0.0005 0.0064 

บริษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั


