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หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่กับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)
ของ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับการเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date)
จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 330,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซือ้
ระหว่างวันที่13 – 17และ 20 ธันวาคม2564 (รวม 6 วันทําการ)
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมง

สถานที่รับจองซือ้ และรั บชําระค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO)

คําชีแ้ จงสําคัญที่ควรทราบ
โดยการรับหนังสือแจ้ งสิทธิ การจองซื ้อ (“หนั งสือแจ้ งสิทธิการจองซือ้ ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและนําเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”)ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กบั
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)(“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ TWZ-W7”) ที่ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคําชี ้แจงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี ้
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ ้นในประเทศไทยเท่านัน้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 เหล่านี ้ (ก) มิได้
จดทะเบียนและจะไม่ถกู จดทะเบียนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
หน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลหลัก ทรั พ ย์ ใ นประเทศอื่ น ใดนอกจากประเทศไทย หรื อ ภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.หลักทรั พย์ ของสหรั ฐฯ”) หรื อภายใต้ กฎหมายของประเทศอื่นใด
นอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิได้ เป็ นการเสนอขายหรื อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเว้ นแต่ได้ จดทะเบียนภายใต้
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรื อเป็ นไปตามข้ อยกเว้ นจากการจดทะเบียนใดๆ ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดําเนินการจด
ทะเบี ยนหุ้น กู้แ ปลงสภาพ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ TWZ-W7 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรั พ ย์ ข องสหรั ฐฯ หรื อ เสนอขายหลักทรั พ ย์ ใ ด ๆ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
้
อบางส่วน โดยหนังสือแจ้ งสิทธิ
ห้ ามมิให้ ผ้ ถู ือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรื อแจกจ่ายหนังสือแจ้ งสิทธิการจองซื ้อ ไม่ว่าทังหมดหรื
การจองซื ้อฉบับนี ้ ไม่เป็ นการเสนอขาย หรื อชี ้ชวนให้ จองซื ้อหรื อซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทในประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อประเทศอื่นใด
และมิได้ เป็ นการชักชวนให้ มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรื อค่าตอบแทนอื่นใด และบริ ษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรื อ
ค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้ งสิทธิการจองซื ้อ หรื อข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับหนังสือ
แจ้ งสิทธิการจองซื ้อ ตรวจสอบข้ อจํากัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศ ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีภมู ิลําเนา
้ ้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถกู จํากัด
หรื อถือสัญชาติด้วยตนเอง บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บคุ คลใดฝ่ าฝื นข้ อจํากัดดังกล่าว ทังนี
ภายใต้ กฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ของบริ ษัทในครัง้ นี ้ โดยผู้ถือหุ้นไม่เป็ น
การกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมายที่ใช้ บงั คับในประเทศที่เกี่ยวข้ องนัน้

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 7 (TWZ-W7) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
1. วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั ง้ นี ้
บริ ษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้น
กู้แปลงสภาพ คิดเป็ นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยบริ ษัทจะนําเงินที่ได้ จากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ ตามรายละเอียดดังนี ้
– เพื่อเป็ นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริ ษัทคาดว่าจะนํามาซึ่ง
รายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึ่งแบ่งเป็ นจํานวนเงินสําหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้ านบาท และ
ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทังสมุ
้ นไพรอื่นๆ จํานวนไม่เกิน 50.00 ล้ านบาท
– เพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี ้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้ านบาท
– เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและเงินทุนสํารองสําหรั บธุรกิจในอนาคตจํ านวนเงิน
ไม่เกิน 80 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปั จจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็ นไปตามเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยจะนํามาซึง่ รายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นและส่งผลการดําเนินงานของบริ ษัทปรับตัวดีขึ ้น
2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ รับความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 7
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ของบริ ษัท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564ได้ มีมติให้ ออกและเสนอขายหุ้น
กู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering)รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
330,000หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็ นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
330,000,000 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ(Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
และกําหนดวันจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่13–17 และ 20ธันวาคม2564(รวม 6 วันทําการ) ซึง่ มีรายละเอียดการเสนอ
ขายและจัดสรรดังนี ้
3.1

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ

: หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร

: บริ ษั ท จะเสนอขายและจัดสรรหุ้น กู้แปลงสภาพทัง้ จํ า นวนแก่ผ้ ูถือ หุ้น เดิม ของ
บริ ษัทที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)โดยจะ
จัดสรรในสัดส่วน 45,132 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมี
เศษจากการคํ านวณให้ ตัดทิ ง้ ทุกกรณี ) ทัง้ นี ผ้ ้ ูถือ หุ้นของบริ ษัทรายใดที่ ถือ หุ้น
ตํ่ากว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ ได้ (แต่สามารถ
จองซื ้อเกินสิทธิของตนได้ )และผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรสามารถจอง
ซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้ อยกว่าสิทธิ หรื อมากกว่าสิทธิของตนได้ หรื อสละ
สิทธิไม่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี ้ก็ได้ โดยบริ ษัทจะจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น ที่จองซื อ้ ตามสิท ธิ จนครบถ้ วนก่อ น ในกรณี ที่ มีห้ ุน กู้
แปลงสภาพเหลื อ จากการจัด สรรตามสิ ท ธิ ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น จะต้ อ งได้ รั บ บริ ษั ท จะ
ดําเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อและชําระเงิน
ค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพให้ จดั สรร
นอกจากนี ้ บริ ษั ท มี สิท ธิ ใ ช้ ดุลยพินิ จพิจ ารณาไม่เ สนอขายหรื อ ไม่จัดสรรหุ้น กู้
แปลงสภาพ ข้ างต้ นให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรื อ
ระเบียบข้ อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
หรื อ (ข) เป็ นผลให้ บ ริ ษั ทมี ห น้ าที่ ต้องปฏิ บัติห รื อ ต้ อ งดํ าเนิ น การใดๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทยหรื อ (ค)ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในการจัดสรรของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี สิทธิ ใช้ ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพดัง กล่ า วให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม บางรายที่ ไ ม่ อ ยู่ใ นประเทศไทยโดยอาศัย
ข้ อยกเว้ นที่มีอยูภ่ ายใต้ กฎหมายต่างประเทศ

วันจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

: วันที่13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทําการ)

วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

: 21 ธันวาคม 2564

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

: 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

วั น ครบกํ า หนดไถ่ ถอนหุ้ นกู้ แปลง : 21 มิถนุ ายน 2567
สภาพ
อัตราดอกเบีย้

: ร้ อยละ 6.25 ต่อปี

การชําระดอกเบีย้

: ปี ละ 4 ครัง้ โดยชําระดอกเบี ้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ แก่วนั ที่ 21 มีนาคม 21 มิถนุ ายน 21 กันยายน และ21 ธันวาคม
ข้ อจํากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : -ไม่มี-

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

: ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจํากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

: ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
: 0.20 บาทต่อหุ้น หรื อ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไข
ที่จะได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิตอ่ ไป

ราคาแปลงสภาพ
อัตราส่ วนการแปลงสภาพ

: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 5,000 หุ้น (หรื ออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลง
สภาพตามเงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิตอ่ ไป)

จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ

: ไม่เกิน 330,000 หน่วย

มูลค่ าหุ้นกู้แปลงสภาพ

: 1,000 บาทต่อหน่วย

มูลค่ าเสนอขาย

: ไม่เกิน 330,000,000 บาท

จํานวนหุ้นที่รองรั บการใช้ สทิ ธิห้ ุนกู้
แปลงสภาพ

: 1,650,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท)

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

หมายเหตุ: ตามมติ ที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 2/2564 เมื่ อ วัน ที่
19 พฤศจิ ก ายน 2564 มี ม ติอ นุมัติก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
: จัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ซึง่ ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date)
โดยบริ ษั ท จะจัด สรรและเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ในอัต ราส่ว น
45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณี มีเศษจากการคํานวณให้
ตัดทิ ้งทุกกรณี) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทรายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มี
สิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื ้อเกินสิทธิของตนได้ )

วันแปลงสภาพ

: สามารถใช้ สิทธิ แปลงสภาพได้ หลังจาก 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
โดยเริ่ มแปลงสภาพได้ ในวันที่ 21 ธันวาคม2566 หรื อวันทําการถัดไปในกรณีที่
วันดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ และวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็ น
วันแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ซึง่ ได้ แก่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน2567(ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า
“วันใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ”)

การใช้ สทิ ธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

: ในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพนัน้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ มีชื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของหรื อผู้รับโอนคน
สุด ท้ า ยที่ มี ค วามประสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพยื่ น ใบหุ้น กู้แ ปลงสภาพตาม
จํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ พร้ อมกับแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้ าย 3 และ 4 ของข้ อกําหนดสิทธิ) โดย
มีข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สํานักงาน
ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง

สภาพ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันครบกําหนดการแปลงสภาพ โดยเริ่ ม
แปลงสภาพได้ ในวั น ที่ 21 ธั น วาคม2566 หรื อ วั น ทํา การถั ด ไปในกรณี ที่
วันดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการ
ใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึง
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เฉพาะวันทําการ) หรื อไม่น้อยกว่า15 วันก่อนวัน
กําหนดการแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย/วันหมดอายุห้ ุนกู้แปลงสภาพซึ่งได้ แก่วนั ที่
21 มิถนุ ายน2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่
6 มิถนุ ายน2567 เฉพาะวันทําการ)
ทัง้ นี ก้ ารใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพโดยการส่ง ทางไปรษณี ย์จ ะ
กระทํามิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้ วแต่กรณี)
จะเป็ นผู้รับผิดชอบชําระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ ตามที่กฎหมายกําหนดให้
บุคคลดังกล่าวมีหน้ าที่ในการชํ าระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เกี่ยวกับการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ ามี)
ข้ อมูลสําคัญอื่น ๆ

3.2

: บริ ษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัททีดับบลิวแซด
คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ครัง้ ที่ 7 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั ้งที่ 7” หรื อ
“TWZ-W7”) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 7(TWZ-W7)

ประเภทหลักทรัพย์

: ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ที ดับ บลิว แซด คอร์ ป อเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรร

: ไม่เกิน 3,300,000,000หน่วย

จํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรั บ : ไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
การใช้ สทิ ธิ
ชนิดของหลักทรัพย์

: ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

้ วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่ขยายอายุ
: 2 ปี นับตังแต่
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7

ลักษณะการจัดสรร

: เป็ นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตาม
สัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 7 (TWZ-W7)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)

ราคาใช้ สทิ ธิ

: 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่จะมีการปรับราคาใช้ สิทธิ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ)ทังนี
้ ้ หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ ราคาการใช้ สิทธิ
จะต้ องไม่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนัน้

อัตราการใช้ สทิ ธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้ นแต่จะมีการปรับ
อัตราการใช้ สทิ ธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ)

วันกําหนดการใช้ สิทธิและระยะเวลาการ : ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W7 สามารถใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
ใช้ สทิ ธิ

TWZ-W7 ได้ ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
TWZ-W7

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน การใช้ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญของ
สิทธิ

บริ ษัทฯจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ระหว่างเวลา
9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ (ระยะเวลา
แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิสําหรับการใช้ สิทธิ) สําหรับการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
กําหนดให้ มีระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์ ห นึ่ง ดังต่อไปนี ้ เพื่ อ รั กษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือใบสํา คัญ
แสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
(2) เมื่ อบริ ษั ทเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ใ ด ๆ ในราคาที่ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
(3) เมื่ อบริ ษั ทเสนอขายหลักทรั พ ย์ ที่อ อกใหม่ประเภทหุ้น กู้ แปลงสภาพหรื อ
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้น ใด ๆ โดยกํ า หนดราคาหรื อ คํ า นวณราคา
ของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะ
ซื ้อหุ้นนันตํ
้ ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น สามัญของบริ ษัท
(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(5) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทําให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทัง้ นี ้ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้พิ จ ารณากํ า หนดเงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับ หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิและราคาใช้ สทิ ธิ
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริ ษั ท จะนํ า ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W7ที่ อ อกในครั ง้ นี ไ้ ปจดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้

บริษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร มอบหมาย เป็ นผู้ มี อํ า นาจในการกํ า หนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ ขอบ
อํานาจที่กฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดง
้ อํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควรอัน
สิทธิ TWZ-W7เป็ นต้ น รวมทังมี
เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ได้ ทกุ ประการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทํา ลงนาม สลักหลัง รับรองหรื อส่งมอบซึ่ง
เอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ TWZ-W7และการนํ า ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W7เข้ า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นและการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น

4.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําหนดให้ วนั ที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (Record Date)

5.

กําหนดวันจองซือ้ และรั บชําระเงินค่ าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
5.1

ระยะเวลาจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพและการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ)ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.หรื อจองซื ้อผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมง

5.2

วิธีการจองซือ้ และสถานที่ตดิ ต่ อจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อผู้รับมอบอํานาจสามารถยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ ทําการจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม ตังแต่
้ เวลา 9.00 – 15.00 น.
หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงในระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม
ทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ) ตามที่อยู่ ดังนี ้

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่
: เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798
ั ชีซื ้อขาย
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญในระบบแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) กรุ ณาติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
หลักทรัพย์และมีห้ นุ สามัญของบริ ษัทฝากไว้ เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่ องให้ แก่ผ้ รู ับจองซื ้อ
้ ้ ผู้จองซื ้อสามารถส่งเอกสารการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ได้ ตามที่อยูข่ องบริษัท
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทังนี
5.3

วิธีการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อ ได้ ดงั นี ้
5.3.1

ชําระเงินสดได้ ที่สถานที่รับจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้น ณ สถานที่รับจองซื ้อ
ตั ้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่ โมงภายในวันที่
13 - 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 6 วันทําการ)

5.3.2

ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี

“บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร

กรุงศรี อยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาวเวอร์ )

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

284-0-02185-6

(ก)

ผู้จองซือ้ จะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจองซือ้ พร้ อมต้ นฉบับใบนําฝากเงินค่าจองซือ้ หุ้นกู้
แปลงสภาพส่งมาที่บริ ษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพ

( ข)

กรณี ผ้ ูจ องซื อ้ ทํ า รายการการจองซื อ้ ผ่า นระบบออนไลน์ (e-RO)

www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “โอนเงิน” พร้ อม

กับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นในระบบจากนั้นตรวจสอบข้ อมูลการจองซื ้อ
แล้ วบันทึก และ/หรื อ พิมพ์หลักฐานการชําระค่าจองซื ้อ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการ

จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจอง
ซื อ้ หุ้น กู้ แปลงสภาพ ซึ่ ง ผู้จ องซื อ้ สามารถจองผ่ า นระบบเว็ บ ไซต์ ไ ด้ ต ลอด 24 ชั่ว โมง
ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซื ้อ
5.3.3

ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ก)

ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
“บัญ ชี บริ ษั ท ที ด ับ บลิว แซด คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน)เพื่ อ จองซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ “
ซึง่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จาก สํานักหักเงินในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการ
โดยจัดส่งมาพร้ อมกับใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ณ สถานที่จองซื ้อ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวันที่ในเช็ค/
แคชเชียร์ เช็ค ตามวันที่จองซื ้อ แต่ไม่เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2564 พร้ อมทัง้ ระบุช่ ือนามสกุล และหมายเลขโทรศัพ ท์ ท่ี ติด ต่ อ ได้ ไ ว้ ด้ า นหลัง ของเช็ค /แคชเชีย ร์ เช็ค
ในกรณี ที่ลกู ค้ าไม่ได้ ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์ โทรติดต่อในด้ านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์
เช็ค หรื อทางบริ ษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้ าได้ ในกรณี ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิในการรับการจองซื ้อหุ้นดังกล่าว

(ข)

ดร๊ าฟท์ ประเภทเรี ย กเก็บ เงิ น ได้ ทั่ว ราชอาณาจัก ร โดยสั่ง จ่า ย ในนาม“บัญ ชี บริ ษั ท
ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)เพื่อจองซือ้ หลักทรั พย์ ”

(ค)

กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่สง่ มา
ด้ ว ยลํ า ดับ ที่ 2)) ชื่ อ -นามสกุ ล และหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ไ ว้ ด้ า นหลัง ของเช็ ค
แคทชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์

(ง)

กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชําระด้ วยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ระหว่างวันที่
13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

(จ )

กรณี ผ้ ู จองซื อ้ ทํ า รายการการจองซื อ้ ผ่ า นระบบออนไลน์ (e-RO)www.investorsinsight.com/twz/login.phpผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชํ าระเงินเป็ น “เช็ ค/แคชเชี ยร์

เช็ค/ดร๊ าฟท์” พร้ อมกับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ
จากนั้นตรวจสอบข้ อมูลการจองซื ้อ แล้ วทําการบันทึก และ/หรื อ พิมพ์หลักฐานการ
ชําระค่าจองซื ้อ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่
20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซื ้อ
สามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ของภายในวันที่เปิ ดรับจองซื ้อ

5.3.4

(ก)

ชําระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้ าบัญชีบริ ษัท
ชื่อบัญชี

“บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร

กรุงศรี อยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปี ย ไทยทาวเวอร์ )

ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่

284-0-02185-6

ผู้จองซื ้อจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื ้อ พร้อมเอกสารการชําระค่าจองซื ้อผ่านระบบ
Internet Banking ส่งมาที่บริ ษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการ

จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
(ข)

กรณี ผ้ ู จองซื อ้ ทํ า รายการการจองซื อ้ ผ่ า นระบบออนไลน์ (e-RO)

www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซื ้อจะต้ องเลือกวิธีการชําระเงินเป็ น “Internet Banking” พร้ อม

กับแนบหลักฐานการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้ อมูลการ
จองซื อ้ แล้ ว ทํ า การบัน ทึก และ /หรื อ พิ ม พ์ ห ลัก ฐานการชํ า ระค่า จองซื อ้ เพื่ อ เป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึ่งเป็ นวันสุดท้ ายของ
การจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5.4

เอกสารประกอบการจองซือ้
(1)

ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้ วน
บริ ษัทได้ จดั ส่งใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามที่ได้ กําหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date)
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีที่เป็ นนิติบคุ คลให้ ลงนามพร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) ทังนี
ยื่นใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านัน้ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) หรื อดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ของ
บริษัท (www.twz.co.th)

(2)

ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
(ก)

ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื ้อ และ/
หรื อ ในกรณี ที่ มีการเปลี่ยนชื่ อ /ชื่ อ สกุล ซึ่ง ทํา ให้ ชื่ อ /ชื่ อสกุล ไม่ตรงกับชื่ อ ผู้ถือ หุ้น ที่ ป รากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้น
กู้แปลงสภาพควบใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ (Record Date) หรื อในใบรับรองสิท ธิ การจองซื อ้ หุ้น กู้
แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น

(3)

หลักฐานการชําระการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ แก่
(ก)

เช็คบุคคล / แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร” ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ จาก
สํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ) หรื อ

(ข)

สําเนาใบนําฝากเงิน พร้ อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังหรื อ

(ค)

ในกรณีชําระผ่านระบบ Internet Banking เข้ าบัญชีบริ ษัท สําเนาหลักฐานการชําระการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิผา่ นระบบ Internet Banking ของธนาคาร

(4)

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝาก
ธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน้ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง สําหรับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อต้ องการ
ให้ คืน เงิน ค่า จองซื อ้ หลักทรัพ ย์ส่ว นที่ไ ม่ไ ด้ รับการจัด สรรหรื อ ได้ รับการจัด สรรไม่ครบตามจํา นวนที่จ องซื อ้
เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร

(5)

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้ าแรก(เพื่อใช้ รับดอกเบี ้ยและชําระคืนเงินต้ น)พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อเท่านัน้

(6)

เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี ้
(ก)

บุคคลสัญชาติไทย

:สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ข)

บุคคลต่างด้ าว

:สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ค)
นิติบคุ คลในประเทศ
:สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อ นวัน กํ า หนดการใช้ สิท ธิ พร้ อมรั บ รองสํา เนาถูกต้ อ ง และเอกสารหลัก ฐานของผู้มีอํ านาจลงลายมื อ ชื่ อ
ตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง)
นิติบคุ คลต่างประเทศ
:สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตัง้ บริ ษั ท หนัง สือบริ คณห์ สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ (ข) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(7)

หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7) พร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้
ผู้รับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณี คนต่าง
ด้ าวมอบอํานาจให้ แนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย)
ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ก)

ในกรณีหนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน ที่มีการจัดทําในต่างประเทศ หนังสือมอบอํานาจ และ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้ องได้ รับการรั บรองลายมือชื่ อโดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา หรื อรับรองความถูกต้ อง

(ข)

ผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําแทน จะต้ องแสดงบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (ตัวจริ ง) ต่อหน้ าเจ้ า
ที่ของบริ ษัท พร้ อมส่งมอบสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว

ทัง้ นี ้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
จองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
(8)

สํ า หรั บ ผู้จ องซื อ้ ที่ ป ระสงค์ จ ะฝากหุ้น กู้แ ปลงสภาพควบใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซื ้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรั พ ย์ เฉพาะผู้ที่ ประสงค์ นํ าหลักทรั พย์ ฝากเข้ า บัญ ชี บริ ษัท ผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer
Account) เท่านัน”
้ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8) เพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่แนบเอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ ออกเป็ นใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่กล่าวข้ างต้ นหรื อส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้ วน
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื ้อไม่ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจะใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณายกเว้ นการรับเอกสารประกอบการจองซื ้อบาง
ประการให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายใดๆ หรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรื อเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดง
สิทธิและการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายใด หากการกระทําดังกล่าวทําให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ เป็ นการกระทําการ
ขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจาก
ที่ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริ ษัทในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่นใดตามที่บริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึง่ อาจรวมถึงการ
ไม่เสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกูแปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั (U.S. Persons ตามนิยามที่กําหนด
ใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5

เงื่อนไขในการจองซือ้
5.5.1

ผู้จองซื อ้ หุ้นกู้แ ปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื อ้ ตามสิท ธิ เกิน สิทธิ หรื อน้ อยกว่าสิท ธิ
ที่ได้ รับการจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้ งความประสงค์จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเศษ
ปั ดทิง้ หรื อจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรร จะได้ รับการ
จัดสรรทังจํ
้ านวนที่จองซื ้อ

5.5.2

ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ และชําระเงินค่าจองซื อ้ แล้ ว ไม่มีสิทธิ ยกเลิกการจองซื อ้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการ
ตัดสิทธิการจองซื ้อ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเอกสารการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อ
เงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลาที่กําหนด

5.5.3

ในกรณี ชําระค่าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้วยเช็คธนาคาร การชําระเงินค่าจองซือ้
จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทําการขึน้ เงินตามเช็คธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว และการจองซื ้อหุ้นกู้แปลง
สภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัท สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ แล้ วเท่านัน้
หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้
ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริ ษัทไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายในกําหนดระยะเวลาการ
จองซื ้อและการชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กําหนด หรื อ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อ

หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ชัดเจน บริ ษัทมีสิทธิ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยบริ ษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวต่อไป
อนึ่ง ในการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกูแปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระ
เงินค่าจองซื ้อ และดําเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการ
ชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ และดําเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการ
ที่กําหนดเพื่อให้ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ทนั ตามกําหนดระยะเวลาจองซื ้อ บริ ษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือ
หุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวต่อไป
5.5.4

บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ ผ้ จู องซื ้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้ หรื ออาจ
เป็ นผลให้ เป็ นการกระทําการขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ ต้อง
ดํ า เนิ น การใดๆ เพิ่ ม เติ ม ไปจากที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การตามกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่นใดตามที่
บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึง่ อาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้ แก่บคุ คล
อเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามที่กําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5.5

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
จะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื ้อตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน้ หาก
ผู้ถือหุ้นจองซือ้ ด้ วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิ ที่จะได้ รับการจัดสรรหลักทรั พย์ ของ
บริ ษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้ าด้ วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรื อระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสาร
ั้
่มี
ประกอบการจองซื ้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื ้ออาจได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่ครบตามสิทธิทงหมดที
ตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามที่เห็นสมควร หรื อไม่จดั สรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายดังกล่าว

5.5.6

ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ขอให้ จัดส่งเอกสาร
ต่างๆ คือ ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์ เช็คที่ขีดคร่อม
้ ้ เอกสารการจองซื ้อจะต้ องถึงที่
สัง่ จ่ายเฉพาะ โดยส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซือ้ ทังนี
ทําการบริ ษัท ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564เป็ นอย่างช้ า และเพื่อความสะดวก
ในการจองซื ้อ กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ”

5.6

การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่ าจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
(1)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพ เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและ/
หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณี ดงั กล่าว
บริ ษัทจะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบ
โดยไม่มีดอกเบี ้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ครัง้ นี ้ โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท

(2)

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จํานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้
หลักทรัพย์ของบริ ษัท ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะดําเนินการให้ มี
การคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
เป็ นเช็ ค ขี ด คร่ อ มสั่ง จ่ า ยเฉพาะในนามของผู้จ องซื อ้ และส่ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู่ที่ ป รากฏ
ในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้
ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)

(3) ในกรณี ที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการ
จัดสรรไม่ครบให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลา 14 วันทําการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อ บริ ษัทมีหน้ าที่
รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้ องทําการชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี
โดย คํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบและต้ องชําระคืน นับจาก
วันที่พ้นกําหนด ระยะเวลา 14 วันทําการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น
5.7

วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้ บริษัท หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
จํากัด (มหาชน) ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.7.1 กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริ ษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื ้อโดย
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจอง
ซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5.7.2 กรณีผ้ จู องซื ้อประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่ตนเองมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึง่ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
้ วบริ ษัทขอสงวนสิทธิ
ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ มิฉะนันแล้
ที่จะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผ้ จู องซื ้อ

ทังนี
้ ้ ในกรณีนี ้ บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ั้
้ นกู้แปลง
จํากัดเพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
สภาพอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้
และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5.8

การจัดสรรและข้ อมูลการจองซือ้ อื่นๆ
5.8.1

ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถ
แสดงความประสงค์จองซื ้อเกินสิทธิของตนได้

5.8.2

ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรสามารถจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้ อยกว่าสิทธิ หรื อมากกว่าสิทธิ
ของตนได้ หรื อสละสิทธิ ไม่จองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี ก้ ็ได้ โดยบริ ษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อตามสิทธิจนครบถ้ วนก่อน ในกรณีที่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องได้ รับ บริ ษัทจะดําเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อ
และชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีห้ นุ กู้แปลงสภาพให้ จดั สรร

5.8.3

กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้ องแสดงความจํานงการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตาม
ใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณี หากมีห้ นุ กู้แปลง
สภาพเหลือจากการจองซื ้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จอง
ซื ้อเกินสิทธิ ดังนี ้

(1) กรณีมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทงหมดรวมกั
ั้
น ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื ้อเกินสิทธิทกุ รายจะได้ รับการจัดสรรตามความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่ซื ้อเกินสิทธิ
(2) กรณีมีห้ นุ กู้แปลงสภาพเหลือน้ อยกว่าจํานวนความต้ องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิทงหมดรวมกั
ั้
น ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื ้อเกินสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็ นรอบๆ
จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื ้อเกินสิทธิ
ทังนี
้ ้ จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อ
และชําระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิหากมีเศษของ
้ านวน ในกรณีที่มีห้ นุ กู้แปลง
หุ้นกู้แปลงสภาพจากการคํานวณ บริ ษัทจะปั ดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ ้งทังจํ
สภาพเหลือจากการปั ดเศษดังกล่าวบริ ษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามกระบวนการข้ างต้ น
ต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือแล้ ว หากยัง คงมีเศษเหลือ อีกและไม่สามารถทํา ตามวิธี การ
คํานวณข้ างต้ นได้ บริษัทจะทําการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยูค่ รัง้ ละ 1 หน่วย ตามลําดับสิทธิในการจองซื ้อ
5.8.4

ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับฝากการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
ผลแห่งการจองซื ้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินและได้ รับเอกสารประกอบการจองซื ้อครบถ้ วนเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

5.5.5

ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อ แล้ วจะขอยกเลิกการจองซื ้อ
หุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้ถือหุ้นที่ดําเนินการไม่ครบถ้ วน
ตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้ อ 5.3 และ 5.4

6

วิธีการชําระเงินต้ นดอกเบีย้ และเงินปั นผล

6.1

การชําระเงินต้ น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพจะชําระเงินต้ นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุห้ ุนกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้ แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567
(ในกรณีที่วนั ที่ห้ นุ กู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็ นวันทําการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี ้ย
เพิ่มให้ ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อ
ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี)ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
(1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ต้องชําระเงินตามข้ อกําหนด
สิ ท ธิ โดยนายทะเบี ย นหุ้น กู้แ ปลงสภาพจะส่ง เช็ ค ดัง กล่ า วล่ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แปลงสภาพระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ นายทะเบียนหุ้น
กู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้ าแล้ วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน
(2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลง
สภาพได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการ
ก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน
(3) วิธีการชําระเงินอื่นใดตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
อาจตกลงกันเป็ นครัง้ คราว

6.2

การชําระดอกเบีย้ หรื อเงินจํานวนอื่นใด (ถ้ ามี)
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 6.25 ต่อปี ทุกๆ วันที่ 21 มีนาคม 21 มิถนุ ายน 21 กันยายน และ
21 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุห้ นุ กู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็ นวันทําการถัดไป) และ
วันชําระดอกเบีย้ ครั ง้ สุดท้ าย คือ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ในกรณี ที่วันที่ห้ ุนกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับ
วันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็ นวันทําการถัดไป โดยจะคิดดอกเบีย้ เพิ่มให้ ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลง
สภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับจากศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
(1) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ต้องชําระเงินตามข้ อกําหนดสิทธิ
โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้
ในใบจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
ล่วงหน้ าแล้ วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน หรื อ

(2) การโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี ธ นาคารของผู้ถื อ หุ้น กู้แ ปลงสภาพที่ เ ปิ ดไว้ กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี สาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อตามที่ได้ มีการแจ้ งเป็ น
หนังสือให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทําการก่อนวันถึงกําหนดชําระเงิน หรื อ
(3) วิธีการชําระเงินอื่นใดตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
ตกลงกันเป็ นครัง้ คราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้ องนําใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชําระเงิน เว้ นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรี ยกให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพนําใบ
หุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ ซงึ่ ในกรณีดงั กล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้ องชําระเงินจนกว่าจะได้ รับใบหุ้นกู้แปลง
สภาพแล้ ว
6.3

ในกรณีท่ ผี ้ ูจองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพทําการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ ประสงค์ จะรั บเงินปั นผล/สิทธิอ่ ืนใดที่เป็ น
ตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย
การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทย
ผู้จองซื ้อ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ประสงค์จะรับเงินปั นผล/สิทธิ อื่นใดที่เป็ นตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(e-Dividend) ของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารในประเทศไทย
(โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านัน)
้ กรุ ณากรอก “ใบ
สมัครบริ การจ่ายเงินปั นผล/สิทธิอื่นใดที่เป็ นตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย)(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) ให้ ครบถ้ วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ ามีการมอบอํานาจ) และ
จัดเตรี ยมเอกสารตามที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้ หลักฐานร่วมกับใบจองซื ้อหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ ) นําส่งให้ บริษัทพร้ อมกับใบจองซื ้อ
ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื อ้ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แจ้ งข้ อมูลของผู้จองซือ้ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรื อ
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ใน “ใบสมัครบริ การจ่ายเงินปั นผล/สิทธิอื่นใดที่เป็ นตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(e-Dividend)” ไม่ตรงกับฐานข้ อมูลของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผ้ จู องซื ้อ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ ได้ เคยแจ้ งไว้ แล้ วก่อนหน้ านี ้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดําเนินการปรับปรุ งข้ อมูลผู้จองซื ้อ
และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรื อรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้ เป็ นไปตามข้ อมูลใน “ใบสมัครบริ การ
จ่ายเงินปั นผล/สิทธิอื่นใดที่เป็ นตัวเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้ อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ กบั หลักทรัพย์
อื่นๆ ที่ผ้ จู องซื ้อ และ/หรื อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยูด่ ้ วย

6.4

สํานักของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน ชัน้ 15
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้ านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

6.5

สํานักงานของผู้รับฝากหลักทรั พย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสาร : 0 2359-1259
TSD Call center: 0 2229-2888
Website: http://www.tsd.co.th
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
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การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ
7.1

วันกําหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ตามอัตราการ
แปลงสภาพที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ สามารถแปลงสภาพได้ หลังจาก 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพซึง่ ได้ แก่วนั ที่ 21 ธันวาคม2566 หรื อวันทําการถัดไปในกรณีท่ีวนั ดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ และวันครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็ นวันแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายซึ่งได้ แก่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน2567(ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “วันใช้
สิทธิแปลงสภาพ”)
7.2

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้ องแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 7.3 และ
ตามวิธีการและขันตอนในการแปลงสภาพที
้
่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 ข้ อ 7.4 โดยในการใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ มีชื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ าย
ที่มีความประสงค์จะใช้ สทิ ธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ พร้ อมกับแบบแสดงความ
จํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้ าย 3 และ 4 ของข้ อกําหนดสิทธิ) โดยมีข้อความ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อสํานักงานใหญ่
ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเริ่ มแปลงสภาพ
ได้ ในวันที่ 21 ธันวาคม2566 หรื อวันทําการถัดไปในกรณีที่วนั ดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566)
หรื อไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกําหนดการแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย/วันหมดอายุห้ นุ กู้แปลงสภาพซึ่งได้ แก่วนั ที่ 21
มิถุนายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํ านงในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2567 เฉพาะวันทําการ)

7.3

สถานที่ตดิ ต่ อในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพสามารถแสดงความจํ า นงในการใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพได้ ณ สํ า นัก งานใหญ่ ข องผู้อ อกหุ้น กู้แ ปลงสภาพ หรื อ
สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทําการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
สํานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทร 02-275-9798 ต่อ 401
เบอร์ แฟกซ์ 02-275-9798
สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน ชัน้ 15
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้ านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการแปลงสภาพ บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอียดให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป
7.4

วิธีการและขัน้ ตอนในการแปลงสภาพ
7.4.1

ในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึง่ มีชื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายที่มีความประสงค์จะใช้ สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามจํานวนที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ พร้ อมกับแบบแสดงความจํ านงในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
(เอกสารแนบท้ าย 3 และ 4ของข้ อกําหนดสิทธิ)ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
ก่อนวันครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเริ่ มแปลงสภาพได้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรื อวันทําการถัดไปในกรณีที่
วันดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566) หรื อไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกําหนดการ
แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย/วันหมดอายุห้ นุ กู้แปลงสภาพซึง่ ได้ แก่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถ
แสดงความจํา นงในการใช้ สิท ธิ แ ปลงสภาพของหุ้น กู้แ ปลงสภาพในระหว่า งวัน ที่ 22พฤษภาคม2567 ถึง วัน ที่
6มิถนุ ายน 2567 เฉพาะวันทําการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ ที่สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้ อ 7.3 และจัดเตรี ยมเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และ
ครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง
ซึ่งมีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ มากกว่าหรื อเท่ากับ จํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
(3) หนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั มิได้ แปลงสภาพ (สําหรับ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ ได้ มีการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางส่วนที่มีอยู)่
(4) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ
–

บุคคลสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประชาชน บัตรข้ าราชการหรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง (ในกรณีบตั รข้ าราชการหรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาถูกต้ อ ง) ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ เป็ นผู้เ ยาว์ ต้ อ งแนบสํา เนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์
(ถ้ ามี) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนัน้
จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ และด้ านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

–

บุคคลต่างด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้ านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

–

นิติบุคคลในประเทศ: สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลง
สภาพในแต่ละครั ง้ พร้ อมลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และสําเนาบัตรประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อ
บัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณี ที่บัตร
ข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียน
บ้ านที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง) ในกรณีที่กรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ให้ ใช้ สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้ อมลงลายมือชื่อ
รั บรองสําเนาถูกต้ อง โดยลายมื อชื่ อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่ อ ที่ ลงนามในแบบแสดงความจํ านง
ในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้ านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

–

นิติบุคคลต่างประเทศ: สําเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริ คณห์ สนธิ หนังสือ
รับรองที่ออกโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบุคคลหรื อหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนาซึ่งรั บรอง
ั ้ านักงานใหญ่ และอํานาจหรื อเงื่อนไข
ถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ตงสํ
ในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครัง้ พร้ อมลง
ลายมือชื่ อรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ และประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)และสําเนาบัตรประชาชน บัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่
หมดอายุข องกรรมการผู้มี อํ า นาจผูก พัน นิ ติ บุค คล (ในกรณี ที่ บัต รข้ า ราชการ หรื อ บัต รพนัก งาน

รั ฐ วิ ส าหกิ จ ไม่ไ ด้ ระบุห มายเลขประจํ า ตัว ประชาชน ให้ แ นบสํา เนาทะเบี ย นบ้ า นที่ มี เ ลขประจํ า ตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลเป็ นบุคคลที่ ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ ใ ช้ สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง โดย
ลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ และด้ านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
ทังนี
้ ้ สําเนาเอกสารประกอบนิติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยข้ างต้ น ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อของ
ผู้จดั ทําหรื อผู้ให้ คํารับรองความถูกต้ องของเอกสารโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public พร้ อมประทับตราของ
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําโดยการรับรองเอกสารข้ างต้ นต้ องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพ
ในแต่ละครัง้
(5) หนังสือมอบอํานาจ ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้ อม
สําเนาหลักฐานของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ ตามส่วนที่ 1ข้ อ 7.4.1 (4) ตามแต่กรณี
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายทางภาษี และ/หรื ออากรแสตมป์
ทังหมด
้
(ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้ วยหมวดอากรแสตมป์ หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อบังคับใช้ ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ ามี)
7.4.2

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย โดยใช้ แบบแสดงความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย(เอกสารแนบท้ าย 4 ของข้ อกําหนดสิทธิ)ที่แนบมานี ้ หรื อ ติดต่อ
ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ได้ ที่บริ ษัทตามที่อยู่ที่ระบุ
ในส่วนที่ 1ข้ อ 7.3 ในช่วงวันที่ 22พฤษภาคม2567ถึงวันที่ 6มิถนุ ายน2567 (ไม่น้อยกว่า15 วันก่อนวันกําหนดการ
แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย)ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ
ที่ใช้ บงั คับเกี่ยวกับการแปลงสภาพด้ วย โดยดําเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ ให้ แก่บริ ษัทตามที่อยู่ที่ระบุในส่วน
ที่ 1 ข้ อ 7.3 ข้ างต้ น
(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ชัดเจน และครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง
(3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามส่วนที่ 1ข้ อ 7.4.1 (4)
(4) หนังสือมอบอํานาจ ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้ อม
สําเนาหลักฐานของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ตามส่วนที่ 1ข้ อ 7.4.1. (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายทางภาษี และ/หรื ออากรแสตมป์ทังหมด
้
(ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้ วยหมวดอากรแสตมป์ หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อบังคับ
ใช้ ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ ามี)

ตามแบบแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
จะต้ องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นเงินสดทังจํ
้ านวน หรื อ (ข)ขอให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้ วยการ
แปลงสภาพ ตามเงื่อนไขของหู้นกู้แปลงสภาพ อย่ างใดอย่ างหนึ่งเท่ านัน้ ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่
เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้
7.4.3

จํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับ
หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 5,000 หุ้นสามัญ (หากคํานวณราคาแปลงสภาพที่ 0.20บาทต่อหุ้นสามัญจะได้ เป็ น
มูลค่า 1,000บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย) เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ
ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการ
แปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ ตัดเศษของหุ้นทิง้ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชํ าระเป็ นเงิ นสดคืนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
คํานวณจาก(1) จํานวนเศษของหุ้น คูณด้ วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ ายของระยะเวลาแสดง
ความจํ า นงใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (อย่ า งช้ า ไม่ เ กิ น 2 (สอง) สัป ดาห์ นับ จากวัน ใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ
ที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ภายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้ วแต่กรณี)

7.4.4

การเปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ

7.4.5

หากบริ ษัทได้ รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจํานง
ในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ หรื อหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
ถูกต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะต้ องทําการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่ อนไขภายในระยะเวลาแจ้ งความจํ านงในการแปลงสภาพในครั ง้ นัน้ ๆ
มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการแปลงสภาพในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ
และบริ ษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันนับจากวันแปลง
สภาพในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทังนี
้ ้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ยงั ไม่มีการแปลงสภาพดังกล่าวยังมี
ผลใช้ ได้ ต่อไปจนถึงวันแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายเว้ นแต่การแปลงสภาพครัง้ นัน้ จะเป็ นการแปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย
บริษัทสงวนสิทธิที่จะดําเนินการต่อไปนี ้ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพ และต้ องการ
ขอรับเงินต้ นคืนทังจํ
้ านวน (หรื อต้ องการขอให้ บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นเงินสดทังจํ
้ านวน)

7.4.6

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการแปลงสภาพ กล่าวคือได้ ส่งมอบทังใบหุ
้ ้ นกู้
แปลงสภาพหรื อใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อแบบแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ สุดท้ าย (แล้ วแต่กรณี) พร้ อมหลักฐาน
ประกอบการแปลงสภาพถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพ
ได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท

7.4.7

เมื่อพ้ นกําหนดวันแปลงสภาพครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการแปลง
สภาพที่กําหนดไว้ อย่างครบถ้ วน และ/หรื อมิได้ แสดงความจํ านงในการใช้ สิท ธิ แปลงสภาพแต่อย่างใดภายใน
้ สิ ้นสภาพลง โดยไม่มีการ
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในส่วนที่ 1ข้ อ 7.2 และ 7.4 ให้ ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนันๆ
แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้ อีกบริ ษัทสงวนสิทธิ ที่จะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพตามที่ร ะบุไ ว้ ใ นส่ว นที่ 1ข้ อ 7.4.5โดยผู้ถือ หุ้น กู้แ ปลงสภาพดัง กล่า วไม่มีสิท ธิ เ รี ย กร้ องค่า เสีย หายใดๆ
ต่อบริ ษัทและบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ คา่ เสียหายหรื อค่าชดเชยที่เกิดขึ ้นจากการดังกล่าวทังสิ
้ ้น

7.4.8

ในกรณี ที่ไม่ใช่การใช้ สิทธิ แปลงสภาพครั ง้ สุดท้ ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบแทน
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยที่ประสงค์จะแปลงสภาพ บริ ษัทจะส่งหุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบใหม่ที่มีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์
หรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงใช้ สิทธิแปลง
สภาพภายใน 15 วัน นับจากวันแปลงสภาพนันๆ
้ และจะทําการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพใบเก่า

7.4.9

บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่
สําหรับการแปลงสภาพในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วัน นับตังแต่
้ วนั แปลงสภาพในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะ
ดําเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ แปลงสภาพนันเข้
้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญที่คํานวณได้ จากการแปลงสภาพในครัง้ นัน้

7.4.10 ในกรณี ที่ ห้ ุน สามัญ ที่ สํา รองไว้ เพื่ อ รองรั บ การแปลงสภาพมี ไ ม่เพี ย งพอ บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การชดใช้ ค่า เสี ย หาย
ที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
7.4.11 ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และ/หรื อกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้
้ าน
พิจารณาข้ อกําหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรื อเหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ทังด้
ราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิ ธี ก ารคํ า นวณที่ เ หมาะสม เมื่ อ มี เ หตุก ารณ์ ต ามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกําหนด ทังนี
้ ้ หากมีกรณีที่จําเป็ นต้ องขอมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป
7.5

การออกและส่ งมอบหุ้นสามัญออกใหม่
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้ บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้ สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ อง
และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้ แก่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรื อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในกรณี ที่ใบหุ้นสามัญข้ างต้ นสูญหายหรื อ
เสียหายหลังจากที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ จดั ส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณี ย์
หรื อทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้ วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ ในแบบแสดงความ
จํานงใช้ สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้ องแล้ ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้ มารับใบหุ้นสามัญไปด้ วยตนเองก็ได้ ) หรื อ

(2) ดําเนินการฝากหรื อดําเนินการให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้ สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้ องซึง่ ชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ แปลงสภาพเป็ นหุ้น
สามัญจะต้ องตรงกับชื่อของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้น
ไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวเท่านัน้ มิฉะนันแล้
้ ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1ข้ อ 7.5 (1) แทน
(3) กรณี ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้ บริ การของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า ในกรณีนี ้ บริ ษัท
จะดํ า เนิ น การนํ า หุ้น ที่ เ กิ ด จากการแปลงสภาพฝากไว้ กับ ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ และศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
จะบันทึกยอดบัญชี จํานวนหุ้น ตามจํ านวนที่ผ้ ูถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชี ผ้ ูออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันกําหนดการแปลงสภาพในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้ องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึง่ อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ั ้ กําหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรร
ดําเนินตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
หุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททํา
การซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์และผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นได้ ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
8

อื่นๆ
8.1 บริ ษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)ครัง้ ที่ 7
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด
มูลค่า (ศูนย์ บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด
ในส่วนที่ 1 ข้ อ 3.2
8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพใน(ร่าง) ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ที่แนบมาด้ วย
8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
สํานักงานใหญ่ชนั ้ 3/1 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
8.4 แบบสรุปข้ อมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet) ดังรายละเอียดในหน้ าถัดไป

แบบสสรุ ปข้ อมูลสําคัญของตราสาร

Factsheet
บริษัท ทีดับบลิวแซด คออร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสืสื่อสาร
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มีผ้ แู ทนผ้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่กอนวันครบกําหนดไถ่ถอน
ระยะเวลาการจองซื ้อระหว่างวันที่13–17 และ 20 ธันวาคคม 2564 รวม 6 วันทําการ
ลักษณะตราสาร
อายุ
อัตราดอกเบี ้ย
งวดการชําระดอกเเบี ้ย
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
า
มูลค่าการเสนอขายรวม
หลักประกัน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์การใช้ช้ เงิน

การใช้ สิทธิแปลงสสภาพ

ระดับความเสี่ยง
2 ปี 6 เดือน
คงที่ 6.25% ต่อปี
จ่ายดอกเบี ้ยทุกๆ 3 เดืดือน
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในกการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไไถ่ถอนภายหลัง
จาก 6 (หก) เดือน นับจากวั
บ นออกหุ้นกู้แปลงสสภาพ
ไม่เกิน 330.00 ล้ านบบาท
– ไม่มี –
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีซีย พลัส จํากัด
- เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุ
ใ รกิจที่ดําเนินการอยู่และธุ
ล รกิจในอนาคต ได้ แก่ ธุรกิจยานยนต์
พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 100.00 ล้ านบาท และธุรกิจกัญชง-กัญชา ไม่เกิน 50.00
5 ล้ านบาท
- เพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี ้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ ไม่เกิน 100.00
ล้ านบาท
- เพื่อเป็ นเงินทุนหมุมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและเงินทุนสํ
น ารองสําหรับ
ธุรกิจในอนาคต ไมม่เกิน 80.00 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ สิทธิแปลงสภาาพได้ ครัง้ แรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2566
แ ง้ สุดท้ าย
(แสดงความจํานงใช้ สิสทิ ธิแปลงสภาพในวันที่ 14 - 20ธันวาคม2566) และครั
ในวันครบกําหนดอายยุห้ นุ กู้แปลงสภาพซึง่ ได้ แก่
แ วนั ที่ 21 มิถนุ ายน25667 (แสดงความ
จํานงใช้ สิทธิแปลงสภภาพในวันที่ 22 พฤษภาคคม ถึงวันที่ 6 มิถนุ ายน 2567)

(พิจารณาจากอายุตราสารและอั
ร
นดับความน่น่าเชื่อถือ)

ตํา
่ 1

วันที่ออกตราสาร
วันที่ครบกําหนดอาายุ
ประเภทการเสนอขขาย
นายทะเบียนหุ้นกู้

อัตราส่ วนทางการเงิ
น
น (เท่ า)
ความสามารถในกการชําระดอกเบี ้ย
(Interest coveragge ratio)1
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)1
หนี ้สินรวมต่อส่วนของผู
น ้ ถือหุ้นรวม
(Debt to equity : D/E ratio)2
1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชํ
ง
าระคืนสูง
2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี
ง ้สินที่สงู

ค่ าเฉลี่ยอุตสาาหกรรม
(ล่ าสุด)
N/A

2563

1.73

1.21

9 เดือน ปี
2564
2.28

N/A

1.95

2.30

2.24

N/A

0.89

0.90

0.70

7

8

สูง

-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก
อ
1.

6.

2562

6

ผลตอบแทนของตราสารรุ่ นอื่นในตลาด (YTM)

5.

อัตราส่ วนทางกการเงินที่สาํ คัญของผูผู้ออก

5

บริษัทจะดํารงไว้ ซงึ่ "หนีนี ้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผูผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity
E
Ratio)ตามนิยามทีที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกําหนดสิทธิในอัตราาส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ ้นงวดบั
้
ญชีรายไตรมาสหหรื อวันสิ ้นปี บัญชีของผู้อออกหุ้นกู้
แปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.
21ธันวาคม พ.ศ. 25664
21 มิถนุ ายนพ.ศ. 25677
จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิดิมทุกรายตามสัดส่วน
(RRights Offering: RO)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

4

ข้ อกําหนดในการดํดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน

อันดับความน่ าเชื่อถือ
รายละเอียดสําคัญอื่น

3

เป็ นตราสารหนี ้ที่ผ้ อู อกกตราสารสามารถไถ่ถอนนก่อนกําหนด

2.
3.
ไม่มีการจัดอันดับความน่
ค
าเชื่อถือ

2

ความเสี่ยจากกการถูกบอกเลิกสัญญาาแฟรนไชส์กับทางบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซออร์ วิส จํากัด
(มหาชน) เนื่องจากบริ
อ
ษัทได้ รับสิทธิในการจํ
น าหน่ายสินค้ าและใให้ บริการต่างๆ ภายใต้ เคครื่ องหมาย
การค้ าและชื่อทางการค้
อ
าทั ้งหมด 21 สาขา
ส หากบริ ษัทถูกเบิกเลิกสัญญาให้ สิทธิจาก AAIS ในการ
ดําเนินธุรกิจ อาจทํ
อ าให้ รายได้ ของบริษัษัทลดลง
ความเสี่ยงจาากการพึง่ พิงผู้จําหน่ายสินค้
น ารายใหญ่
ความเสี่ ย งจ ากอัต ราแลกเปลี่ ย น เนืนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารนํ าเข้
า า เครื่ อ งโทรศัพ ท์ เ คลืลื่ อ นที่ แ ละ
อุปกรณ์ เสริ มบางส่วนจากต่างประเททศ โดยชําระเงินเป็ นเงินตราต่
ต างประเทศ ทําให้ บบริ ษัทอาจมี
ความเสี่ยงจาากอัตราแลกเปลี่ยนจากกการที่บริษัทต้ องชําระค่าสินค้ า
ความเสี่ยงจาากการล้ าสมัยของสินค้ า ซึ่งโทรศัพท์ เคลื่อนที่เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้ องพพัฒนาและออกสินค้ ารุ่ นใหม่
น ๆ เพื่อให้ ตรงกับควาามต้ องการ
ของลูกค้ า จึงทําให้ บริษัทมีความจําเป็ป็ นที่ต้องปรับลดราคาขายยของสินค้ ารุ่นล้ าสมัย
ความเสี่ ย งจ ากการที่ มี จํ า นวนคู่แ ข่ งเพิ
ง ่ม มากขึน้ ซึ่ง การเติติ บ โตของสมาร์ ท โฟน ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ
จําหน่ายโทรศัศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันั รุนแรงขึ ้น โดยเฉพาะกาารแข่งขันด้ านราคาสินค้ า
ความเสี่ยงเกี่ยวกั
ย บสัญญาเช่าพื ้นที่ เนืนื่องจากบริ ษัทมีการจําหนน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายยย่อยทัว่ ไป
ซึ่งตั ้งอยู่ในศูนย์
น การค้ าชั ้นนําและซูเปอร์
ป เซ็นเตอร์ โดยบริ ษัทมี
ท ความเสี่ยงจากการที่ไไม่สามารถ
ต่ อ สัญ ญาเชช่ า พื น้ ที่ หรื อ ผู้ใ ห้ เ ช่ า ขออเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขสสัญ ญาเช่ า ที่ ทํ า ให้ บ ริ ษษัั ท ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้ จ่ายสูงกว่
ก าเดิม

1

แบบสสรุ ปข้ อมูลสําคัญของตราสาร

สรุ ปฐานะการเเงินและผลการดําเนินินงานตามงบการเเงินิ รวมย้ อนหลัง 3 ปี
งบกําไรขขาดทุน

สินทรัพย์รวม
ว

หนีสิ้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500

2562

5,436.522

2,564.07

2,872.45

2563

5,758.677

2,726.87

3,031.80

9M/25564

6,011.455

2,466.86

3,544.59

7,0000
6,0000
5,0000
4,0000
3,0000
2,0000
1,0000
0

ล้ านบาท

ล้ านบาท

งบแสดงฐานะทาางการเงิน

2562

2563

รายยได้ รวม

ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย*

กําไรสุทธิสําหรับปี / งวด

2562

3,7788.81

3,618.83

46.00

2563

3,3302.38

3,159.78

-8.70

9M/2564

2,4492.54

2,384.26

14.11

2562

9M/2564

2563

9M/2564

หมายเหตุ*ค่าใช้ จ่ายไม่รวมต้ นทุ
น นทางการเงินและภาษีษี เงินได้

สัดส่ วนหนีท้ ่มี ีภาระดอกเบีย้ ของผูผู้ออกหุ้นกู้

ลําดับการรได้ รับชําระหนี ้

ณ วันที่ 30 กันยายน2564

เมื่อผู้ออกถูถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อถูกศาลพิ
ก
พากษาให้ ล้มละลาย
ล
หรื อมีการชําระะบัญชีเพื่อการเลิกบริ ษษััท

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ
น
น

ตรราสารหนี ้

1,374.83 ลบบ.

417.18

68.42%

อื่นๆ
น

2
217.32
ลบ.

20.76%
10.82%

ว องกันและหนี ้สินตามสัญญาเช่า
*รายการอื่นๆ ได้ด้ แก่ เงินกู้ยืมจากบุคคลลอื่นหรื อกิจการที่เกี่ยวข้

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสําคัญของตราสาร
1. การลงทุนในหุ
ใ ้ นกู้แปลงสภาพไม่ม่ใช่การฝากเงินผู้ลงทุนอาจต้
น
องพร้ อมถือหุ้นกูก้ แปลงสภาพจนครบกกําหนดวันใช้ สิทธิแปลลงสภาพ เนื่องจากการรขายก่อนครบกําหนดดอาจทําได้ ยาก หรื อขาายได้ ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตตราไว้ หรื อ
ราคาที่ซื ้อมมา
2. เนื่องจากตตราสารหนี ้ในประเทศศไทยมีสภาพคล่องตํ่า การขายตราสารหนีก่้กอนครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั ้นอาจจได้ รับมูลค่าขายตราสสารลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นไได้ โดยขึ ้นอยู่กบั สภาววะและความต้ องการขของตลาด
ในขณะนัน้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็กมีความเสี่ยงสูงด้ วยเชช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรรทําความเข้ าใจเกี่ยวกับลั
บ กษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในกการชําระหนี ้ของผู้ออกตตราสารก่อนตัดสินใจลงงทุน
4. ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังไม่ได้ รัรับการจัดอันดับความนน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรศึศึกษาข้ อมูลผลการดําเนิ
า นงานของบริษัทผู้ออกหุ
อ ้ นกู้แปลงสภาพแและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกอย่างต่
า อเนื่อง
5. การไถ่ถอนนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนววันครบกําหนดไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสสภาพอาจทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพมีความเเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาาดการณ์กระแสเงินสดดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาาพที่แน่นอนได้ และมีคความเสี่ยง
ที่จะเสียโออกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่สงู จากการลลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาาพที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว

คําเตือนและข้้ อมูลแจ้ งเตือนอื่น
คําเตือน
 การอนุมตั จากสํ
จิ านักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้ดหมายความว่าแนะนําให้ห้ ลงทุน ประกันการชําระหหนี ้ผลตอบแทนเงินต้ น หรื
ห ื อรับรองความถูกต้ องขอองข้ อมูล
 ข้ อมูลสรุปนี
ป ้เป็ นส่วนหนึ่งของหนันังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นกู
น ้ แปลงสภาพ ซึง่ เป็ นเพี
น ยงข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี
ษ
่ยงขอองหลักทรัพย์และบริษัษัทที่ออกและเสนอขายยหลักทรัพย์ ดังนั ้น ผู้ลลงทุนต้ อง
วิเคราะห์ความเสี
ค
่ยงและศึกษาข้ อมูลจากหนังสือแจ้ งการจั
ก ดสรรหุ้นกู้แปลงสสภาพ ข้ อกําหนดสิทธิและเอกสารการจองซื
แ
อหุ
้อ ้ นกู้แปลงสภาพ
ประวัติผิดนัดชําระหนี
ร ้
มี 
ไม่มี 
บริษัทไม่มีประวัติตกิ ารผิดนัดชําระหนี ้ดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ นของงตราสารหนี ้ หรื อผิดนัดั ชําระหนี ้เงินกู้ยืมจากกธนาคารพาณิชย์ บริรษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิดิตฟองซิเอร์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมาายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้นโดยยดูประวัติ
ย้ อนหลัง 3 ปี จากกบริษัทข้ อมูลเครดิตแห่
แ งชาติ และงบการเงินที
น ่ตรวจสอบโดยผู้สอบบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตต
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เดิมชื่อบริ ษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ ต จํากัด
ก่อตังจากประสบการณ์
้
การเป็ นผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารของนายพุทธชาติรังคสิริ ซึ่งเป็ นผู้ที่ริเริ่ มเปิ ดร้ าน
้ นบริ ษัท
จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์การค้ ามาบุญครองเป็ นรายแรก ต่อมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจัดตังเป็
พี.ซี.คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ ต จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ประกอบธุรกิจเป็ นผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร และจากการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทมีประสบการณ์ ความสามารถ
และมีความชํานาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 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 องหมายการค้ าและชื่อทางการค้ าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การด้ านต่างๆ เช่น การให้ บริ การรับ
จดทะเบียนเลขหมาย การให้ บริ การเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ และเป็ นผู้ให้ บริ การรับชําระค่าบริ การหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ โดยบริ ษัท
ได้ เปิ ดร้ านเทเลวิซสาขาแรกที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลังจากนันบริ
้ ษัทได้ ดําเนินการขยายสาขาเพิ่มขึ ้นตามการ
เติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในปี 2551 บริ ษัทยังเป็ นผู้จดั จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “TWZ” ซึ่งเป็ นตราสินค้ าของบริ ษัท
โดยเป็ นสินค้ าที่สงั่ ผลิตและนําเข้ าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริ ษัทได้ จดั ตั ้งสํานักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ ้น ประเทศจีน
้ าปลีก
เพื่อประกอบธุรกิจบริ หารต้ นทุนสินค้ าและควบคุมคุณภาพของสินค้ า โดยบริษัทได้ มีการบริหารการตลาดอย่างครบวงจรทังค้
และค้ าส่ง
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ เสริ มต่างๆโดยบริ ษัทได้ รับสิทธิในลักษณะแฟรน
ไชส์จาก 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 2สาขา รวมทังสิ
้ ้น 23 สาขา นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อย
แล้ วบริษัทยังจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ตวั แทนจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทัว่ ประเทศ
บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้ ในด้ านรายได้ จากการขายสินค้ าและรายได้ จากการให้ บริ การ โดยให้
ความสําคัญในการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกทําเลให้ ตงอยู
ั ้ ่ใน Prime Area เป็ น
้ แลรักษาฐานตัวแทนจําหน่ายพร้ อมทังเพิ
้ ่มจํานวน
แหล่งชุมชนที่มีกําลังซื ้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้ บริ การ รวมทังดู
เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึ ้น โดยจะพัฒนาคุณภาพของการให้ บริ การให้ มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าและสามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริ ษัทผู้ผลิต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ชนนํ
ั ้ าและผู้จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ และนําสินค้ าจากประเทศจีนมาจําหน่ายภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทเพิ่มมากขึน้ เพื่อที่จะสามารถคัดสรรสินค้ าที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ที่แตกต่างกันของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 2 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้ าที่ 1

บริ ษัทให้ ความสําคัญในการสร้ างแบรนด์ TWZ เพื่อให้ บริ ษัทมีความแข็งแกร่ งทางธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น จึงควบคุมคุณภาพ
ของสินค้ าสํานักงานตัวแทนที่เมืองเซินเจิ ้น ประเทศจีน เพื่อใช้ เป็ นศูนย์ประสานงานในการบริ หารต้ นทุน ในการพัฒนาสินค้ าให้ ได้
สินค้ าที่มีต้นทุนเหมาะสม และคุณภาพดี นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังขยายธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ทดแทน และธุรกิจยานยนต์ ทังนี
้ ้บริษัทจะพัฒนาธุรกิจทังหมดเพื
้
่อให้ สามารถสร้ างกําไรให้ กบั บริษัทในอนาคตได้ อย่างต่อเนื่อง
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการ
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้จําหน่ายอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้ วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ ด และ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ จากการที่บริษัทได้ 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 ส่งผลทํ าให้ บริ ษัทเป็ นศูนย์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ครบวงจร 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 ลูกค้ าสามารถเลือกซือ้ ได้ ตามความต้ องการ และบริ ษัท
ยังเป็ นผู้จดั จําหน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายใต้ ชื่อ “TWZ” ซึง่ เป็ นตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทนําสินค้ าเข้ าจากประเทศจีน
ทําให้ บริษัทมีสนิ ค้ าที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
(2) อุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)
อุปกรณ์เสริมที่บริษัทจําหน่าย
- อุปกรณ์เสริมตามมาตรฐาน ได้ แก่ แบตเตอรี่ เครื่ องสํารองแบตเตอรี่ หูฟัง สายชาร์ ทเคส และแผนกันรอย เป็ นต้ น
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ แก่ กล้ องวงจรปิ ด ลําโพง Air Play แท่นชาร์ ท เป็ นต้ น
โดยอุปกรณ์ เสริ มดังกล่าวมีทัง้ ที่ เป็ นสินค้ าที่ซือ้ จากผู้จัดจํ าหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนํ าเข้ าจากผู้ผลิตใน
ั้
บ-ส่ง
ต่างประเทศโดยตรง ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังให้ ความสนใจกับการนําอินเตอร์ เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้ อปุ กรณ์นนสามารถรั
ข้ อมูลให้ สามารถควบคุมหรื อนําข้ อมูลจากอุปกรณ์นนมาใช้
ั้
งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่างๆ 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 บริการโทรศัพท์อีกด้ วย
(2) แบบ Pre-Paid ซึง่ มีชื่อบริการว่า 1-2-Call! ผู้ใช้ บริการจะไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายเดือน ผู้ใช้ บริ การจะสามารถ
เปิ ดเลขหมาย และใช้ บริการได้ ทนั ทีภายหลังการซื ้อ Starter Kit โดยจะสามารถเติมจํานวนเงินใช้ งานได้ อย่างสะดวกสบาย
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ค) บริการอื่นๆ
(1) บริ การที่ได้ รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริ ษัทจะสามารถให้ บริ การต่างๆ สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทกุ ระบบของ
AIS เฉพาะสาขาที่เป็ นร้ านเทเลวิซAIS Shopและ AIS BUDDYที่มีอยูจ่ ํานวน 21 สาขา
(2) ศูนย์บริ การหลังการขาย (Service Dealer Center)ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า TWZ Service Center โดยปั จจุบนั
ศูน ย์ บ ริ การตัง้ อยู่ที่ ถนนรั ช ดาภิเ ษก ซึ่ง สาขาร้ านค้ าปลีกในเครื อ ทัง้ หมดสามารถรั บเครื่ อ งที่ต้องการซ่อ ม เพื่ อ ส่ง มาซ่อ มยัง
ศูนย์บริการหลังการขาย โดยลูกค้ าไม่ต้องเดินทางมาซ่อมเองที่ศนู ย์บริ การจึงเพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ าในการรับบริ การ
1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ประเทศไทยกําลังก้ าวสูย่ คุ เทคโนโลยีเครื อข่าย 5G สภาวะการแข่งขันที่เข้ มข้ นขึ ้นของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกับการ
ลงทุนในเครื อข่าย 5G ด้ วยเม็ดเงินกว่า 1 หมื่นล้ านบาท ส่งผลให้ ผ้ บู ริ การเครื อข่าย เร่งขยายฐานผู้ใช้ บริ การ 5G ผ่านการกระตุ้น
ผู้บริ โภค ให้ หนั มาใช้ งานสมาร์ ทโฟนที่รองรับการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต 5G โดยอาศัยปั จจัยต่างๆ เช่น ปั จจัยด้ านฟั งก์ชนั ของสมาร์ ท
โฟนและแอปพลิเคชัน่ ซึง่ ปั 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 1,000 Mbps ขึ ้นไปซึ่งจะเห็นผลและ
ตอบสนองการใช้ งาน ชัดเจนมากขึ ้น
นอกจากผู้ผลิตสมาร์ ทโฟนแต่ละแบรนด์จะทยอยเปิ ดตัวสินค้ ารุ่นใหม่ที่รองรับคลื่น 5G ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้ ว ตลาด
สมาร์ ทโฟน3G และ 4G ก็ยงั คงมีการขยายตัว จากสถานการณ์ การระบาดของเชื ้อโควิด-19 ส่งผลให้ ภาครัฐได้ ออกมาตรการ
้
คนละครึ่ง เราชนะ เราไม่ทิ ้งกัน ผ่านช่องทางการช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทังโครงการ
ด้ วยแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตังค์ ซึง่ ส่งผลให้ ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ ทโฟน หรื อ กลุ่มที่ใช้ งานโทรศัพท์ปมกด
ุ่
ต้ องปรับตัวและหันมาใช้ งาน
สมาร์ ทโฟนที่ราคาไม่สงู มากแต่สามารถรองรับการใช้ งานแอปพลิเคชัน่ ได้
ในยุค 5G กลุม่ สินค้ าเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ก็ทยอยเปิ ดตัวออกมาต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ น Smart
home และ Smart device เริ่ มมีบทบาทกับชีวิตเรา หรื อกลายเป็ นส่วนหนึ่งของใครหลายคนไปแล้ ว ทัง้ กล้ องวงจรปิ ด หุ่นยนต์
ดูดฝุ่ นบ้ านอัจฉริยะที่ต้องอาศัยการควบคุมผ่านสมาร์ ทโฟนเพียงเครื่ องเดียว
ปั จจุบนั สมาร์ ทโฟนหรื อแอปพลิเคชัน่ ยังเข้ าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจยานยนต์ ยังจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ หลายแบ
รนด์ ได้ พฒ
ั นาแอปพลิเคชัน่ ให้ ควบคุมการดูแล และใช้ งานฟั งค์ชนั่ ต่างๆ ของรถยนต์ สร้ างเป็ นจุดขายของแบรนด์ตนเองเพื่อแข่งขัน
กันในตลาด รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่กําลังเป็ นเทรนด์ที่มาแรง รถยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้ มจะเข้ ามาแทนที่ยานยนต์
ที่ ใ ช้ นํ ้ามัน เชื อ้ เพลิ ง ในอนาคต นอกจากไม่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว ยัง ช่ ว ยลดการใช้ เ ชื อ้ เพลิ ง ลงด้ ว ย
ค่าบํารุงรักษาที่ถกู กว่าเนื่องจากชิ ้นส่วนอะไหล่ในรถยนต์น้อยกว่ามากและเมื่อดูจากนโยบายของรัฐเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า จะเห็น
ได้ ว่ามีการส่งเสริ มมาโดยตลอดอย่างนโยบายให้ ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยรวมไปถึงแนวโน้ มที่จะประกาศว่าภายในปี 2030
จะผลักดันให้ เกิดการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วน 30% การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลและลดภาษี สรรพสามิตสําหรับผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าที่ได้ รับการส่งเสริ มจาก BOI การสนับสนุนด้ านเงินลงทุนสําหรับสถานีชาร์ จไฟฟ้า การร่ วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการขยายจุดบริ การชาร์ จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมากขึ ้น ซึ่งล้ วนส่งผลดีต่อโอกาสการพัฒนาและเติบโตของกลุม่ ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้าที่จะมีมากขึ ้นในอนาคต
โดยทางบริ ษัทฯผู้ที่อยู่ค่คู นไทยมามากกว่า 20ปี เป็ นผู้มีความเข้ าใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆครบวงจรภายใต้ แนวคิดที่จะดึงความคุ้มค่าจับต้ องได้ และสอดคล้ องกับการใช้ ชีวิตของคนไทย ซึ่งผู้ที่มี
บทบาทในธุรกิจการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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1) ตัวแทนจําหน่ ายในเครื อของผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึ่งจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
้ ปแบบสาขาที่ดําเนินการเอง
ซิมการ์ ด บริการเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมผ่านร้ านค้ าซึง่ เป็ นตัวแทนจําหน่ายในเครื อของตนเอง ทังในรู
และรู ปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจัดการ บริ การหลังการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดที่ชัดเจนและเป็ นระบบ
ตัวแทนจําหน่ายในกลุ่มนี จ้ ะมีความสัมพันธ์ อันดี กับผู้ให้ บริ การ ทําให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ในการขายและการ
้ งได้ รับการสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจและการตลาดจากผู้ให้ บริ การอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งส่งผล
ให้ บริ การลูกค้ าตลอดเวลา อีกทังยั
ให้ ตวั แทนจําหน่ายที่อยูใ่ นเครื อของผู้ให้ บริการได้ รับความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ไว้ ใจของลูกค้ า
2) ผู้จัดจําหน่ าย (Distributor / Dealer)
้
้ ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้ น
ผู้ประกอบการที่อยูใ่ นกลุม่ ผู้จดั จําหน่ายจะได้ รับการแต่งตังจากผู
การขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเป็ นนโยบายร่ วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นผู้จัดจํ าหน่าย โดยผู้จัดจํ าหน่ายจะซื อ้ ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตโทรศัพท์ เคลื่อนที่โ ดยตรง เพื่อนํ ามา
จําหน่ายต่อให้ แก่ตวั แทนจําหน่าย หรื อร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป
3) ตัวแทนจําหน่ ายรายใหญ่ ท่ มี ีร้านค้ าปลีกและเครื อข่ ายเป็ นของตนเอง
้ นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรงเช่นกัน
ผู้ประกอบการกลุม่ นี ้จะได้ รับการแต่งตังเป็
แต่จะเน้ นการขายปลีกตามสาขาและจุดจําหน่ายของแต่ละบริ ษัทเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันก็มีการจําหน่ายสินค้ าบางส่วนให้ แก่
ตัวแทนจําหน่าย ผู้ประกอบการกลุ่มนี ้จะมีความเข้ าใจในพฤติกรรมการใช้ และความต้ องการของลูกค้ าเนื่องจากต้ องติดต่อกับ
ทัง้ ผู้ ผลิ ต และผู้บ ริ โ ภคโดยตรง เป็ นผลทํ า ให้ สามารถปรั บ ตัว เข้ ากั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของธุ ร กิ จ การจํ า หน่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เป็ นอย่างดี
4) ร้ านค้ าปลีกรายย่ อย
การดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้ านค้ าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้ เงินลงทุนน้ อย และมักจะไม่มีระบบการจัดการ และ
บริ การหลังการขาย เจ้ าของร้ านเป็ นเจ้ าของกิจการ ลูกค้ าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้ นการแข่งขันด้ านราคาเป็ นหลัก ส่งผลทําให้
ได้ รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้ าน้ อยกว่าผู้จดั จําหน่ายประเภทอื่นๆ
บริษัทมีความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน เนื่องจากบริษัทเป็ นผู้มีบทบาทดังนี ้
1. บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่คือ AIS โดยได้ รับสิทธิ ในลักษณะแฟรนไชส์
ในการเปิ ดสาขาจํานวน 21 สาขา โดยบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สดุ ในกรุ งเทพมหานคร ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับ
รางวัลดีเด่นทังด้
้ านการขายและงานบริ การจาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ บริ ษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้ รับการสนับสนุนจาก
AIS มาโดยตลอด
2. บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็ นตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทนําสินค้ าเข้ า
จากประเทศจีน ซึ่งสินค้ าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชนั่ การใช้ งานที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
ได้ เป็ นอย่างดี รวมทังมี
้ การซื ้อสินค้ าเพิ่มเติมจากตัวแทนจําหน่ายรายอื่นในประเทศไทยทําให้ บริ ษัทมีสินค้ าให้ เลือกหลากหลาย
มากยิ่งขึ ้น รวมทังสามารถบริ
้
หารต้ นทุนสินค้ าได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นด้ วย
้ ่ใน Prime Area
3. บริ ษัทมีร้านค้ าปลีกและเครื อข่ายเป็ นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จํานวน 2 สาขา ซึ่งตังอยู
และด้ วยเครื อข่ายของตัวแทนจําหน่ายที่ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ รวมถึงศูนย์บริ การหลังการขายที่มีคณ
ุ ภาพที่สามารถให้ การ
สนับสนุน ได้ ทงตั
ั ้ วแทนจําหน่ายและผู้บริโภค ส่งผลให้ บริษัทมีศกั ยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ เป็ นอย่างดี
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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
้ ้ เงื่อนไขในสัญญาให้ สิทธิระบุว่า
Shop และ AIS Buddy จาก บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) ทังนี
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายมีสิทธิ ที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ สิทธิ หรื อคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
สามารถบอกเลิกสัญญาโดยทําเป็ นหนังสือส่งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ปั จจุบนั บริ ษัท
ได้ รับสิทธิในการเปิ ดร้ านจํานวน 21 สาขา หากบริ ษัทถูกบอกเลิกสัญญาให้ สิทธิจาก AIS ในการดําเนินธุรกิจ อาจทําให้ รายได้ ของ
บริ ษัทลดลง อย่างไรก็ตาม จากการที่สถานที่ตงสาขาเทเลวิ
ั้
ซของบริ ษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดังนัน้ ถึงแม้ จะถูกยกเลิก
สัญญาให้ สิทธิดงั กล่าว บริ ษัทก็สามารถเปิ ดดําเนินการร้ านค้ าดังกล่าวในชื่อร้ าน TWZ Shop เพื่อจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การ
ได้ โดยทันที
การที่ธุรกิจของบริ ษัทมีส่วนในการเกื ้อหนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริ ษัทจําหน่ายซิมการ์ ดและบริ การเติมเงิน
เฉพาะในเครื อข่ายของ AIS ซึ่งสาขาร้ านเทเลวิซของบริ ษัทยังได้ รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทเป็ น
ผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สดุ ในกรุ งเทพมหานคร ทําให้ มีโอกาสน้ อยมากที่บริ ษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาจาก AIS และ
ผู้บริหารเชื่อมัน่ ว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษัทจะได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจาก AIS อย่างต่อเนื่องต่อไป
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาํ หน่ ายสินค้ ารายใหญ่
เนื่องจากผู้จดั จําหน่ายแต่ละรายจะได้ รับสิทธิในการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่ห้อและบางรุ่ นเท่านัน้ ดังนัน้
เพื่อให้ บริ ษัทมีสินค้ าจําหน่ายได้ ครบทุกร่ น ทุกยี่ห้อ จึงต้ องสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายหลายราย โดยการสัง่ ซื ้อสินค้ าของบริ ษัทจาก
ผู้จดั จําหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะขึ ้นอยู่กบั ยี่ห้อและรุ่ นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ นที่นิยม ส่วนลดจากการซื ้อสินค้ า
้ อเสนอต่างๆ จากผู้จดั จําหน่าย
ปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทังข้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จดั จําหน่ายสินค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย บริ ษัทยังคงรักษา
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้จดั จําหน่ายรายอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระจายการสัง่ ซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้จดั จําหน่ายรายอื่น
นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังเป็ นผู้จัดจําหน่ายสินค้ าภายใต้ แบรนด์“TWZ” ซึ่งเป็ นสินค้ าของบริ ษัทอีกด้ วย ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีสินค้ า
ที่ทนั สมัยตรงกับความต้ องการของลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น และลดการพึง่ พิงผู้จดั จําหน่ายสินค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทมีการนําเข้ าเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชําระเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ทํ า ให้ บ ริ ษั ท อาจมี ค วามเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ย นจากการที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งชํ า ระค่า สิน ค้ า บริ ษั ท จึง ได้ มีก ารติด ตามดูแ ลความ
เคลื่ อ นไหวของอัต ราแลกเปลี่ ย นอย่ า งใกล้ ชิ ด อี ก ทัง้ มี น โยบายป้องกัน ความเสี่ย งดัง กล่า วโดยจะทํ า สัญ ญาซื อ้ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ าตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ ้น
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2.4 ความเสี่ยงจากการล้ าสมัยของสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้ องทําการพัฒนาและออกสินค้ ารุ่นใหม่ๆ
ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าอยู่ตลอดเวลา บริ ษัทจึงอาจประสบปั ญหาในเรื่ องสินค้ าที่มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล้ าสมัย
ทําให้ บริษัทไม่สามารถจําหน่ายสินค้ าดังกล่าวได้ บริษัทจึงอาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องปรับลดราคาขายของสินค้ ารุ่นดังกล่าวเพื่อให้
ทันกับตลาดและสามารถแข่งขันได้
จากการที่ ผ้ ูบริ หารของบริ ษัทประกอบธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มามากกว่า 20 ปี ทําให้ มีความเข้ าใจถึงภาวะ
อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นอย่างดี ผู้บริ หารของบริ ษัทจึงให้ ความสําคัญในการคัดเลือกยี่ห้อและรุ่ นของสินค้ าที่จะนํามา
้ วแทนจําหน่ายและผู้บริ โภค
จําหน่ายอย่างระมัดระวัง โดยบริ ษัทจะทําการสํารวจความคิดเห็นและความต้ องการของลูกค้ าทังตั
อย่างสมํ่ าเสมอ ในขณะเดี ยวกันบริ ษั ทยังได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ ยวกับสินค้ าใหม่ๆ แนวโน้ ม หรื อเทคโนโลยีต่างๆ ของ
้ นผู้จดั จําหน่ายอีกด้ วย ส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถคัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนนํ
ั ้ าที่บริ ษัทได้ รับการแต่งตังเป็
สรรสินค้ าได้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สดุ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็มีการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้ อมูลสินค้ าคงคลังของทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้ าคงคลังได้ ในทันที ประกอบกับการ
ที่บริ ษัทมีช่องทางการขายผ่านตัวแทนจําหน่าย ส่งผลทําให้ บริ ษัทสามารถระบายสินค้ าได้ รวดเร็วก่อนที่สินค้ าที่มีอยู่จะเสื่อมความ
้ ้ จดั จําหน่ายรายใหญ่ที่บริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายให้ ทําการปรับลดราคา
นิยม นอกจากนี ้ ในกรณีที่ผ้ ผู ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทังผู
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ บริ ษัทจะได้ รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เงื่อนไขและตามเวลาที่ตกลง
จากผู้ผลิต และ/หรื อผู้จดั จําหน่ายรายดังกล่าวอีกด้ วย
2.5 ความเสี่ยงจากการที่มีจาํ นวนคู่แข่ งเพิ่มมากขึน้
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ ท
โฟน ทําให้ ธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันรุ นแรงขึ ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้ านราคาสินค้ า อย่างไรก็ตาม การที่บริ ษัท
เป็ นร้ านตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ประกอบกับการที่บริ ษัทมีสินค้ าที่ให้ บริ การ
้ วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึง่ ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ใน
แก่ลกู ค้ าที่หลากหลาย การมีช่องทางการจําหน่ายที่ครอบคลุมและทัว่ ถึงทังในส่
Prime Area ทัว่ กรุ งเทพมหานคร และมีตวั แทนจําหน่ายครบทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีศนู ย์บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
และครบวงจร สามารถสนับสนุนสินค้ าต่างๆของบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการบริ การที่สมํ่าเสมอ
รวมทังการที
้
่ผ้ บู ริ หารมีความเข้ าใจกลไกตลาดและความต้ องการของลูกค้ าเป็ นอย่างดี และสามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ อย่าง
รวดเร็ว ทําให้ บริษัทเชื่อมัน่ ว่าบริษัทมีความพร้ อมและสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ เป็ นอย่างเต็มที่
2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่ าพืน้ ที่
เนื่องจากบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริ ษัททังสิ
้ ้นจํานวน 23 สาขา
ซึง่ ตังอยู
้ ่ในศูนย์การค้ าชันนํ
้ าและซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ดังนันบริ
้ ษัทจะต้ องทําการเช่าพื ้นที่จากผู้ให้ เช่าพื ้นที่ทงในรู
ั ้ ปแบบของสัญญาเช่า
ระยะสันและระยะยาว
้
บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื ้นที่ หรื ออาจมีความเสี่ยงจากการที่ผ้ ใู ห้ เช่า
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ทําให้ บริษัทต้ องเสียค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเดิม แต่จากการที่บริษัทเป็ นคูค่ ้ าที่ดีของผู้ให้ เช่าพื ้นที่
มาโดยตลอด จึงทําให้ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญาเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวค่อนข้ างน้ อย
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3. กลยุทธ์ การแข่ งขัน
3.1 การเน้ นการให้ บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร
จากการที่บริ ษัทได้ รับสิทธิ ในลักษณะแฟรนไชส์ให้ ดําเนินงานภายใต้ ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY
ซึ่งถือเป็ นร้ านตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS โดยได้ สิทธิในการจําหน่ายสินค้ า รวมถึงให้ บริ การต่างๆ ของ AIS ซึ่งตัวแทน
จําหน่ายทัว่ ไป จะไม่ได้ รับสิทธิในการให้ บริ การเหล่านี ้ โดยแต่ละสาขาของบริ ษัทจะมีการติดตังระบบ
้
Computer Online เพื่อ
เชื่อมโยงข้ อมูลกับ AIS จึงทําให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การต่างๆ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากบริ ษัทสามารถป้อนข้ อมูลของ
ลูกค้ าเข้ าสูร่ ะบบทะเบียนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ได้ ในทันที ในขณะที่ตวั แทนจําหน่ายทัว่ ไปจะต้ องทําการลงทะเบียนผ่านทาง
Internet บนเวบไซต์ www.ais.co.th ซึง่ จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการที่นานกว่า
ั ้ ่อยู่
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการให้ บริ การหลังการขายแก่ลกู ค้ า ได้ แก่ การให้ บริ การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์ทงที
ในระหว่างการรับประกันและที่สิ ้นสุดระยะเวลาการรับประกันแล้ ว โดยลูกค้ าสามารถนําโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชํารุดมาทําการซ่อมแซม
ได้ ที่ทกุ สาขาของบริษัท โดยบริ ษัทจะดําเนินการจัดส่งสินค้ าที่ชํารุดดังกล่าวไปทําการซ่อมแซมยังศูนย์บริ การหลังการขาย จะเห็นว่า
การให้ บริ การของบริ ษัทจะเป็ นการให้ บริ การที่ครบวงจร เป็ นการให้ บริ การที่มีคุณภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ลูกค้ า
รวมทังสามารถตอบสนองความต้
้
องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพ
3.2 การมีช่องทางการจําหน่ ายที่ครอบคลุมและทั่วถึง
1) การเลือกทําเลที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมในการเปิ ดสาขา
เนื่องจากรายได้ ของบริ ษัทส่วนหนึ่งมาจากการขายปลีกให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไป (Retail) โดยเลือกเปิ ดสาขาเฉพาะ
ในแหล่งชุมชนที่มีกําลังซื ้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้ บริ การ ปั จจุบนั บริษัทมีสาขาจํานวน 23 แห่ง
2) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ตัวแทนจําหน่าย
ตัวแทนจําหน่ายถือเป็ นช่องทางสําคัญในการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัท และจากการที่บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นรายแรกๆ บริ ษัทจึงมีการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ตัวแทนจําหน่ายเหล่านี ้มาเป็ นเวลานาน นอกจากนี ้บริ ษัท
ยังมีฝ่ายขายที่รับผิดชอบในการดูแลตัวแทนจําหน่ายเหล่านีโ้ ดยตรง โดยจะทําการติดต่อและตรวจเยี่ยมตัวแทนจําหน่ายอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบปั ญหาต่างๆ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุ งให้ บริ การเป็ นที่พึงพอใจ ทัง้ ในเรื่ องความรวดเร็ วในการส่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ ทนั กับความต้ องการ คุณภาพสินค้ า รวมทังราคาสิ
้
นค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดให้ มีกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
ในกลุม่ ตัวแทนจําหน่ายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ าจากบริษัท
3.3 การมีความสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่รายใหญ่
บริ ษัทได้ รับสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตังแต่
้ ปี 2537 และในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทได้ รับรางวัลต่างๆ จาก AIS อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีความสัมพันธ์ ที่ดีและได้ รับการสนับสนุนจาก AIS อย่างสมํ่าเสมอ ทังในด้
้ านการจัดโปรโมชัน่ ร่วมกัน
งบประมาณการตกแต่งร้ านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้ าง Brand Loyalty ภายใต้ ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS
BUDDY
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3.4 การบริหารสินค้ าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารสินค้ าคงคลังเป็ นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสินค้ าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทําให้ ผ้ ูบริ โภคมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนความนิยมรวดเร็ วเช่นเดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัทอาจประสบกับ
ปั ญหาอันเกิดจากสินค้ าล้ าสมัยหรื อสินค้ าเสื่อมความนิยม บริ ษัทจึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสินค้ าคงคลังให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้นโดยใช้ ระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้ อมูลสินค้ าคงคลังของทุกสาขา ทําให้ สามารถควบคุมปริ มาณสินค้ าคงคลังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการตรวจนับสินค้ าคงคลังทุกชิ ้นทุกสาขาในทุกสิ ้นวัน สําหรับที่คลังสินค้ าบริ ษัทจะจัดแบ่ง
พนักงานตรวจนับตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยจะทําการสุ่มตรวจนับสินค้ าตามหน่วยนับ (กล่อง) เพื่อทําการเปรี ยบเทียบยอด
สินค้ าคงเหลือกับรายงานสินค้ าคงคลังจากระบบ Inventory ของบริ ษัท นอกจากนี ้ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะตรวจนับ
สินค้ าในแต่ละสาขา และที่คลังสินค้ าอย่างสมํ่าเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ส่งผลทําให้ บริ ษัท
มียอดสูญหายของสินค้ 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 ครบทุกกลุม่ และการที่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทอยู่ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเวลานานกว่า 20 ปี ประกอบกับ
การได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนนํ
ั ้ าต่างๆ อยู่เป็ นประจํา ทําให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับความต้ องการของผู้บริ โภค แนวโน้ มกระแสความนิยมของผู้บริ โภค และความเคลื่อนไหวของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในภาพรวม จึงทําให้ สามารถคัดเลือกสินค้ าที่ตรงกับความต้ องการของตลาดได้ เป็ นอย่างดี
3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร
ุ ภาพแก่ลกู ค้ าทัง้
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถและมีความพร้ อมที่จะให้ บริ การที่มีคณ
ก่อนและหลังการขาย ทัง้ นี ้ พนักงานทุกคนในสาขาของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอบรมพื น้ ฐานให้ มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณภาพในการให้ บริ การที่มีมาตรฐาน โดยพนักงานทุกคนจะได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อให้ เข้ าใจถึงศักยภาพของโทรศัพท์ วิธีการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ รวมทังมี
้ การ Update ข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เป็ นระยะเพื่อที่จะสามารถ
ถ่ายทอดให้ แก่ลกู ค้ าได้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในส่วนพนักงานที่ให้ บริ การหลังการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ก็จะได้ รับ
การฝึ กอบรมจากผู้ผลิต และจาก AIS เพื่อให้ มีความรู้ ความชํานาญ รวมทัง้ ทักษะต่างๆ เพื่อที่จะสามารถให้ บริ การได้ ตาม
มาตรฐานที่ศนู ย์บริการกําหนดไว้
3.7 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่ างต่ อเนื่อง (Integrated Marketing Communication)
้ ตวั แทนจําหน่ายและผู้บริ โภค ซึ่ง
บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ทังแก่
นอกจากจะเป็ นวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขายแล้ ว ยังสร้ างความคุ้นเคยในตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีก
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4. ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ าของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
1. กลุ่มลูกค้ ารายย่ อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็ นการขายปลีก (Retail)
้ ่ตามศูนย์การค้ า และ ซูเปอร์ เซ็น
บริ ษัทจะจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริ ษัทซึ่งตังอยู
เตอร์ และบริ 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 การ
สินเชื่อผ่อนชําระ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ ารายย่อยเพิ่มมากขึ ้น
2. กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ ายทั่วไป (Dealer)
นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ แก่ลกู ค้ ารายย่อยทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทยังจําหน่ายสินค้ า
ให้ แก่ตัวแทนจําหน่ายสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทั่วประเทศ และจากการที่บริ ษัทมียอดการสัง่ ซื ้อสินค้ าต่อครัง้ ใน
ปริ มาณมาก ทําให้ บริ ษัทได้ รับการสนับสนุนในการทําตลาดจากผู้จัดจําหน่าย และมีอํานาจต่อรองทังในเรื
้ ่ องของรุ่ นของสินค้ า
ราคา และความรวดเร็ วในการส่งสินค้ า ดังนั ้นการที่ตวั แทนจําหน่ายสัง่ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทก็จะได้ รับการจัดสรรสินค้ ารุ่ นใหม่ๆ
ทังผลิ
้ ตภัณฑ์ที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายเอง และผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการที่บริ ษัทมีการ
จัดส่งสินค้ าที่รวดเร็ วและราคาสินค้ าที่เหมาะสม รวมทั ้งการที่บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ กบั ตัวแทนจําหน่าย
อย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ บริษัทได้ รับความไว้ วางใจจากตัวแทนจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง
5. นโยบายราคา
สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริ ษัทนําเข้ าจากประเทศจีน มาจําหน่ายภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทมีนโยบาย
ในการกําหนดราคาสินค้ าโดยคิดจากราคาต้ นทุนบวกอัตรากําไรที่เหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคุณสมบัติ
การใช้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความนิยมของลูกค้ าตามสภาวะการแข่งขันของตลาด
เนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายสินค้ าต้ องมีการปรับราคา
สินค้ าอยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายของผู้จดั จําหน่ายเหล่านัน้ บริษัทจะได้ รับการชดเชยราคาตามรุ่น
เงื่อนไข และตามเวลาที่ได้ ตกลงกัน เพื่อให้ บริษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อแข่งขันในตลาดได้
6. การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการจําหน่ายสินค้ าของบริษัท 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
้ แ่ หล่งธุรกิจที่สําคัญ ซึง่ ถือเป็ นทําเลที่เหมาะสม เนื่องจากลูกค้ าทัว่ ไปมีพฤติกรรมที่เน้ นความสะดวกสบาย
้ ่ในทําเลดังกล่าวจึงมีความได้ เปรี ยบในการขายและการให้ บริ การ
ในการเลือกซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การ การที่สาขาของบริ ษัทตังอยู
ที่ลกู ค้ าทัว่ ไปสามารถเดินทางมาได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว การจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าทัว่ ไปจะเน้ นการให้ บริ การเป็ นสําคัญ
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โดยบริ ษัทจะมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยี่ห้อและรุ่ นให้ แก่ลกู ค้ าเพื่อทําการเปรี ยบเทียบทังการใช้
้
งานและราคาเพื่อให้
เหมาะสมและตรงกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
6.2 การจําหน่ ายสินค้ าผ่ านตัวแทนจําหน่ าย (Dealer)
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ตัวแทนจําหน่ายในลักษณะการขายส่ง ซึ่งบริ ษัทมีลกู ค้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายสําหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการคัดเลือกตัวแทนจําหน่าย บริ ษัทจะมีการพิจารณาข้ อมูลเบือ้ งต้ นของ
ตัวแทนจําหน่ายแต่ละราย ได้ แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระเงินของตัวแทน
จําหน่า ย เขตพื ้นที่ในการจําหน่ายสินค้ าของตัวแทนจําหน่าย เป็ นต้ น เพื่อประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ที่จะมาเป็ นตัวแทน
จําหน่ายของบริ ษัทแต่ละราย ซึง่ การขายสินค้ าให้ แก่ตวั แทนจําหน่ายส่วนใหญ่ บริ ษัทจะให้ สว่ นลดการค้ าในกรณีท่ีลกู ค้ าชําระเป็ น
เงินสด และจะให้ เครดิต 7 - 120 วัน สําหรับตัวแทนจําหน่ายที่มีการสัง่ ซื ้อเป็ นประจําและทําธุรกิจกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน
และไม่มีประวัติการผิดนัดการชําระเงิน
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
โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ และรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของลูกค้ า
7. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน
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

-

-

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

วัตถุประสงค์
การเช่ า
Telewiz Shop

บริ ษัท สยาม รี เทล
ดีเวลล็อปเม้ นท์จํากัด

Telewiz Shop

กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท
บริ ษัท ออลซีซนั ส์
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
บริ ษัท บิ๊กซีซเู ปอร์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน)

Telewiz Shop

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

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 อาคารศูน ย์ การค้ าแฟชั่น ไอส์ แลนด์ ห้ อ ง
3033A
ชัน้ 2 ห้ อง 225 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า
รัชดา-พระราม 2
ชัน้ 3 อาคารออลซีซนั ส์คอมเพล็กซ์
ห้ อง 334/3
ชันใต้
้ ดิน อาคารศูนย์การค้ า บิ๊กซีซเู ปอร์ เซ็นเตอร์
สาขาบางนา
ห้ อง 2CR220/1 ศูนย์การค้ า
บิ๊กซีซเู ปอร์ เซ็นเตอร์ บางพลี
ห้ อง F1/10 ห้ างคาร์ ฟรู ์ สาขาพระราม 2
ชันใต้
้ ดิน
ศูนย์การค้ า บิ๊กซีซเู ปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
42.00
13.00
15.00
19.00
17.00
34.00
27.00
77.17
74.00

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
01 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 64
01 มิ.ย.63 – 31 พ.ค.66

119.53

22 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 64

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 าเซ็นทรัลราม
อินทรา

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

100/1-2 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

140.80

01 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64
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ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท ไคตัค นาริ ตะ
จํากัด

บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด

วัตถุประสงค์
การเช่ า
สํานักงานและ
คลังสินค้ า

สํานักงานและ
แผนกบริ หาร
หลังการขาย

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

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

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
สํานักงานและ
แผนก Fibre

บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด
(บจก. ทีแซดเทรดดิ ้ง)

พืน้ ที่เช่ า
(ตร.ม.)
180.00

01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย.64

308.00

15 ก.ย. 61 -15 ก.ย. 64

345.30

01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66

110.00

01 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64

208.00

15 ก.ย. 61 – 14 ก.ย. 64

172.65

1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.66

ระยะเวลาการเช่ า

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

รายละเอียดสิทธิการเช่ าพืน้ ที่ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้
ที่ตงั ้

วัตถุประสงค์

ห้ อง 305 ชั น้ 3 อาคารศู น ย์ ก ารค้ 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

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

จดจํานองกับ
ธนาคาร
จดจํานองกับ
ธนาคาร

0.40
0.64

นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าทําสัญญาสิทธิการเช่าจากการเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษกเนื ้อที่
ประมาณ 6,126 ตารางเมตร รวมทัง้ บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด ที่บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นมาจากผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส่งผล
ให้ บริ ษัทมีประโยชน์ จากการใช้ สัญญาสิท ธิ การเช่า ที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรั ชดาภิเษก เนื อ้ ที่เพิ่มขึน้ อี ก
ประมาณ 5,909.20 ตารางเมตร เพื่อดําเนินการก่อสร้ างโฮมออฟฟิ ศ อาคารสํานักงาน เพื่อการพาณิชย์ โดยสิทธิการเช่าประกอบด้ วย
สัญญาเช่า 4 ฉบับ ได้ แก่
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1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้ างอาคาร เริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 2 ฉบับ
2. สัญญาเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคาร เพื่อดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่
14 สิงหาคม 2574 จํานวน 2 ฉบับ
ทังนี
้ ้ สิ่งปลูกสร้ างทังหมดในพื
้
้นที่เช่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทังสิ
้ ้นทันที
ที่ลงมือปลูกสร้ างหรื อติดตัง้ และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องจ่ายค่าเช่ารายปี ซึ่งเป็ นไปตามสัญญาเช่าทัง้ 4 ฉบับกับการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
8. โครงสร้ างส่ วนของผู้ถือหุ้นและประวัตกิ ารเพิ่มทุนที่ผ่านมา
ปี
2561







2563



2564








ประวัตกิ ารเพิ่มทุน
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาทโดยการตัด หุ้นสามัญ
ที่ยงั มิได้ จําหน่าย จํานวน 515,680,609.10 บาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 5,156,806,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท
ออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (TWZ-W5) จํานวนไม่เกิ น 4,172,720,714 หน่วยเพื่ อ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการจองซื ้อในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่
ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้ สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ
1 ปี นับแต่วนั ที่ออก ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพิ ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท จํ า นวน 1,022,316,574.90 บาท โดยออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
10,223,165,749 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท ส่ ง ผลให้ ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ น้ จาก
625,908,107.10 บาท เป็ น 1,648,224,682 บาทแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 16,482,246,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญ
ที่ซื ้อคืนและยังไม่ได้ จําหน่ายของบริ ษัทจํานวน 4,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็ นหุ้นสามัญ
ลดลงทั ้งสิ ้น 40,000,000 หุ้น ส่ง ผลให้ ท นุ จดทะเบีย นของบริ ษัท ฯ ลดลงจาก 16,482,246,820 หุ้น
เป็ น 16,442,246,820 หุ้น
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 1,644,224,682.00 บาท เหลือ 990,668,925.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่
ยัง ไม่ไ ด้ จํา หน่า ยทั ้งหมด 653,555,757.00 บาท มูล ค่า ที ่ต ราไว้ 0.10 บาท เป็ นหุ้น สามัญ ลดลงทั ้งสิ ้น
6,535,557,570 หุ้น ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัท ลดลงจาก 16,442,246,820 หุ้น เป็ น 9,906,689,250 หุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 990,668,925.00 บาท เป็ น 1,651,114,875.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จํานวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวม 660,445,950.00 บาท
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 1,651,114,875.00 บาท เป็ น 1,489,342,794.10 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยงั
ไม่ ได้ จํา หน่ายทัง้ หมด 161,772,080.90 บาท มูล ค่าที่ ตราไว้ 0.10 บาท เป็ นหุ้น สามัญ ลดลงทัง้ สิ น้
1,617,720,809 หุ้น ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัท ลดลงจาก 16,511,148,750 หุ้น เป็ น 14,893,427,941 หุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 1,489,342,794.10 บาท เป็ น 2,977,237,990.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวม 1,487,895,196.20 บาท
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9. ข้ อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทังสิ
้ ้น จํานวน 9 ท่าน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ ง

นาย พุทธชาติ รังคสิริ
นาย กิตติพงศ์ กิตติภสั สร
นาง ทิพภากร รังคสิริ
น.ส. ไขแข เชิดวิศวพันธุ์
นาย ภัทร ลาภานันท์
นาย ณัฐชัย เจริ ญขจรกุล
นาย บันดาล อุดล
นาย พงชาญ สําเภาเงิน
นาย มนตรี ไกรเลิศศิลป์

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ (รักษาการ) / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวนลินี ประทับศร เป็ นเลขานุการบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สรุปได้ ดงั นี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ

จํานวนหุ้น

นาย พุทธชาติ รังคสิริ
นาย วิวฒ
ั น์ โกวิทย์โสภณ
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นาง เพชรัตน์ ทองแตง
นาย ยุทธศักดิ์ จัน่ นิธิกลุ
นาย ธงชัย อุพนั วัน
นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล
นาย ณัฐวิทย์ วุฒิกลุ พานิช
นาย กิตติพงศ์ สุวรรณรักษ์
นาย อัฐ ทองแตง

%

1,306,980,951
680,000,000
500,035,415
184,333,333
180,700,000
140,200,000
120,634,200
104,253,000
90,000,000
78,988,666

8.78
4.57
3.36
1.24
1.21
0.94
0.81
0.7
0.6
0.53

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
%

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
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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 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตังสํ
้ ารองทางกฎหมาย 0.26 ล้ านบาท เพื่อนํากําไรสะสมไว้ เป็ นเงินลงทุนสําหรับขยายธุรกิจ
ของบริษัท และงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัท
1. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
สําหรับงวดเก้ าเดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 2,492.54 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก
2,315.51 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 177.03 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 7.65 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายได้ จากการขายและบริ การ จํานวน 2,467.62 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 2,272.89 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี
ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 194.73 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 8.57 เนื่องจากบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 ถึงแม้ สําหรับงวดเก้ าเดือนของปี ปั จจุบนั จะมีรายได้ เพิ่มขึน้ แต่รายได้ ของงวดปั จจุบนั และงวด
เดียวกันของปี ก่อนยังมีรายได้ จากการขายลดลงจากที่ผา่ นมา
รายได้ สนับสนุนการขาย เป็ นจํานวนเงิน 8.39 ล้ านบาท ลดลงจาก 20.38 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิด
เป็ นจํานวนเงิน 11.99 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ 58.83 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับเงินค่าสนับสนุนการขายจาก
ผู้จําหน่ายลดลงตามการจัดการส่งเสริมการขายของผู้จดั จําหน่าย
รายได้ อื่น เป็ นจํานวนเงิน 16.53 ล้ านบาท ลดลงจาก22.24 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน
5.71 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราส่วนร้ อยละ 25.67 ส่วนใหญ่รายได้ อื่นของบริ ษัทประกอบด้ วยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และดอกเบี ้ยรับ
- ต้ นทุนขายและบริ การ จํานวน 2,210.70 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 2,076.66 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดจําหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
- ต้ นทุนในการจัดจํ าหน่ายจํ านวน 45.19 ล้ านบาท ลดลงจาก 47.09 ล้ านบาทของงวดเดียวกันของปี ก่อน และ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจํ านวน 128.37 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากจํ านวน 105.74 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อ น
เนื่องจากบริ ษัทมีประมาณการด้ อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น
- ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จํานวน 5.78 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก (0.45) ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 6.23 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง
สัญญาเช่า
- ต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 95.45 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 89.22 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เป็ นต้ นทุน
ทางการเงินจากการดําเนินงานปกติของบริษัท
- ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้ จํ านวน 4.50 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก 1.93 ล้ านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน
คิดเป็ นจํานวน 2.57 ล้ านบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานตามที่กล่าวข้ างต้ น
- กําไรสุทธิ เป็ นจํานวนเงิน 14.11 ล้ านบาท ซึ่งกําไรสุทธิดงั กล่าวถูกบวกด้ วยผลขาดทุนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม 1.30 ล้ านบาท ดังนันกํ
้ าไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทจึงเป็ นจํานวนเงิน 15.41 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจาก (4.95) ล้ านบาท
ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวน 20.36 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 411.31 เนื่องจากบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีผลการดําเนินงานตามที่กล่าวข้ างต้ น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 1

ฐานะการเงิน
บริ ษัท และบริ ษั ทย่อยมีสินทรั พย์ รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็ นจํ านวน 6,011.45 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 5,758.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนเงิน 252.78 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ
4.39 ซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 81.61
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 18.39 โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สําคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น เป็ นจํานวน 1,658.86 ล้ านบาท ลดลงจากจํานวน
1,734.02 ล้ านบาท ของปี ก่อน หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน 75.16 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราส่วนร้ อยละ 4.33 ลูกหนี ้การค้ า
ของบริ ษัทลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ ระบาดโรค Covid-19 ทําให้ บริ ษัทมีรายได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง สําหรับ
ลูกหนี ้อื่นของการดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้ วย เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า ลูกหนี ้อื่น ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า รายได้
ค้ างรับ เงินทดรองจ่ายในการดําเนินงาน และดอกเบี ้ยค้ างรับ
- สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ เสริ ม รวมถึงขยะที่เป็ น
วัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริ ษัทย่อย โดยสินค้ าคงเหลือมีจํานวน 1,868.08 ล้ านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ ้นจาก
จํานวน 1,781.64 ล้ านบาท ของปี ก่อนเป็ นจํานวน 86.44 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.85 โดยสินค้ าคงเหลือได้ เป็ นไป
ตามนโยบายการบริหารสินค้ าของบริษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั ราคาต้ นทุนสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตอ่ หน่วยสูงขึ ้นมากกว่าในปี ที่ผา่ นมา
- สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็ นเงินฝากที่ติดภาระคํา้ ประกันมีจํานวน 352.28 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จาก
351.40 ล้ านบาทของปี ก่อน คิดเป็ นจํานวนเงิน 0.88 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราส่วนร้ อยละ 0.25
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจําหน่ายที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายจํานวน 151.85
ล้ านบาท ลดลงจาก 180.25 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทมีประมาณการด้ อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น
สภาพคล่ อง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน 581.89 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 253.10 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราส่วนร้ อยละ 129.91 โดยมีรายละเอียดของ
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินสดดังนี ้
- เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 101.25 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี ้การค้ าและการ
เพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ า
- เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน 9.17 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 138.64 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นทุน
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 2.24 เท่า โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
สินทรั พย์หมุนเวียนและหนี ส้ ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่ากับ 2.27 เท่า
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม จํานวน 2,466.86 ล้ านบาท ในขณะที่สว่ นของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 3,544.59 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ อตั ราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.70 เท่า ลดลงจาก
0.90 เท่า ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 2

งบการเงินของบริษัท
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

6

581,894

351,172

574,716

340,580

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุ นเวียนอื่น

7

1,658,863

1,734,016

1,669,221

1,789,173

เงิ นให้กยู ้ ืมระยะสั้น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
- กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ

5.1
8
9

5,000
5,000
1,868,078

5,500
1,781,639

239,501
5,000
1,784,496

220,001
1,699,799

สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปัจจุบนั

18

-

-

-

สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุ นเวียนอื่น
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช ่าทางการเงิ น

10.1

5,814

4,797

4,041

2,725

10.2
10.3
11

10,042
352,274
267,358

10,042
351,403
267,358

351,776
-

350,928
-

12

151,850

180,250

163,950

192,350

4,906,191

4,686,177

4,792,701

4,595,556

64,466

66,950

40,899

42,679

7,164

7,162

-

-

- โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช ่าภาย
ใต้สัญญาเช ่าทางการเงิ น
- สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุ นเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุ นเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนหรื อกลุม่ สิ นทรัพย์ที่จะจําหน่าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุ นเวียน
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
10.1

สัญญาเช ่าทางการเงิ น
- สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุ นเวียนอื่น
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิ ยม

13.1, 13.2.1

56,171

50,387

408,000

406,000

14

114,900

114,900

15,900

15,900

15

173,662

176,665

71,665

80,010

16

49,202

8,502

50,321

11,748

17

66,312

66,312

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยม
18.1

9,780

10,650

-

-

- สิ ทธิ การเช ่าพื้นที่
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี

18.2
18.3

685
452,262
1,139

1,048
453,504
1,147

685
5,261
-

1,048
6,501
-

สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอื่น

19
23,625

23,625

-

-

- สิ ทธิ การเช ่าที่ดิน

- ที่ดินรอการพัฒนา
- สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

85,890

91,645

13,720

20,761

1,105,258

1,072,497

606,451

584,647

6,011,449

5,758,674

5,399,152

5,180,203

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 3

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น

20

1,332,028

1,572,280

1,322,351

1,562,807

326,382

311,899

142,494

152,396

21

17,999

3,296

18,660

4,440

- หุ ้นกู ้

22

417,178

-

417,178

-

- เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น

23

14,993

-

14,993

-

5.1

69,509

69,509

36,829

42,408

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุ นเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช ่า
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น

24.1

-

-

-

-

- เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นอื่น

24.2

412

94,641

-

94,229

1,818

2,619

1,794

2,190

3,124

3,571

3,124

3,571

ภาษีเงิ นได้ค้างจ่าย
หนี้ สินทางการเงิ นหมุ นเวียนอื่น
- สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช ่าทางการเงิ น

25.1

- อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช ่าทางการเงิ น

25.2

รวมหนี้สินหมุนเวียน

3,399

2,283

1,650

1,109

2,186,842

2,060,098

1,959,073

1,863,150

27,810
25,490
-

20,000
4,726
410,803

27,810
25,298
-

20,000
6,182
410,803

115,321

116,178

6,671

6,815

13,404

11,345

12,672

10,795

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
23
21
22

เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช ่า
หุ ้นกู ้
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุ นเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินทางการเงิ นไม่หมุ นเวียนอื่น
- สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช ่าทางการเงิ น

25.1

3,543

5,871

3,543

5,871

- อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช ่าทางการเงิ น

25.2

93,841

97,241

45,566

47,216

หนี้ สินไม่หมุ นเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

609

609

247

247

280,018

666,773

121,807

507,929

2,466,860

2,726,871

2,080,880

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 4

-

2,371,079

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"

"ตรวจสอบแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

"สอบทานแล้ ว"

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
26.1

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 16,511,148,750 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,651,115

หุ ้นสามัญ 16,442,246,820 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,651,115
1,644,225

1,644,225

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ ว
หุ ้นสามัญ 14,893,427,941 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,489,343

หุ ้นสามัญ 9,906,689,250 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,489,343
990,669

ส่วนเกินมู ลค่าหุ ้นสามัญ

990,669

1,215,168

1,215,168

1,215,168

1,215,168

53,622

53,622

53,622

53,622

-

-

-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
- จัดสรรสํารองหุ ้นทุนซื้ อคื น
ยังไม่ได้จดั สรร

26.2

515,884

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู ถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของผู ถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,274,017

500,477
2,759,936

560,139
3,318,272
-

549,665
2,809,124

270,572

271,867

3,544,589

3,031,803

3,318,272

2,809,124

6,011,449

5,758,674

5,399,152

5,180,203

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 5

-

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํา หรับงวดเก้ าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
2564
2,467,616

2563
2,272,891

2564
2,381,368

2563
2,207,239

8,388
16,534
2,492,538
(2,210,702)
(45,194)
(128,365)
(95,447)
5,784
(2,473,924)
18,614
(4,502)
14,112

20,382
22,237
2,315,510
(2,076,656)
(47,089)
(105,741)
(89,221)
(450)
(2,319,157)
(3,647)
(1,929)
(5,576)

4,903
25,587
2,411,858
(2,138,598)
(45,183)
(119,766)
(93,278)
(2,396,825)
15,033
(4,559)
10,474

18,774
22,027
2,248,040
(2,022,308)
(47,089)
(89,275)
(85,887)
(2,244,559)
3,481
(2,135)
1,346

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ ไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิ น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํา หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํา หรับงวด

14,112

269
269
(5,307)

10,474

1,346

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผู ถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่อยูใ่ นอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
รวม

15,407
(1,295)
14,112

(4,950)
(626)
(5,576)

10,474
10,474

1,346
1,346

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู ถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยที่ไม่อยูใ่ นอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
รวม

15,407
(1,295)
14,112

(4,681)
(626)
(5,307)

10,474
10,474

1,346
1,346

0.0012

(0.0005)

0.0008

0.0001

รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
รายได้อื่น
- รายได้สนับสนุ นการขาย
- รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิ น
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนบริ ษทั ร่วม
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงิ นได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสํา หรับงวด

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

หมายเหตุ
28
28

28

28

27

-

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 - ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ- หน้ าที่ 6

