สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ควบคู่กับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)
ของ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สำหรับกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 26 ตุลำคม 2564 (Record Date)
จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.10 บำท
เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 496,447,598.10 บำท

ระยะเวลาจองซือ้
ระหว่ำงวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวำคม 2564 (รวมทัง้ สิน้ 6 วันทำกำร)
ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น.
หรือจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานทีร่ ับจองซือ้ และรับชาระค่าจองซือ้ หุน้ กู้แปลงสภาพ
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดำภิเษก แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-RO)
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คำชีแ้ จงสำคัญทีค่ วรทรำบ
โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ (“หนังสือแจ้ งสิทธิกำรจองซือ้ ”) หุน้ สามัญเพิ่มทุนทีอ่ อกและนาเสนอ
ขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุน้ (“หุ้นเพิ่ม
ทุน”) ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6
(TWZ-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6”) ทีอ่ อกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริษัททีจ่ องซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ยอมรับและตกลงกับคาชีแ้ จงและ
เงือ่ นไขต่างๆ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุดา้ นล่างนี ้
การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้น ในครั้ง นี ้ เป็ น การเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่ ง พระราชบัญญัติหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึน้ ในประเทศไทยเท่านัน้ หุน้ เพิ่มทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ
TWZ-W6 เหล่านี ้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือ
ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์ ข องประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอืน่ ใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิได้เป็ นการเสนอขาย
หรือขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็ นไปตาม
ข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใดๆ ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดาเนินการจดทะเบียนหุน้ เพิ่มทุน ใบสาคัญแสดง
สิทธิ TWZ-W6 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ห้ามมิให้ผถู ้ ือหุน้ เผยแพร่ ตีพมิ พ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยหนังสือ
แจ้งสิทธิการจองซือ้ ฉบับนี ้ ไม่เป็ นการเสนอขาย หรือชีช้ วนให้จองซือ้ หรือซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือประเทศอืน่ ใด และมิได้เป็ นการชักชวนให้มกี ารส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอืน่ ใด และบริษัทจะปฏิเสธการ
ส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอืน่ ใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ หรือข้อมูลทีป่ รากฏในเอกสารฉบับ
นี ้ บริษัทขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ ตรวจสอบข้อจากัดเกีย่ วกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในประเทศ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีภูมิลาเนาหรือถือสัญชาติดว้ ยตนเอง บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทบี่ ุคคลใดฝ่ า
ฝื นข้อจากัดดังกล่าว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ รับรองว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่ถูกจากัดภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 ของบริษัทในครัง้ นี ้ โดยผูถ้ ือหุน้ ไม่เป็ นการกระทาทีฝ่ ่ าฝื นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในประเทศที่
เกีย่ วข้องนัน้ ๆ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิว
แซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
1.

ชื่อและสถานทีต่ ั้งของบริษัท
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ที่อยู่

: เลขที่ 269 ถนนรัชดำภิเษก แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมำยเลขโทรสำร : 0-2275-9798
โฮมเพจบริษัท
2.

: www.twz.co.th

การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทีม่ ีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564
:
วันที่ 8 ตุลำคม 2564
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564

3.

:

วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2564 และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรออกและเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.10 บำท เป็ นจำนวน
เงินทั้งสิน้ 496,447,598.10 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริษัท (Right Offering) ที่รำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.10
บำท ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ โดยจัดสรรในอัตรำส่วน 3 หุน้ สำมัญเดิมต่อ 1 หุน้ ออกใหม่ และจัดสรรหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับ กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6)
จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.10 บำท ให้แก้ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จอง
ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทตำมสัดส่วนกำรจองซือ้ โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนย์บำท) ในอัตรำส่วน 1 หน่วยหุน้
สำมัญออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) คิดเป็ นจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981
หน่วย (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6”) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
3.1 หุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่
ประเภทหลักทรัพย์

: หุน้ สำมัญ

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุน้

: 0.10 บำท

ทุน จดทะเบี ย นช ำระแล้ว ก่ อ น : 1,489,342,794.10 บำท
กำรเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 1
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ทุ น ที่ จ ะช ำระเพิ่ ม และจ ำนวน : เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 992,895,196.20 บำท คิดเป็ นหุน้ สำมัญ
หุน้ ที่จดั สรร

จำนวน 9,928,951,962 หุน้ แบ่งเป็ น
(1) หุน้ สำมัญจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.10
บำท เป็ น จ ำนวนเงิ น ทั้ง สิ น้ ไม่เ กิน 496,447,598.10 บำท เพื่ อ
เสนอขำยให้แก่ ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทตำมสัด ส่ วนกำรถื อหุ้น
(“หุ้นเพิ่มทุน”)
(2) หุน้ สำมัญจำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.10
บำท เป็ น จ ำนวนเงิ น ทั้ง สิ น้ ไม่เ กิน 496,447,598.10 บำท เพื่ อ
รองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6

รำคำเสนอขำยต่อหุน้ เพิ่มทุน

: 0.10 บำท

อัตรำกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน

: 3 หุน้ สำมัญเดิมต่อ 1 หุน้ ออกใหม่

วิธีกำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

: กำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(ก) เสนอขำยในอัตรำส่วน 3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ออกใหม่
ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.10 บำท
(ข) เศษของหุน้ ใด ๆ จำกกำรจัดสรรให้ปัดทิง้
(ค) ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตำมสัดส่วน
ที่กำหนดได้ (oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะ
จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิของตนจะได้รบั กำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่จอง
ซือ้ เกินกว่ำสิทธิก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิมที่ได้จองซือ้ ตำมสิทธิครบถ้วนแล้วเท่ำนัน้ โดยกำรจัดสรรหุน้
เพิ่มทุนดังกล่ำวให้ดำเนินกำรไปจนไม่มีหนุ้ เพิ่มทุนเหลือจำกกำร
จัดสรร
ในกรณีท่ีหนุ้ เพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่ำจำนวนหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ เดิมประสงค์จะจองซือ้ เกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินกำรจัดสรร
หุน้ เพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิแต่
ละรำยตำมสัดส่วนของจำนวนหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิต่อจำนวนหุน้
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของบริษัท
หำกกำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเกินสิทธิขำ้ งต้นส่งผลให้ผูถ้ ือหุน้ จอง
ซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน เกิ น กว่ ำ สิ ท ธิ ร ำยใดมี ห น้ำ ที่ ต ้อ งท ำค ำเสนอซื ้อ
ห ลั ก ท รั พ ย์ (Tender Offer) ต ำ ม ที่ ก ำ ห น ด ใ น ป ร ะ ก ำ ศ

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 2

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
คณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ที่ เ กี่ ยวข้อ ง ผู้ถื อ หุ้น ดัง กล่ำวมี
หน้ำที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
(ง) ในกรณีท่มี ีหนุ้ เหลือจำกกำรใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัทในครัง้ นี ้ บริษัทจะขออนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ถัดไป
(จ) กำหนดให้วนั ที่ 26 ตุลำคม 2564 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่
มี สิ ท ธิ ใ นกำรจองซื ้อ หุ้น เพิ่ ม ทุ น (Record Date) โดยก ำหนด
ระยะเวลำจองซือ้ และกำรชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 13 – 17
และ 20 ธันวำคม 2564
(ฉ) นอกจำกนี ้ ในกำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ข้ำงต้น บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขำย
หรือจัดสรรหุ้นสำมัญที่ออกใหม่นีใ้ ห้กับผู้ถือหุ้นรำยใด ๆ หำก
กำรเสนอขำยหรือกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรำยนั้นจะทำให้
หรืออำจทำให้บริษัทมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ เช่น ผูถ้ ือ
หุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศอื่นใด
ตำมที่บริษัทพิจำรณำเห็นสมควร (ซึ่งอำจรวมถึงกำรไม่เสนอขำย
หรื อ จั ด สรรหุ้น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ ใ ห้แ ก่ บุ ค คลอเมริ กั น (U.S.
Persons ตำมนิ ย ำมที่ ก ำหนดใน Regulation S ภำยใต้ U.S.
Securities Act of 1993))
3.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6
ประเภทหลักทรัพย์
: ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์
ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย
ที่จดั สรร
จำนวนหุน้ สำมัญที่จดั สรรไว้ : ไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.10 บำท
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ชนิดของหลักทรัพย์

: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับตัง้ แต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 ทั้งนี ้ บริษัทจะ
ไม่ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 3

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
ลักษณะกำรจัดสรร

: เป็ นกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้ และ
ได้รบั จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในอัตรำส่วน
1 หุ้น สำมัญ ใหม่ ต่ อ 1 หน่ ว ยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W6 โดย
ก ำหนดรำยชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื ้อ หุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น พร้อ ม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลำคม 2564

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

: ไม่คิดมูลค่ำ (รำคำเสนอขำยต่อหน่วยเท่ำกับศูนย์บำท)

รำคำใช้สิทธิ

: 0.10 บำทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิท ธิ ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ) ทัง้ นี ้ หำกมีกำรปรับรำคำกำร
ใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ จะต้องไม่ต่ ำ กว่ำมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้
บริษัท ณ ขณะนัน้

อัตรำกำรใช้สิทธิ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 1 หน่วย ต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ (เว้นแต่จะ
มีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิท ธิตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดใน
ข้อกำหนดสิทธิ)

วัน ก ำหนดกำรใช้สิ ท ธิ แ ละ : ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W6 สำมำรถใช้สิท ธิ ต ำมใบสำคัญ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

แสดงสิ ท ธิ TWZ-W6 ได้ใ นทุก 6 เดื อ น ภำยหลัง จำกวัน ที่อ อกและ
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6

ระยะเวลำกำรแจ้ ง ควำม : ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้
จำนงในกำรใช้สิทธิ

สำมัญของบริษัทฯจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ
ของบริษัท ระหว่ำงเวลำ 9.00 - 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันก่อน
วัน ใช้สิท ธิ ใ นแต่ ละครั้ง (ระยะเวลำแจ้ง ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ส ำหรับ กำรใช้สิ ท ธิ ) ส ำหรับ กำรใช้สิ ท ธิ ค รั้ง สุด ท้ำ ย ก ำหนดให้มี
ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย (ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ำย)

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ

: บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิ ทธิ เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ เพื่อรัก ษำผลประโยชน์ตอบ
แทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่ำเดิม
(1) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ ของบริษัท อันเป็ น
ผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ใด ๆ ในรำคำที่ต่ำ กว่ำร้อยละ
90 ของรำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 4

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ ประเภทหุ้นกู้ แปลง
สภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ใด ๆ โดยกำหนดรำคำ
หรือคำนวณรำคำของหุน้ ที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ี จะซือ้ หุ้นนั้นต่ ำ กว่ำร้อยละ 90 ของ
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท
(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ ที่ ออกใหม่
ให้แก่ผถู้ ือหุน้
(5) เมื่ อ บริษั ท จ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลเป็ น เงิ น ซึ่ง เกิ น กว่ ำอัต รำที่ ร ะบุไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิ
(6) เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดในลั ก ษณะเดี ย วกั บ (1) - (5) ที่ ท ำให้ ผ ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ จะ
ได้รบั เมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม
ทัง้ นี ้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท เป็ นผู้ พิ จ ำรณำก ำหนดเงื่ อ นไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
กำรใช้สิทธิและรำคำใช้สิทธิ
ตลำดรองของใบส ำคั ญ : บริ ษั ท จะน ำใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W6 ที่ อ อกในครั้ง นี ้ไ ปจด
แสดงสิทธิ

ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ตลำดรองของหุ้น สำมั ญ ที่ : บริษัทจะนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในครัง้ นีเ้ ข้ำจดทะเบียน
เกิ ด จำกกำรใช้ สิ ท ธิ ข อง

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง : บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิทธิ
เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯคณะ
กรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มอบหมำย เป็ นผูม้ ี
อ ำนำจในกำรก ำหนดและเปลี่ ย นแปลงหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
รำยละเอี ย ดต่ ำ งๆ ในกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ
TWZ-W6 ได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควรและภำยใต้ขอบอำนำจที่
กฎหมำยกำหนด อำทิ กำรจัดสรรและวันออกเสนอขำยใบสำคัญ

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 5

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
แสดงสิทธิ TWZ-W6 เป็ นต้น รวมทั้งมีอำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ อัน
จำเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรออกเสนอขำยใบสำคัญแสดง
สิทธิ TWZ-W6 ได้ทุกประกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรติดต่อ
จัดทำ ลงนำม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสำรต่ำง ๆ ที่จำเป็ น
หรือเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6
และกำรน ำใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ TWZ-W6 เข้ ำ จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินกำรขอ
อนุญำตต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่นและกำรแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอำนำจ
ช่วง เป็ นต้น
4.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ
กำหนดให้วันที่ 26 ตุลำคม 2564 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)

5.

กาหนดวันจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ
5.1

ระยะเวลาจองซือ้ หุ้นและการชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 13 - 17 และ 20 ธันวำคม 2564 (รวมทัง้ สิน้ 6 วันทำกำร) ระหว่ำงเวลำ 9.00 – 15.00 น. หรือจอง
ซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง

5.2

วิธีการจองซือ้ และสถานทีต่ ิดต่อจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบอำนำจสำมำรถ
ยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ท่ี บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ตั้ง แต่ เวลำ 9.00 – 15.00 น. หรื อ จองซื อ้ ผ่ ำ นระบบออนไลน์ (e-RO) ใน
ระหว่ำงวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวำคม 2564 (รวมทัง้ สิน้ 6 วันทำกำร) ตำมที่อยู่ ดังนี ้
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
: เลขที่ 269 ถนนรัชดำภิเษก แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมำยเลขโทรสำร : 0-2275-9798

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 6

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
หำกท่ำนมีคำถำมหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมประกำรใด กรุ ณำติดต่อผ่ำนทำง Line Official
Account ชื่อ “TWZ-Insight” โดยกำรสแกน QR Code ในโทรศัพท์มือถือของท่ำนตำม QR Code ด้ำนล่ำง
นี ้

5.3

วิธีการชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผูจ้ องซือ้ หุน้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซือ้ โดยสำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ ได้
ดังนี ้
5.3.1

ชำระเงินสดได้ท่ีสถำนที่รบั จองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ณ สถำนที่รบั
จองซือ้ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 – 15.00 น. หรือจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง
ภำยในวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวำคม 2564 (รวมทัง้ สิน้ 6 วันทำกำร)

5.3.2

ชำระเงินโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีบริษัท
“บัญชีเพื่อกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ชื่อบัญชี

ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”
ธนาคาร

กสิกรไทย สำขำประชำนิเวศน์ 1

ประเภทบัญชี

กระแสรำยวัน

บัญชีเลขที่

737-1-02174-9

(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องส่งเอกสำรหลักฐำนกำรจองซือ้ พร้อมต้นฉบับใบนำฝำกเงินค่ำจอง
ซือ้ หุน้ ส่งมำที่บริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ำยของกำร
จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน

(ข)

กรณีผจู้ องซือ้ ทำรำยกำรกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-RO)
www.investors-insight.com/twz/login.php
ผูจ้ องซือ้ จะต้องเลือกวิธีกำรชำระเงิน เป็ น “โอนเงิน ” พร้อมกับแนบหลักฐำนกำร
ชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในระบบจำกนัน้ ตรวจสอบข้อมูลกำรจองซือ้ แล้วบันทึก และ/
หรือ พิมพ์หลักฐำนกำรชำระค่ำจองซือ้ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หุน้
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ำยของกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
หมำยเหตุ: สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่ส่งมำด้วย 3

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 7

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
5.3.3

ชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์
(ก)

ขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำม
“บัญชีเพื่อกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่ม ทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
จ ำกั ด (มหำชน) ” ซึ่ ง สำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จ ำก ส า นั ก หั ก เ งิ น ใ น
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ โดยจัดส่งมำพร้อมกับใบจองซือ้ หุน้ และ
ใบรับรองกำรจองซือ้ หุน้ ณ สถำนที่จองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลา
จองซื้อ โปรดลงวัน ที่ ในเช็ค /แคชเชีย ร์เช็ค ตำมวัน ที่ จองซื อ้ แต่ ไม่ เ กิ น วัน ที่ 17
ธันวำคม 2564 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้
ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในกรณีท่ีลูกค้ำไม่ได้ระบุช่ือ-นำมสกุล และ
เบอร์โทรติดต่อในด้ำนหลังของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทำงบริษัทไม่สำมำรถติดต่อ
ลูกค้ำได้ ในกรณีไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในกำรรับกำรจอง
ซือ้ หุน้ ดังกล่ำว

(ข)

(ค)

ดร๊ำฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ท่ วั รำชอำณำจักร โดยสั่งจ่ำย ในนำม “บัญชีเพื่อ
การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)”
กรุณำระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจำกใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ (สิ่งที่ส่งมำด้วย
ลำดับที่ 2)) ชื่อ-นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์

(ง)

กำหนดเวลำรับจองซือ้ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ระหว่ำง
วันที่ 13 - 17 ธันวำคม 2564 เวลำ 9.00 น. – 15.00 น.

(จ)

กรณีผจู้ องซือ้ ทำรำยกำรกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-RO)
www.investors-insight.com/twz/login.php
ผูจ้ องซือ้ จะต้องเลือกวิธีกำรชำระเงินเป็ น “เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์” พร้อมกับ
แนบหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในระบบจำกนัน้ ตรวจสอบข้อมูลกำรจองซือ้
แล้ว ทำกำรบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐำนกำรชำระค่ำจองซือ้ เพื่ อเป็ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ หุน้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ำยของกำร
จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
หมำยเหตุ: สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่ส่งมำด้วย 3

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 8

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
5.3.4

ชำระเงินผ่ำนระบบ Internet Banking เข้ำบัญชีบริษัท
“บัญชีเพื่อกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ชื่อบัญชี

ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)”
ธนาคาร

กสิกรไทย สำขำประชำนิเวศน์ 1

ประเภทบัญชี

กระแสรำยวัน

บัญชีเลขที่

737-1-02174-9

(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องส่งเอกสำรหลักฐำนกำรจองซือ้ พร้อมเอกสำรกำรชำระค่ำจองซือ้
ผ่ำนระบบ Internet Banking ส่งมำที่บริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
เป็ นวันสุดท้ำยของกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน

(ข)

กรณีผจู้ องซือ้ ทำรำยกำรกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-RO)
www.investors-insight.com/twz/login.php
ผู้จ องซื ้อ จะต้อ งเลื อ กวิ ธี ก ำรช ำระเงิ น เป็ น “Internet Banking” พร้อ มกั บ แนบ
หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในระบบ จำกนั้นตรวจสอบข้อมูลกำรจองซือ้
แล้วทำกำรบันทึ ก และ/หรือ พิมพ์หลักฐำนกำรชำระค่ำจองซือ้ เพื่อเป็ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ หุน้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ำยของกำร
จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
หมำยเหตุ: สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่ส่งมำด้วย 3

5.4

เอกสารประกอบการจองซือ้
5.4.1 ใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิท่กี รอกข้อมูลและลงลำยมือชื่อครบถ้วน
บริษัทได้จดั ส่งใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยตำมที่
ได้กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในกำรจองซือ้ และได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลำคม 2564 กรณีท่เี ป็ นนิติบคุ คลให้ลงนำม
พร้อมประทับตรำสำคัญ (ถ้ำมี) ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถยื่นใบจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรองกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถขอรับใบจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ท่ี บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) หรือดำวน์โหลด
จำกเว็ปไซต์ของบริษัท (www.twz.co.th)
5.4.2

ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 9

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
(ก)

ในกรณีท่ีไม่มีใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของผูจ้ องซือ้ และ/หรือ ในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ช่ือ/ชื่อสกุลไม่ตรง
กับชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 26 ตุลำคม 2564 ซึ่งเป็ นวัน
กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ (Record Date) หรื อ ในใบรับ รองสิ ท ธิ ก ำรจองซื ้อ หุ้น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น หนังสือรับรอง
ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น

5.4.3

หลักฐำนกำรชำระกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
(ก)

เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนาคาร” ที่สำมำรถ
เรียกเก็บได้จำกสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำร) หรือ

(ข)

สำเนำใบนำฝำกเงิน พร้อมเขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้
ด้ำนหลัง หรือ

(ค)

ในกรณีชำระผ่ำนระบบ Internet Banking เข้ำบัญชีบริษัท สำเนำหลักฐำนกำรชำระ
กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิผ่ำนระบบ Internet Banking
ของธนำคำร

5.4.4

สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรำยวันเท่ำนัน้ โดย
ชื่อบัญชีเงินฝำกธนำคำรต้องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้ เท่ำนั้น พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง สำหรับกรณี ท่ีผู้จองซือ้ ต้องกำรให้คืนเงินค่ำจองซือ้ หลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับกำร
จัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซือ้ เกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีธนำคำร

5.4.5

เอกสำรประกอบกำรแสดงตน ดังต่อไปนี ้
(ก)

บุคคลสัญชำติไทย

: สำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

(ข)

บุคคลต่ำงด้ำว

: สำเนำหนังสือเดินทำง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

(ค)

นิติบคุ คลในประเทศ

: ส ำเนำหนั ง สื อ รับ รองบริ ษั ท ที่ อ อกโดยกระทรวง

พำณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และเอกสำร
หลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ง)

นิติบคุ คลต่ำงประเทศ

: ส ำเนำหนั ง สื อ ส ำคั ญ กำรจั ด ตั้ ง บริ ษั ท หนั ง สื อ

บริคณห์สนธิขอ้ บังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่ง
รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลง
ลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 10

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
5.4.6

หนังสือมอบอำนำจให้กระทำกำรแทน (สิ่งที่ส่งมำด้วย 5) พร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท
(กรณี ท่ี ม อบหมำยให้ผู้รับ มอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) พร้อ มส ำเนำบัต รประจ ำตัว
ประชำชนของผูม้ อบอำนำจ (ในกรณีคนต่ำงด้ำวมอบอำนำจให้แนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
สำเนำหนังสือเดินทำงที่แสดงหลักฐำนกำรอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ก)

ในกรณีหนังสือมอบอำนำจให้กระทำกำรแทน ที่มีกำรจัดทำในต่ำงประเทศ หนังสือ
มอบอำนำจ และสำเนำหนังสือเดินทำงของผูม้ อบอำนำจ ที่ยงั ไม่หมดอำยุ จะต้อง
ได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่
สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำ หรือรับรอง
ควำมถูกต้อง

(ข)

ผูร้ บั มอบอำนำจให้กระทำแทน จะต้องแสดงบัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง
(ตัวจริง) ต่อหน้ำเจ้ำที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำ

5.4.7

หนังสือเดินทำงที่รบั รองสำเนำถูกต้องแล้ว
ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลง
นามในเอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ
สำหรับผูจ้ องซือ้ ที่ประสงค์จะฝำกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนำมผู้จองซือ้ โปรดกรอก
รำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผูท้ ่ปี ระสงค์นำหลักทรัพย์
ฝำกเข้ำบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน้ ” (สิ่งที่ส่งมำด้วย 6) เพื่อนำส่ง
ให้แก่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่แนบเอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองซือ้
บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะขอให้ออกเป็ นใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซือ้

ทั้งนี ้ หำกผู้จองซือ้ ไม่ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นหรือส่งมอบเอกสำรไม่
ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ำผูจ้ องซือ้ ไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจะใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำยกเว้นกำรรับ
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ บำงประกำรให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยใดๆ หรือเรียกเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ทดแทน
หรือเพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร
นอกจำกนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดส่งเอกสำรเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนควบใบสำคัญ
แสดงสิทธิและกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยใด หำกกำรกระทำดังกล่ำวทำให้หรืออำจเป็ นผลให้เป็ น
กำรกระทำกำรขัดต่อกฎหมำย หรือระเบียบข้อบังคับของต่ำงประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ตอ้ งดำเนินกำร
ใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์
ภำยใต้กฎหมำยไทย เช่น ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในประเทศสหรั ฐอเมริกำ และประเทศอื่นใดตำมที่

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 11

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
บริษัทพิจำรณำเห็นสมควร (ซึ่งอำจรวมถึงกำรไม่เสนอขำยหรือจัดสรรหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคล
อเมริกนั (U.S. Persons ตำมนิยำมที่กำหนดใน Regulation S ภำยใต้ U.S. Securities Act of 1993))
5.5

เงือ่ นไขในการจองซือ้
5.5.1

ผูจ้ องซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถจองซือ้ ตำมสิทธิ เกินสิทธิ หรือ
น้อยกว่ำสิทธิท่ไี ด้รบั กำรจัดสรร โดยผูถ้ ือหุน้ ที่แจ้งควำมประสงค์จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเศษปั ดทิง้ หรือจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธินอ้ ย
กว่ำสิทธิท่ไี ด้รบั กำรจัดสรร จะได้รบั กำรจัดสรรทัง้ จำนวนที่จองซือ้

5.5.2

ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ และชำระเงินค่ำจองซือ้ แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวน
สิทธิในกำรตัดสิทธิกำรจองซือ้ หำกบริษัทไม่ได้รบั เอกสำรกำรจองซือ้ หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ เงินค่ำจองซือ้ หุน้ ภำยในเวลำที่กำหนด

5.5.3

ในกรณีชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิดว้ ยเช็คธนำคำร กำรชำระ
เงินค่ำจองซือ้ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนำคำรผูจ้ ่ำยทำกำรขึน้ เงินตำมเช็คธนำคำรเรียบร้อยแล้ว
และกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สำมำรถ
เรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ ได้แล้วเท่ำนัน้
หำก (1) ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้
ได้ไม่ว่ำในกรณี ใดๆ ก็ตำมที่มิใช่ควำมผิดของบริษัทไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ภำยใน
กำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ และกำรชำระเงินค่ำหุน้ ตำมที่กำหนด หรือ (2) ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้
กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ ครบถ้วนหรือไม่ชดั เจน
บริษัท มีสิทธิจะถือว่ำผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดง
สิทธิดงั กล่ำว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวต่อไป
อนึ่ ง ในกำรช ำระเงิ น ค่ ำ จองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ควบใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น ควร
ตรวจสอบวิ ธีก ำรชำระเงิน ค่ ำจองซื อ้ และด ำเนิ น กำรให้เป็ นไปตำมเงื่อ นไขและวิ ธีกำรที่
กำหนด หำกผูถ้ ือหุน้ มิได้ปฏิบตั ิตำมวิธีกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดเพื่อให้สำมำรถเรียกเก็บ
เงินค่ำจองซือ้ ได้ทนั ตำมกำหนดระยะเวลำจองซือ้ บริษัท มีสิทธิจะถือว่ำผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิใน
กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวต่อไป

5.5.4

บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่จดั สรรหุน้ ให้ผจู้ องซือ้ รำยใด หำกกำรจัดสรรดังกล่ำวทำให้หรืออำจ
เป็ นผลให้เป็ นกำรกระทำกำรขัดต่อกฎหมำย หรือระเบียบข้อบังคับของต่ำงประเทศ หรือจะ

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 12

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
เป็ นผลให้ตอ้ งดำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย เช่น ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ และประเทศอื่นใดตำมที่บริษัทพิจำรณำเห็นสมควร (ซึ่งอำจรวมถึงกำรไม่เสนอ
ขำยหรือจัดสรรหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ให้แก่บคุ คลอเมริกัน (U.S. Persons ตำมนิยำมที่กำหนด
ใน Regulation S ภำยใต้ U.S. Securities Act of 1993))
5.5.5

ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ตำมจำนวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ผถู้ ือ
หุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 1
ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่ำนัน้ หำกผูถ้ ือหุน้ จองซือ้ ด้วยเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หมำยเลข
เดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะได้รบั กำรจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมำยเลขทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ เข้ำด้วยกันเป็ นรำยกำรเดียวกัน หรือระบุขอ้ มูลดังกล่ำ วในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ชุด
เดียวกัน ผูจ้ องซือ้ อำจได้รบั กำรจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตำมสิทธิทงั้ หมดที่มีตำม
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทุกหมำยเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหลักทรัพย์ของ
บริษัทให้แก่ผจู้ องซือ้ ตำมที่เห็นสมควร หรือไม่จดั สรรหลักทรัพย์ข องบริษัทให้แก่ผจู้ องซือ้ รำย
ดังกล่ำว

5.5.6

ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ประสงค์ท่ีจะส่งใบจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ขอให้จดั ส่ง
เอกสำรต่ำงๆ คือ ใบจองซือ้ หุน้ ใบรับรองกำรจองซือ้ หุน้ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมสั่ง
จ่ำยเฉพำะ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมายังสถานทีจ่ องซือ้ ทัง้ นี ้ เอกสำรกำรจองซือ้
จะต้องถึงที่ทำกำรบริษัท ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็ นอย่ำงช้ำ
และเพื่อควำมสะดวกในกำรจองซือ้ กรุณำวงเล็บมุมซองว่ำ “การจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน”

5.6 การคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ
(1)
ในกรณีท่ีตอ้ งมีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ โดยกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้
สำมัญเพิ่มทุน เนื่องจำกปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในกำรจองซือ้ หรือได้รบั จัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่
จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิและ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมเช็คค่ำ
จองซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ มทุนในกรณี ดังกล่ ำว บริษั ท จะดำเนิ น กำรให้มี กำรคืน เงินค่ำจองซือ้
หลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มี
ค่ำเสียหำยใด ๆ ภำยใน 14 วันทำกำร นับแต่วนั ปิ ดกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ครัง้ นี ้ โดย
วิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ได้ตำมที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท
(2)

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำร
จัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิ โดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ อง
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
ซือ้ ได้ตำมที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ตำมที่อยู่นอกเหนือ
กำรควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั กำร
จัดสรร หรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซือ้ เกินกว่ำสิทธิเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำย
เฉพำะในนำมของผูจ้ องซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่ปี รำกฏในฐำนข้อมูลผู้
ถือหุน้ ของบริษัทตำมสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 26 ตุลำคม 2564 กรณีกำรรับคืนเงินเป็ น
เช็คนั้นผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็ค
ธนำคำร (ถ้ำมี)
(3)

ในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรร
หรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยในระยะเวลำ 14 วันทำกำรนับจำกวันที่สิน้ สุด
ระยะเวลำจองซือ้ บริษัทมีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวและจะต้องทำกำรชำระ
ดอกเบีย้ ให้แก่ผูจ้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย คำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ ที่
ไม่ ไ ด้รับ กำรจัด สรรหรื อ ได้รับ จัด สรรไม่ ค รบและต้อ งช ำระคื น นับ จำกวัน ที่ พ้น ก ำหนด
ระยะเวลำ 14 วันทำกำรดังกล่ำวจนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีดงั กล่ำวข้ำงต้น

5.7

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
5.7.1

ชื่อผูจ้ องซือ้ และชื่อเจ้ำของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ จะต้องเป็ นชื่อเดียวกัน หำกเป็ นเลขที่
บัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สำมำรถฝำกหุน้ เข้ำบัญชีได้และผูจ้ องซื ้ อจะไม่
สำมำรถขำยหุ้น ได้ทัน ที ใ นวัน ท ำกำรแรกของกำรซื อ้ ขำยหุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท ในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้

5.7.2

โปรดระบุหมำยเลขสมำชิกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนำหุน้ เข้ำ
บัญชีซอื ้ หลักทรัพย์ของตนเองให้ถกู ต้อง หำกระบุหมำยเลขสมำชิกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ผิด
หุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัท จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือควำม
ล่ำช้ำในกำรติดตำมหุน้ คืน

5.7.3

หำกบริษัทไม่สำมำรถโอนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ คืนให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด อัน
เป็ นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่ำวิสัยที่บริษัท จะดำเนินกำรได้ บริษัทและจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำ
ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใด และจะคืนเฉพำะเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ที่จะต้องชำระคืน
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั กำรจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทเท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.6 “การคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิ”

5.7.4

หำกจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ตรงกับ
จำนวนเงินที่บริษัทได้รบั ชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตำมจำนวนเงินที่ได้รบั จำกกำรจอง
ซือ้ หุน้ เป็ นหลัก
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5.7.5

หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ที่อยู่

: เลขที่ 269 ถนนรัชดำภิเษก แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400

หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789
หมำยเลขโทรสำร : 0-2275-9798
หรือ
ติดต่อผ่ำนช่องทำง Line Official Account ของบริษัท ชื่อ “TWZ-Insight” โดยกำรแสกน QR
Code ด้ำนล่ำงนีใ้ นโทรศัพท์มือถือ

6.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
วัตถุประสงค์กำรเพิ่มทุนในภำพรวมเพื่อใช้เป็ นเงินทุนสำรองสำหรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคต ทัง้ กำร
ลงทุนในธุรกิจรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ และ/หรือธุรกิจกัญชง-กัญชำ และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ และ/
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปั จจุบนั ของบริษัทและ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่น่ำพอใจให้
แก่บริษัทได้ในอนำคตรวมทั้งนำไปชำระหนีส้ ถำบันกำรเงิน และหนีส้ ินที่มีภำระผูกพันอื่นๆ และใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนให้กบั บริษัท โดยทำงบริษัทขอสรุปรำยละเอียดวัตถุประสงค์กำรเพิ่มทุนแยกตำมประเภทของกำรเพิ่ม
ทุน เป็ นดังนี ้
6.1

เงินจำกกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ สำมัญเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ( Rights
Offering) จำนวน 496,447,598.10 บำท เพื่อใช้ชำระหนีห้ ุน้ กูต้ ลอดจนกำรประกอบธุรกิจเพื่อรองรับ
กำรขยำยธุรกิจอื่นๆในอนำคตและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
หมายเหตุ
กำรใช้เงินทุนดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรใช้เงินได้ตำมควำมสำมำรถในกำรระดมทุน
รวมทั้ง ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน ในแต่ ละสถำนกำรณ์เพื่ อลงทุน โครงกำรในธุร กิจ ใหม่ๆ อื่ น ใด
เพิ่มเติมในอนำคตที่ทำงบริษัทเห็นว่ำมีผลตอบแทนที่ดีและเป็ นประโยชน์กับบริษัทแลผูถ้ ือหุน้ โดยทำง
บริษัทจะปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ในเรื่องรำยกำรกำรได้มำและจำหน่ำยไปให้ถกู ต้อง
ต่อไป
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6.2

เงินจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ที่จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 496,447,598.10 บำท เพื่อเป็ นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ
ที่ดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนำคตที่บริษัทคำดว่ำจะนำมำซึ่งรำยได้ ผลตอบแทนที่
เพิ่มขึน้ และส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทปรับตัวดีขึน้ อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทและผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัท
-

เงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนำคต จำนวน 300,000,000 บำท

-

เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทจำนวน 196,447,598.10 บำท

หมายเหตุ
กำรใช้เงิน ทุน ดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงสัด ส่วนกำรใช้เงินได้ต ำมควำมสำมำรถในกำรระดมทุน รวมทั้งควำม
เหมำะสมในกำรลงทุนในแต่ละสถำนกำรณ์เพื่อลงทุนโครงกำรในธุรกิจใหม่ๆอื่นใดเพิ่มเติมในอนำคตที่ทำงบริษัทเห็นว่ำ
มีผลตอบแทนที่ดีและเป็ นประโยชน์กับบริษัทแลผูถ้ ือหุน้ โดยทำงบริษัทจะปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ใน
เรื่องรำยกำรกำรได้มำและจำหน่ำยไปให้ถกู ต้องต่อไป

บริษัทขอสรุปรำยละเอียดวัตถุประสงค์กำรเพิ่มทุนแยกตำมประเภทของกำรเพิ่มทุน เป็ นดังนี ้
ลาดับที่

ความต้องการเงินทุน (บาท)
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
TWZ-W6

รายละเอียด

1

เพื่อชำระคืนหุน้ กู้

420,000,000.00

2

เพื่อเป็ นเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนำคต

20,000,000.00

300,000,000.00

3

เพื่อนำไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

56,447,598.10

196,447,598.10

496,447,598.10

496,447,598.10

รวม
หมายเหตุ

กำรใช้เงิน ทุน ดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงสัด ส่วนกำรใช้เงิน ได้ตำมควำมสำมำรถในกำรระดมทุน รวมทั้ งควำม
เหมำะสมในกำรลงทุน ในแต่ละสถำนกำรณ์เพื่อลงทุนโครงกำรในธุรกิจใหม่ๆ อื่นใดเพิ่มเติมในอนำคตที่ทำงบริษัทเห็นว่ำ
มีผลตอบแทนที่ดีและเป็ นประโยชน์กับบริษัทแลผูถ้ ือหุน้ โดยทำงบริษัทจะปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ใน
เรื่องรำยกำรกำรได้มำและจำหน่ำยไปให้ถกู ต้องต่อไป

6.3

ควำมเห็นคณะกรรมกำรเพิ่มเติม
(ก)

เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรเพิ่มทุน
คณะกรรมกำรบริษัทมี ควำมเห็ นว่ำ บริษั ท มี ควำมจำเป็ น ที่ จะต้อ งดำเนิ นกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
(Rights Offering) พร้อมกับหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิท ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครั้ง ที่ 6 (TWZ-W6) เพื่ อ จัด สรรให้แก่ผู้ถือ หุ้น เดิมของบริษัท ที่ จองซือ้ และได้รับ จัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering)
เนื่ อ งจำกบริษัท มีแผนที่ จำนะเงินที่ ได้รับ จำกกำรเสนอขำยหุ้น เพิ่ม ทุน ดัง กล่ ำวไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ 6.1 - 6.2 ซึ่ง เป็ นแนวทำงกำรระดมทุนที่มี
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 16

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รบั
เงินทุนในระยะเวลำอันสัน้ อีกทัง้ กำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำร
ถือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ดังกล่ำวเป็ นกำรให้สิทธิ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทส่วนร่วมในกำร
จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน และมีสิทธิได้รบั ผลตอบแทนจำกผลประกอบกำรของบริษัทร่วมกัน ใน
อนำคต
(ข)

ควำมเป็ นไปได้ของแผนกำรใช้เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุน้
บริษัทคำดว่ำจะดำเนินกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน
(Rights Offering) ให้แล้วเสร็จภำยในปี 2564* โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รบั จำกกำรเพิ่มทุน
ดังกล่ำว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ 6 ข้ำงต้น

(ค)

ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่มทุน แผนกำรใช้เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำย และควำมเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุน
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) พร้อมกับหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่ม ทุน ของบริษัท ตำมสัด ส่ว นกำรจองซื อ้ ในครัง้ นี ้ มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด เนื่องจำกบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จำกกำร
ระดมทุนครัง้ นีไ้ ปใช้ตำมวัตถุประสงค์ ที่ระบุในรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ 6

ทัง้ นี ้ ในกรณีท่หี นุ้ สำมัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่บริษัทออกและเสนอขำยในครัง้ นีม้ ีผจู้ องซือ้ เต็มจำนวน บริษัท
จะสำมำรถระดมทุนได้เป็ นจำนวนประมำณ 496,447,598.10 บำท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงิน เพื่อใช้
ชำระหนีห้ ุน้ กูต้ ลอดจนกำรประกอบธุรกิจเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจอื่น ๆ ในอนำคต และเพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป สำหรับในส่วนของกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ มีกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เต็มจำนวน บริษัทจะสำมำรถระดมทุนได้เป็ นจำนวนประมำณ
496,447,598.10 บำท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รบั กำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำว เพื่อเป็ น
เงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนำคตที่บริษัทคำดว่ำจะนำมำ
ซึ่งรำยได้
(ง)

ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐำนะกำรเงิน และผล
กำรดำเนินงำนของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้
ตำมสั ด ส่ ว น (Rights Offering) พร้อ มกั บ หุ้น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรับ กำรใช้สิ ท ธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน – หน้ำที่ 17

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทตำมสัดส่วนกำรจองซือ้ เป็ นกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดหำ
แหล่ ง เงิ น ทุน ของบริษัท ซึ่ง จะท ำให้บ ริษัท สำมำรถน ำเงิน ที่ ได้จำกกำรเพิ่ม ทุนไปใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ 6.1 - 6.2 ข้ำงต้นได้ ซึ่งกำรดำเนินกำรตำมที่
กล่ำวมำนีจ้ ะเป็ นผลดีต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทในกำร
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกระแสเงินสดและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมี
สัดส่วนหนีส้ ินต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริมสร้ำงสภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่บริษัท ทั้ งนี ้
ในกำรเพิ่มทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้สถำนะทำงกำรเงิน
ของบริษัทโดยรวมดีขึน้ อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐำนะทำงกำรเงินที่ม่นั คง
7.

ประโยชน์ทบี่ ริษทั จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
(1)

เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2)

เสริมสร้ำงโครงสร้ำงทุนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทให้มีควำมแข็งแกร่งเพื่อรองรับกำรขยำยกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีรำยได้และกำไรเพิ่มขึน้ จำกกำรประกอบกิจกำร ซึ่งจะส่งผลทำให้
บริษัทสำมำรถจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ ในอนำคตหำกผลประกอบกำรมีกำไรตำมเป้ำหมำย

(3)

ลดภำระดอกเบีย้ จ่ำยและลดกำรขำดสภำพคล่องเนื่องจำกเงินเพิ่มทุนบำงส่วนจะถูกนำไปชำระคืนเงิน
กูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินและหุน้ กู้ เพื่อลดควำมเสี่ยงที่บริษัทจะผิด นัดชำระเงินกูย้ ืมและหุน้ กู้ และยัง
ช่วยลดภำระกำรจ่ำยดอกเบีย้

(4)

กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จะทำให้บริษัทสำมำรถชำระหนีห้ ุ้นกู้ท่ีจะครบกำหนดวันที่ 24 มกรำคม
2565 สำมำรถชำระได้ตำมกำหนดที่จะชำระคืนได้

8.

ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1)

สภำพคล่องเพิ่มขึน้ ผู้ถือหุ้นมีควำมสะดวกในกำรซือ้ ขำยหลัก ทรัพย์จำกสภำพคล่องที่ เพิ่มขึน้

(2)

นโยบำยเงินปั นผลผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปั นผลจำกกำรที่บริษัท ดำเนิน
กำรเพิ่มทุนจะนำมำซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจยำนยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ ธุรกิจกัญชง-กัญชำ และพืช
กระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภำพที่จะสร้ำงผลตอบแทนที่น่ำพอใจใน
อนำคตให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึน้ จำกผลกำรดำเนินงำนทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบำย
จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และสำรองตำม
กฎหมำยทั้งนีค้ ณะกรรมกำรของบริษัทมีอำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้นไม่ดำเนินกำรตำมนโยบำย
ดังกล่ำว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวได้เป็ นครัง้ ครำว โดยอยู่ภำยใต้เงื่ อนไขที่กำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ เช่น ใช้เป็ นทุนสำรองสำหรับกำรชำระคืนเงินกู้ ใช้
เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะตลำด ซึ่งอำจมีผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนำคต
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(3)

บริษั ท ได้รับ เงิ น ทุน เข้ำ มำเพิ่ ม ขึ น้ จะท ำให้บ ริษั ท สำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ยอดทำงธุ ร กิ จ และเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้สถำนภำพทำงกำรเงินเข้มแข็งขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิม่
มูลค่ำหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยำว

9.

รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนควบใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
กำรเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้
สำมัญเดิมของบริษัทจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโดยมีรำยละเอียดในหัวข้อ Dilution Effect
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัทจดทะเบียน
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ทรำนส
ปอร์ต จำกัด ก่อตัง้ จำกประสบกำรณ์กำรเป็ นผูจ้ ำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสำรของนำยพุทธชำติรงั คสิริ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ่รี เิ ริ่มเปิ ดร้ำนจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์กำรค้ำมำบุญครองเป็ นรำยแรก ต่อมำในวันที่ 22 ธันวำคม 2536 จึง
จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ทรำนสปอร์ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1,000,000
บำท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรประกอบธุรกิจเป็ นผู้จำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสำร และจำกกำรที่
ผูบ้ ริหำรของบริษัทมีประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ และมีควำมชำนำญในธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ส่งผลทำให้บริษัท
สำมำรถขยำยธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ชำระแล้ว 990,668,925.00 บำท
ในปี 2537 บริษัทได้รบั สิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จำกบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) (“AIS”)
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและชื่อทำงกำรค้ำว่ำ “เทเลวิซ (Telewiz)” ในกำรจำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น
กำรให้บริกำรรับจดทะเบียนเลขหมำย กำรให้บริกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนต่ำงๆ และเป็ นผูใ้ ห้บริกำรรับชำระค่ำบริกำรหรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยบริษัทได้เปิ ดร้ำนเทเลวิซสำขำแรกที่ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำรำมอินทรำ หลังจำกนั้นบริษัทได้
ดำเนินกำรขยำยสำขำเพิ่มขึน้ ตำมกำรเติบโตของอุตสำหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในปี 2551 บริษัทยังเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “TWZ” ซึ่งเป็ นตรำสินค้ำของ
บริษัทโดยเป็ นสินค้ำที่ส่งั ผลิตและนำเข้ำจำกประเทศจีน และในปี 2555 บริษัทได้จดั ตัง้ สำนักงำนตัวแทนในเมืองเซินเจิน้
ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจบริหำรต้นทุนสินค้ำและควบคุมคุณภำพของสินค้ำ โดยบริษัทได้มีกำรบริหำรกำรตลำดอย่ำง
ครบวงจรทัง้ ค้ำปลีกและค้ำส่ง
บริษั ท ประกอบธุ ร กิ จ หลัก เป็ น ผู้จ ำหน่ ำ ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ แ ละอุป กรณ์เ สริม ต่ ำ งๆโดยบริษั ท ได้รับ สิ ท ธิ ใ น
ลักษณะแฟรนไชส์จำก AIS ในกำรจำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรด้ำนต่ำงๆภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและชื่อทำงกำรค้ำว่ำ
“เทเลวิซ (Telewiz)” จำนวน 17 สำขำ “AIS SHOP” จำนวน 3 สำขำและ “AIS BUDDY”จำนวน 1 สำขำซึ่งบริษัทยังมีสำขำ
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “TWZ” อีกจำนวน 2สำขำ รวมทั้งสิน้ 23 สำขำ นอกเหนือจำกกำรจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ต่ำงๆให้แก่ลกู ค้ำรำยย่อยแล้วบริษัทยังจำหน่ำยสินค้ำให้แก่ตวั แทนจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่ำ 200 รำยทั่ว
ประเทศ
บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทัง้ ในด้ำนรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและรำยได้จำกกำรให้บริกำร โดย
ให้ควำมสำคัญในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำกำไร ซึ่งไม่ว่ำจะเป็ นสำขำในรูปแบบใดจะเลือกทำเลให้ตงั้ อยู่ใน Prime
Area เป็ นแหล่งชุมชนที่มีกำลังซือ้ และมีควำมสะดวกสบำยในกำรไปใช้บริกำร รวมทั้งดูแลรักษำฐำนตัวแทนจำหน่ำย
พร้อมทัง้ เพิ่มจำนวนเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำได้มำกขึน้ โดยจะพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรให้มีมำตรฐำนเป็ นที่
ยอมรับของลูกค้ำและสำมำรถแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มกำรเป็ น
พันธมิตรทำงธุรกิจกับบริษัทผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนั้ นำและผูจ้ ำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงๆ และนำสินค้ำจำกประเทศ
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จีนมำจำหน่ำยภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มมำกขึน้ เพื่อที่จะสำมำรถคัดสรรสินค้ำที่มีคุณภำพและคุณลักษณะ
หลำกหลำยให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน
บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรสร้ำงแบรนด์ TWZ เพื่อให้บริษัทมีควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจเพิ่มมำกขึน้ จึงควบคุม
คุณภำพของสินค้ำสำนักงำนตัวแทนที่เมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน เพื่อใช้เป็ นศูนย์ประสำนงำนในกำรบริหำรต้นทุน ในกำร
พั ฒ นำสิ น ค้ำ ให้ไ ด้สิ น ค้ำ ที่ มี ต ้น ทุ น เหมำะสม และคุ ณ ภำพดี นอกจำกนี ้บ ริ ษั ท ยั ง ขยำยธุ ร กิ จ ไปในธุ ร กิ จ พั ฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำทดแทน และธุรกิจยำนยนต์ ทั้งนีบ้ ริษัทจะพัฒนำธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้สำมำรถสร้ำง
กำไรให้กบั บริษัทในอนำคตได้อย่ำงต่อเนื่อง
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูจ้ ำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคม ซึ่งประกอบด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมกำร์ด
และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ จำกกำรที่บริษัทได้รบั สิทธิในกำรจำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรทำงด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้เครื่อง หมำย
กำรค้ำและชื่อทำงกำรค้ำว่ำ เทเลวิซ (Telewiz),AIS Shop และ AIS Buddy จำก AIS ทำให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรต่ำงๆ
เพิ่มเติมในฐำนะที่เป็ นร้ำนตัวแทนจำหน่ำยพันธมิตรของ AIS ส่งผลทำให้บริษัทเป็ นศูนย์โทรศัพท์เคลื่อนที่ครบวงจร ทัง้ นี ้
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
ก) เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset) และอุปกรณ์เสริมสาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)
(1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset)
บริษัทจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่หลำกรุ่นหลำยยี่หอ้ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกซือ้ ได้ตำมควำมต้องกำร และ
บริษัทยังเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภำยใต้ช่ือ “TWZ” ซึ่งเป็ นตรำผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำสินค้ำเข้ำจำก
ประเทศจีน ทำให้บริษัทมีสินค้ำที่หลำกหลำย และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
(2) อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)
อุปกรณ์เสริมที่บริษัทจำหน่ำย
- อุปกรณ์เสริมตำมมำตรฐำน ได้แก่ แบตเตอรี่ เครื่องสำรองแบตเตอรี่ หูฟัง สำยชำร์ทเคส และแผนกันรอย
เป็ นต้น
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้แก่ กล้องวงจรปิ ด ลำโพง Air Play แท่นชำร์ท เป็ นต้น
โดยอุปกรณ์เสริมดังกล่ำวมีทงั้ ที่เป็ นสินค้ำที่ซือ้ จำกผูจ้ ดั จำหน่ำย (Distributor) ในประเทศ และนำเข้ำจำกผูผ้ ลิต
ในต่ำงประเทศโดยตรง ทั้งนี ้ บริษัทยังให้ควำมสนใจกับกำรนำอินเตอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้อุปกรณ์นั้ น
สำมำรถรับ -ส่งข้อมูลให้สำมำรถควบคุมหรือนำข้อมูลจำกอุปกรณ์นั้นมำใช้งำนได้ ตำมแนวควำมคิดของ Internet of
Things มำพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อนำมำจำหน่ำยอีกด้วย
ข) ซิมการ์ด (SIM Card : Subscriber Identification Module)
หำกจะพิจำณำตำมลักษณะกำรชำระค่ำบริกำรของซิ มกำร์ด จะสำมำรถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้เป็ น 2
ประเภท ดังนี ้
(1) แบบ Post-Paid คือ ผูใ้ ช้บริกำรต้องจดทะเบียนเลขหมำย และชำระค่ำธรรมเนียมรำยเดือนรวมทั้งค่ำใช้
บริกำรโทรศัพท์ โดยบริษัทจะได้รบั ค่ำตอบแทนจำกกำรจดทะเบียนซิมกำร์ดแต่ละหมำยเลข สำหรับลูกค้ำองค์กรบริษัทจะ
ได้รบั ส่วนแบ่งรำยได้ (Revenue Sharing) จำกค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์อีกด้วย
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(2) แบบ Pre-Paid ซึ่งมีช่อื บริกำรว่ำ 1-2-Call! ผูใ้ ช้บริกำรจะไม่ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมรำยเดือน ผูใ้ ช้บริกำรจะ
สำมำรถเปิ ดเลขหมำย และใช้บริกำรได้ทันทีภำยหลังกำรซือ้ Starter Kit โดยจะสำมำรถเติมจำนวนเงินใช้งำนได้อย่ำง
สะดวกสบำย
ค) บริการอื่นๆ
(1) บริกำรที่ได้รบั ตำมสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริษัทจะสำมำรถให้บริกำรต่ำงๆ สำหรับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ทุก
ระบบของ AIS เฉพำะสำขำที่เป็ นร้ำนเทเลวิซ AIS Shop และ AIS BUDDY ที่มีอยู่จำนวน 21 สำขำ
(2) ศูนย์บริกำรหลังกำรขำย (Service Dealer Center) ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ TWZ Service Center โดย
ปั จจุบนั ศูนย์บริกำรตัง้ อยู่ท่ี ถนนรัชดำภิเษก ซึ่งสำขำร้ำนค้ำปลีกในเครือทัง้ หมดสำมำรถรับเครื่องที่ตอ้ งกำรซ่อม เพื่อส่งมำ
ซ่อมยังศูนย์บริกำรหลังกำรขำย โดยลูกค้ำไม่ตอ้ งเดินทำงมำซ่อมเองที่ศูนย์บริกำรจึงเพิ่ม ควำมสะดวกสบำยให้กับลูกค้ำใน
กำรรับบริกำร
1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ประเทศไทยกำลังก้ำวสู่ยุคเทคโนโลยีเครือข่ำ ย 5G สภำวะกำรแข่งขันที่เข้มข้นขึน้ ของภำคธุรกิจโทรคมนำคม
ร่วมกับกำรลงทุนในเครือข่ำย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่ำ 1 หมื่นล้ำนบำท ส่งผลให้ผบู้ ริกำรเครือข่ำย เร่งขยำยฐำนผูใ้ ช้บริกำร 5G
ผ่ำนกำรกระตุน้ ผูบ้ ริโภค ให้หนั มำใช้งำนสมำร์ทโฟนที่รองรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต 5G โดยอำศัยปั จจัยต่ำงๆ เช่น ปั จจัย
ด้ำนฟั งก์ชนั ของสมำร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่น ซึ่งปั จจุบนั ระดับรำคำของสมำร์ทโฟน5G ปรับตัวลงมำแล้ว น่ำจะทำให้ผบู้ ริโภค
มีแนวโน้มตัดสินใจซือ้ มำกขึน้ รวมไปถึงผูบ้ ริกำรเครือข่ำยยังออกแพ็คเกจเพื่อชักชวนให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจมำสมัครแพ็คเกจ
5G ซึ่งต้องใช้สมำร์ทโฟนที่รองรับเพื่อให้เข้ำถึงประสิทธิภำพเรื่องควำมเร็วของข้อมูลในเทคโนโลยี 5G ที่ควำมเร็วในระดับ
1,000 Mbps ขึน้ ไปซึ่งจะเห็นผลและตอบสนองกำรใช้งำน ชัดเจนมำกขึน้
นอกจำกผูผ้ ลิตสมำร์ทโฟนแต่ละแบรนด์จะทยอยเปิ ดตัวสินค้ำรุน่ ใหม่ท่รี องรับคลื่น 5G ออกมำอย่ำงต่อเนื่องแล้ว
ตลำดสมำร์ทโฟน3G และ 4G ก็ยงั คงมีกำรขยำยตัว จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชือ้ โควิด -19 ส่งผลให้ภำครัฐได้ออก
มำตรกำรเยียวยำประชำชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ออกมำอย่ำ งต่อเนื่อง ทัง้ โครงกำร คนละครึ่ง เรำชนะ เรำไม่ทิง้ กัน ผ่ำนช่อง
ทำงกำรช่วยเหลือด้วยแอปพลิเคชั่นเป๋ ำตังค์ ซึ่งส่งผลให้ประชำชนที่ไม่มีสมำร์ทโฟน หรือ กลุ่มที่ใช้งำนโทรศัพท์ปมุ่ กด ต้อง
ปรับตัวและหันมำใช้งำนสมำร์ทโฟนที่รำคำไม่สงู มำกแต่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่นได้
ในยุค 5G กลุ่มสินค้ำเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ก็ทยอยเปิ ดตัวออกมำต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็ น
Smart home และ Smart device เริ่มมีบทบำทกับชีวิตเรำ หรือกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของใครหลำยคนไปแล้ว ทัง้ กล้องวงจร
ปิ ด หุ่นยนต์ดดู ฝุ่นบ้ำนอัจฉริยะที่ตอ้ งอำศัยกำรควบคุมผ่ำนสมำร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว
ปั จจุบันสมำร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชั่น ยังเข้ำไปมีบทบำทในภำคธุรกิจยำนยนต์ ยังจะเห็นว่ำค่ำยรถยนต์ต่ำงๆ
หลำยแบรนด์ ได้พฒ
ั นำแอปพลิเคชั่นให้ควบคุมกำรดูแล และใช้งำนฟั งค์ช่นั ต่ำงๆ ของรถยนต์ สร้ำงเป็ นจุดขำยของแบรนด์
ตนเองเพื่อแข่งขันกันในตลำด รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยำนยนต์ไฟฟ้ำที่กำลังเป็ นเทรนด์ท่ีมำแรง รถยำนยนต์ไฟฟ้ำมีแนวโน้ม
จะเข้ำมำแทนที่ยำนยนต์ท่ีใช้นำ้ มันเชือ้ เพลิงในอนำคต นอกจำกไม่ปล่อยมลพิษ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลด
กำรใช้เชือ้ เพลิงลงด้วย ค่ำบำรุงรักษำที่ถูกกว่ำเนื่ องจำกชิน้ ส่วนอะไหล่ในรถยนต์นอ้ ยกว่ำมำกและเมื่อดูจำกนโยบำยของ
รัฐเกี่ยวกับยำนยนต์ไฟฟ้ำ จะเห็นได้ว่ำมีกำรส่งเสริมมำโดยตลอดอย่ำงนโยบำยให้ผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำในไทยรวมไปถึง
แนวโน้มที่จะประกำศว่ำภำยในปี 2030 จะผลักดันให้เกิดกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำในสัดส่วน 30% กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและลดภำษีสรรพสำมิตสำหรับผูผ้ ลิตรถยนต์ไฟฟ้ำที่ได้รบั กำรส่งเสริมจำก BOI กำรสนับสนุนด้ำนเงินลงทุนสำหรับ
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สถำนีชำร์จไฟฟ้ำ กำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรขยำยจุด บริกำรชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำที่มีมำกขึน้ ซึ่งล้วน
ส่งผลดีต่อโอกำสกำรพัฒนำและเติบโตของกลุ่มธุรกิจยำนยนต์ไฟฟ้ำที่จะมีมำกขึน้ ในอนำคต
โดยทำงบริษัทฯผูท้ ่ีอยู่ค่คู นไทยมำมำกกว่ำ 20 ปี เป็ นผูม้ ีควำมเข้ำใจและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด
ไม่ว่ำจะพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆครบวงจรภำยใต้แนวคิดที่จะดึงควำมคุม้ ค่ำจับต้องได้และสอดคล้องกับกำรใช้ชีวิตของคน
ไทย ซึ่ง ผูท้ ่มี ีบทบำทในธุรกิจกำรจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบนั สำมำรถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มได้ดงั ต่อไปนี ้
1) ตัวแทนจาหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร ำยใหญ่ 3 รำยในประเทศไทยคื อ AIS DTAC และ True ซึ่ ง จ ำหน่ ำ ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมกำร์ด บริกำรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมผ่ำนร้ำนค้ำซึ่งเป็ นตัวแทนจำหน่ำยในเครือ ของตนเอง ทัง้ ใน
รูปแบบสำขำที่ดำเนินกำรเอง และรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบกำรจัดกำร บริกำรหลังกำรขำย นโยบำยรำคำและนโยบำย
กำรตลำดที่ชดั เจนและเป็ นระบบ ตัวแทนจำหน่ำยในกลุ่มนีจ้ ะมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูใ้ ห้บริกำร ทำให้ได้รบั ข้อมูลข่ำวสำร
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ใ นกำรขำยและกำรให้บ ริกำรลูก ค้ำตลอดเวลำ อี ก ทั้ง ยัง ได้รับ กำรสนับ สนุน ในกำรดำเนิ นธุ ร กิจและ
กำรตลำดจำกผูใ้ ห้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้ตวั แทนจำหน่ำยที่อยู่ในเครือของผูใ้ ห้บริกำรได้รบั ควำมน่ำเชื่อถือและ
เป็ นที่ไว้ใจของลูกค้ำ
2) ผู้จัดจาหน่าย (Distributor / Dealer)
ผูป้ ระกอบกำรที่อยู่ในกลุ่มผูจ้ ดั จำหน่ำยจะได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จำกต่ำงประเทศโดยตรง
โดยเน้น กำรขำยส่ ง โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ เ ป็ น หลัก นโยบำยรำคำและกำรตลำดจะเป็ น นโยบำยร่ ว มกัน ระหว่ ำ งผู้ผลิ ต
โทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ แ ละบริ ษั ท ที่ ไ ด้รับ กำรแต่ ง ตั้ง เป็ น ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ย โดยผู้จั ด จ ำหน่ ำ ยจะซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์จ ำกผู้ผ ลิ ต
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เพื่อนำมำจำหน่ำยต่อให้แก่ตวั แทนจำหน่ำย หรือร้ำนค้ำปลีกทั่วไป
3) ตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ทมี่ ีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็ นของตนเอง
ผูป้ ระกอบกำรกลุ่มนีจ้ ะได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยจำกผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จำกต่ำงประเทศโดยตรง
เช่นกัน แต่จะเน้นกำรขำยปลีกตำมสำขำและจุดจำหน่ำยของแต่ละบริษัทเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันก็มีกำรจำหน่ำยสินค้ำ
บำงส่วนให้แก่ตัวแทนจำหน่ำย ผูป้ ระกอบกำรกลุ่มนีจ้ ะมี ควำมเข้ำใจในพฤติกรรมกำรใช้และควำมต้องกำรของลูกค้ำ
เนื่องจำกต้องติดต่อกับทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคโดยตรง เป็ นผลทำให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของ
ธุรกิจกำรจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็ นอย่ำงดี
4) ร้านค้าปลีกรายย่อย
กำรดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ ของร้ำนค้ำผูป้ ระกอบกำรรำยย่อยจะใช้เงินลงทุนน้อย และมักจะไม่มีระบบกำรจัดกำร
และบริกำรหลังกำรขำย เจ้ำของร้ำนเป็ นเจ้ำของกิจกำร ลูกค้ำสำมำรถต่อรองรำคำได้ โดยเน้นกำรแข่งขันด้ำนรำคำเป็ น
หลัก ส่งผลทำให้ได้รบั ควำมน่ำเชื่อถือจำกลูกค้ำน้อยกว่ำผูจ้ ดั จำหน่ำยประเภทอื่นๆ
บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากบริษัทเป็ นผู้มีบทบาทดังนี้
1. บริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยของผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่คือ AIS โดยได้รบั สิทธิในลักษณะแฟรน
ไชส์ในกำรเปิ ดสำขำจำนวน 21 สำขำ โดยบริษัทเป็ นผูป้ ระกอบกำรที่มีรำ้ นเทเลวิซมำกที่สดุ ในกรุงเทพมหำนคร ที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้รบั รำงวัลดีเด่นทัง้ ด้ำนกำรขำยและงำนบริกำรจำก AIS มำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีควำมสัมพันธ์ท่ดี ีและได้รบั
กำรสนับสนุนจำก AIS มำโดยตลอด
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2. บริษัทเป็ นผูจ้ ัดจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภำยใต้ช่ือ “TWZ” ซึ่งเป็ นตรำผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำ
สินค้ำเข้ำจำกประเทศจีน ซึ่งสินค้ำดังกล่ำวมีรำคำถูกและมีฟังก์ช่ นั กำรใช้งำนที่หลำกหลำยสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่ำงดี รวมทัง้ มีกำรซือ้ สินค้ำเพิ่มเติมจำกตัวแทนจำหน่ำยรำยอื่นในประเทศไทยทำให้บริษัทมี
สินค้ำให้เลือกหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ รวมทัง้ สำมำรถบริหำรต้นทุนสินค้ำได้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ ด้วย
3. บริษัทมีรำ้ นค้ำปลีกและเครือข่ำยเป็ นของตนเอง โดยมีสำขำ TWZ Shop จำนวน 2 สำขำ ซึ่งตัง้ อยู่ใน Prime
Area และด้วยเครือข่ำยของตัวแทนจำหน่ำยที่ครอบคลุมพืน้ ที่ท่ วั ประเทศ รวมถึงศูนย์บริกำรหลังกำรขำยที่มีคุณภำพที่
สำมำรถให้กำรสนับสนุน ได้ทงั้ ตัวแทนจำหน่ำยและผูบ้ ริโภค ส่งผลให้บริษัทมีศกั ยภำพในกำรแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำย
อื่นได้เป็ นอย่ำงดี
2. ปั จจัยความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
บริษัทได้รบั สิทธิในกำรจำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรต่ำงๆ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำและชื่อทำงกำรค้ำว่ำ เทเลวิซ
, AIS Shop และ AIS Buddy จำก บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) (“AIS”) ทัง้ นี ้ เงื่อนไขในสัญญำให้สิทธิ
ระบุว่ำคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยมีสิทธิท่จี ะเลิกสัญญำหำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำให้สิทธิ หรือคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใด
ฝ่ ำยหนึ่งสำมำรถบอกเลิกสัญญำโดยทำเป็ นหนังสือส่งให้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วัน
ปั จจุบนั บริษัทได้รบั สิทธิในกำรเปิ ดร้ำนจำนวน 21 สำขำ หำกบริษัทถูกบอกเลิกสัญญำให้สิทธิจำก AIS ในกำรดำเนินธุรกิจ
อำจทำให้รำยได้ของบริษัทลดลง อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่สถำนที่ตงั้ สำขำเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area
ดังนัน้ ถึงแม้จะถูกยกเลิกสัญญำให้สิทธิดงั กล่ำว บริษัทก็สำมำรถเปิ ดดำเนินกำรร้ำนค้ำ ดังกล่ำวในชื่อร้ำน TWZ Shop เพื่อ
จำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรได้โดยทันที
กำรที่ธุรกิจของบริษัทมีส่วนในกำรเกือ้ หนุนธุรกิจของ AIS มำโดยตลอด โดยบริษัทจำหน่ำยซิมกำร์ดและบริกำร
เติมเงินเฉพำะในเครือข่ำยของ AIS ซึ่งสำขำร้ำนเทเลวิซของบริษัทยังได้รบั รำงวัลต่ำงๆ จำก AIS มำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
บริษัทเป็ นผูป้ ระกอบกำรที่มีรำ้ นเทเลวิซมำกที่สดุ ในกรุงเทพมหำนคร ทำให้มีโอกำสน้อยมำกที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญำ
จำก AIS และผูบ้ ริหำรเชื่อมั่นว่ำกำรประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รบั กำรสนับสนุนเป็ นอย่ำงดีจำก AIS อย่ำงต่อเนื่องต่อไป
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาหน่ายสินค้ารายใหญ่
เนื่องจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยแต่ละรำยจะได้รบั สิทธิในกำรจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพำะบำงยี่หอ้ และบำงรุน่ เท่ำนัน้
ดังนัน้ เพื่อให้บริษัทมีสินค้ำจำหน่ำยได้ครบทุกร่น ทุกยี่หอ้ จึงต้องสั่งซือ้ จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยหลำยรำย โดยกำรสั่งซือ้ สินค้ำของ
บริษัทจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยแต่ละรำย และในแต่ละช่วงเวลำจะขึน้ อยู่กับยี่หอ้ และรุน่ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่เี ป็ นที่นิยม ส่วนลด
จำกกำรซือ้ สินค้ำปริมำณมำก (Volume Discount) รวมทัง้ ข้อเสนอต่ำงๆ จำกผูจ้ ดั จำหน่ำย
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำรำยใหญ่หรือน้อ ยรำย บริษัทยังคง
รักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับผูจ้ ัดจำหน่ำยรำยอื่นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรกระจำยกำรสั่งซือ้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้จัด
จำหน่ำยรำยอื่น นอกจำกนีบ้ ริษัทยังเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำภำยใต้แบรนด์“TWZ” ซึ่งเป็ นสินค้ำของบริษัทอีกด้วย ส่งผลทำ
ให้บริษัทมีสินค้ำที่ทนั สมัยตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำเพิ่มมำกขึน้ และลดกำรพึ่งพิงผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำรำยใหญ่หรือ
น้อยรำย
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2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีกำรนำเข้ำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมบำงส่วนจำกต่ำงประเทศ โดยชำระเป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ทำให้บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรที่บริษัทต้องชำระค่ำสินค้ำ บริษัทจึงได้มีกำร
ติดตำมดูแลควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด อีกทั้งมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยจะทำ
สัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสม เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่
อำจเกิดขึน้
2.4 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ผูผ้ ลิตจึงต้องทำกำรพัฒนำและออก
สินค้ำรุ่นใหม่ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำอยู่ตลอดเวลำ บริษัทจึงอำจประสบปั ญหำในเรื่องสินค้ำที่มีอยู่อำจเสื่อม
ควำมนิยมและล้ำสมัย ทำให้บริษัทไม่สำมำรถจำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวได้ บริษัทจึงอำจมีควำมจำเป็ นที่จะต้องปรับลดรำคำ
ขำยของสินค้ำรุน่ ดังกล่ำวเพื่อให้ทนั กับตลำดและสำมำรถแข่งขันได้
จำกกำรที่ผูบ้ ริหำรของบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่มำมำกกว่ำ 20 ปี ทำให้มีควำมเข้ำใจถึง
ภำวะอุตสำหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นอย่ำงดี ผูบ้ ริหำรของบริษัทจึงให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกยี่หอ้ และรุน่ ของสินค้ำ
ที่จะนำมำจำหน่ำยอย่ำงระมัดระวัง โดยบริษัทจะทำกำรสำรวจควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งตัวแทน
จำหน่ำยและผูบ้ ริโภคอย่ำงสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับสินค้ำใหม่ๆ แนวโน้ม หรือ
เทคโนโลยีต่ำงๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่จำกผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนั้ นำที่บริษัทได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยอีกด้วย
ส่งผลทำให้บริษัทสำมำรถคัดสรรสินค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคมำกที่สดุ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีกำรบริหำร
สินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำคงคลังของทุกสำขำ สำมำรถ
ตรวจเช็คสินค้ำคงคลังได้ในทันที ประกอบกับกำรที่บริษัทมีช่องทำงกำรขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย ส่งผลทำให้บริษัทสำมำรถ
ระบำยสินค้ำได้รวดเร็วก่อนที่สินค้ำที่มีอยู่จะเสื่อมควำมนิยม นอกจำกนี ้ ในกรณีท่ีผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งผูจ้ ัด
จำหน่ำยรำยใหญ่ท่บี ริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยให้ ทำกำรปรับลดรำคำโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จ ะสำมำรถแข่งขันในตลำดได้
บริษัทจะได้รบั ค่ำชดเชยกำรปรับรำคำตำมรุ่น เงื่อนไขและตำมเวลำที่ตกลงจำกผูผ้ ลิต และ/หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยดังกล่ำว
อีกด้วย
2.5 ความเสี่ยงจากการทีม่ ีจานวนคู่แข่งเพิ่มมากขึน้
กำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรเติบโต
ของสมำร์ทโฟน ทำให้ธุรกิจจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีกำรแข่งขันรุนแรงขึน้ โดยเฉพำะกำรแข่งขันด้ำนรำคำสินค้ำ อย่ำงไร
ก็ตำม กำรที่บริษัทเป็ นร้ำนตัวแทนจำหน่ำยพันธมิตรของ AIS ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่ ประกอบกับกำร
ที่บริษัทมีสินค้ำที่ให้บริกำรแก่ลกู ค้ำที่หลำกหลำย กำรมีช่องทำงกำรจำหน่ำยที่ครอบคลุมและทั่วถึงทัง้ ในส่วนของกำรขำย
ปลีกโดยมีสำขำซึ่งส่วนใหญ่ตงั้ อยู่ใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหำนคร และมีตวั แทนจำหน่ำยครบทุกภูมิภำคของประเทศ
นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีศนู ย์บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพและครบวงจร สำมำรถสนับสนุนสินค้ำต่ำงๆของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส่งผลทำให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรบริกำรที่สม่ำเสมอ รวมทัง้ กำรที่ผบู้ ริหำรมีควำมเข้ำใจกลไกตลำดและควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำเป็ นอย่ำงดี และสำมำรถแก้ไขปั ญหำต่ำงๆได้อย่ำงรวดเร็ว ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่ำบริษัทมีควำมพร้อมและสำมำรถที่จะ
แข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรอื่นๆ ในอุตสำหกรรมได้เป็ นอย่ำงเต็มที่
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2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพืน้ ที่
เนื่องจำกบริษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำรำยย่อยทั่วไป (Retail) โดยผ่ำนสำขำของบริษัททัง้ สิน้ จำนวน 23
สำขำ ซึ่งตัง้ อยู่ในศูนย์กำรค้ำชัน้ นำและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดังนัน้ บริษัทจะต้องทำกำรเช่ำพืน้ ที่จำกผูใ้ ห้เช่ำพืน้ ที่ทงั้ ในรูปแบบ
ของสัญญำเช่ำระยะสัน้ และระยะยำว บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถต่อสัญญำเช่ำ พืน้ ที่ หรืออำจมีควำมเสีย่ ง
จำกกำรที่ผใู้ ห้เช่ำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรต่อสัญญำที่ทำให้บริษัทต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำเดิม แต่จำกกำรที่บริษัท
เป็ นคู่คำ้ ที่ดีของผูใ้ ห้เช่ำพืน้ ที่มำโดยตลอด จึงทำให้มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญำเช่ำพืน้ ที่ดงั กล่ำวค่อนข้ำงน้อย
3. กลยุทธ์การแข่งขัน
3.1 การเน้นการให้บริการทีม่ ีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร
จำกกำรที่บริษัทได้รบั สิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ให้ดำเนินงำนภำยใต้ช่อื TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY
ซึ่งถื อเป็ นร้ำนตัวแทนจำหน่ำยพันธมิตรของ AIS โดยได้สิทธิ ในกำรจำหน่ำยสินค้ำ รวมถึงให้บริกำรต่ำงๆ ของ AIS ซึ่ง
ตัวแทนจำหน่ำยทั่วไป จะไม่ได้รบั สิทธิในกำรให้บริกำรเหล่ำนี ้ โดยแต่ละสำขำของบริษัทจะมีกำรติดตัง้ ระบบ Computer
Online เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ AIS จึงทำให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรต่ำงๆ แก่ลูกค้ำได้อย่ ำงรวดเร็ว เนื่องจำกบริษัท
สำมำรถป้อนข้อมูลของลูกค้ำเข้ำสู่ระบบทะเบียนบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ได้ในทันที ในขณะที่ตัวแทนจำหน่ำย
ทั่วไปจะต้องทำกำรลงทะเบียนผ่ำนทำง Internet บนเวบไซต์www.ais.co.th ซึ่งจะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำรที่นำนกว่ำ
นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีกำรให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ลกู ค้ำ ได้แก่ กำรให้บริกำรซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์
ทัง้ ที่อยู่ในระหว่ำงกำรรับประกันและที่สนิ ้ สุดระยะเวลำกำรรับประกันแล้ว โดยลูกค้ำสำมำรถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ชี ำรุดมำ
ท ำกำรซ่ อ มแซมได้ท่ี ทุก สำขำของบริษั ท โดยบริษั ท จะด ำเนิ น กำรจัด ส่ ง สิ น ค้ำ ที่ ช ำรุ ด ดัง กล่ ำ วไปท ำกำรซ่ อ มแซมยัง
ศูนย์บริกำรหลังกำรขำย จะเห็นว่ำกำรให้บริกำรของบริษัทจะเป็ นกำรให้บริกำรที่ครบวงจร เป็ นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ
และเพิ่ ม ควำมสะดวกสบำยให้แ ก่ลูก ค้ำ รวมทั้งสำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรของลูก ค้ำ ได้อ ย่ำ งครบถ้วนและมี
ประสิทธิภำพ
3.2 การมีช่องทางการจาหน่ายทีค่ รอบคลุมและทั่วถึง
1) กำรเลือกทำเลที่ตงั้ ที่เหมำะสมในกำรเปิ ดสำขำ
เนื่องจำกรำยได้ของบริษัทส่วนหนึ่งมำจำกกำรขำยปลีกให้แก่ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป (Retail) โดยเลือกเปิ ดสำขำ
เฉพำะในแหล่งชุมชนที่มีกำลังซือ้ และมีควำมสะดวกสบำยในกำรไปใช้บริกำร ปั จจุบนั บริษัทมีสำขำจำนวน 23 แห่ง
2) กำรมีควำมสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ตัวแทนจำหน่ำย
ตัวแทนจำหน่ำยถือเป็ นช่องทำงสำคัญในกำรจำหน่ำยสินค้ำของบริษัท และจำกกำรที่บริษัทเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
จำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นรำยแรกๆ บริษัทจึงมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกบั ตัวแทนจำหน่ำยเหล่ำนีม้ ำเป็ นเวลำนำน
นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีฝ่ำยขำยที่รบั ผิดชอบในกำรดูแ ลตัวแทนจำหน่ำยเหล่ำนีโ้ ดยตรง โดยจะทำกำรติดต่อและตรวจเยี่ยม
ตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อรับทรำบปั ญหำต่ำงๆ เพื่อนำมำพัฒนำและปรับปรุงให้บริกำรเป็ นที่พึงพอใจ ทั้งใน
เรื่องควำมรวดเร็วในกำรส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทนั กับควำมต้องกำร คุณภำพสินค้ำ รวมทัง้ รำคำสินค้ำ นอกจำกนีบ้ ริษัทยัง
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในกลุ่มตัวแทนจำหน่ำยของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกำรซือ้ สินค้ำจำก
บริษัท
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3.3 การมีความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ายใหญ่
บริษัทได้รบั สิทธิรำ้ นเทเลวิซจำก AIS ตัง้ แต่ปี 2537 และในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทได้รบั รำงวัลต่ำงๆ จำก AIS
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลทำให้บริษัทมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีและได้รบั กำรสนับสนุนจำก AIS อย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในด้ำนกำรจัด
โปรโมชั่น ร่วมกัน งบประมำณกำรตกแต่ง ร้ำนเทเลวิซ กำรโฆษณำผ่ ำนสื่ อต่ำงๆ เพื่ อ สร้ำ ง Brand Loyalty ภำยใต้ช่ือ
TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY
3.4 การบริหารสินค้าคงคลังทีม่ ีประสิทธิภาพ
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรสินค้ำคงคลังเป็ นอย่ำงมำก เนื่องจำกโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสินค้ำที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ ทำให้ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนควำมนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้น
บริษัทอำจประสบกับปั ญหำอันเกิดจำกสินค้ำล้ำสมัยหรือสินค้ำเสื่อมควำมนิยม บริษัทจึงมีกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
สินค้ำคงคลังให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยใช้ระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำคงคลังของทุกสำขำ ทำให้
สำมำรถควบคุมปริมำณสินค้ำคงคลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ บริษัทมีกำรตรวจนับสินค้ำคงคลังทุกชิน้ ทุกสำขำ
ในทุกสิน้ วัน สำหรับที่คลังสินค้ำบริษัทจะจัดแบ่งพนักงำนตรวจนับตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยจะทำกำรสุ่มตรวจนับ
สินค้ำตำมหน่วยนับ (กล่อง) เพื่อทำกำรเปรียบเทียบยอดสิ นค้ำคงเหลือกับรำยงำนสินค้ำคงคลังจำกระบบ Inventory ของ
บริษัท นอกจำกนีฝ้ ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะตรวจนับสินค้ำในแต่ละสำขำ และที่คลังสินค้ำอย่ำงสม่ำเสมอตำม
แผนกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งจำกมำตรกำรดังกล่ำว ส่งผลทำให้บริษัทมียอดสูญหำยของสินค้ำคงคลังต่ำมำก
3.5 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อมาจาหน่าย
บริษัทได้มีกำรจัดซือ้ จัดหำโทรศัพท์เคลื่อนที่จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่หลำยรำย ในขณะเดียวกันก็ได้มีกำรนำเข้ำ
สินค้ำจำกประเทศจีนเข้ำมำจำหน่ำยภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์ของบริษัท “TWZ” ทำให้บริษัทมีสินค้ำที่ หลำกหลำยสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บ ริโภคได้ค รบทุกกลุ่ม และกำรที่ผู้บริห ำรของบริษัท อยู่ในธุร กิจโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่เป็ น
เวลำนำนกว่ำ 20 ปี ประกอบกับกำรได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรจำกผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่และผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนั้ นำ
ต่ำงๆ อยู่เป็ นประจำ ทำให้มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค แนวโน้มกระแสควำมนิยมของผูบ้ ริโภค
และควำมเคลื่อนไหวของตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภำพรวม จึงทำให้สำมำรถคัดเลือกสินค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดได้เป็ นอย่ำงดี
3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร
บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมที่จะให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่
ลูก ค้ำ ทั้ง ก่ อ นและหลัง กำรขำย ทั้ง นี ้ พนัก งำนทุ ก คนในสำขำของบริ ษั ท จะต้อ งผ่ ำ นกำรอบรมพื ้น ฐำนให้มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถและมีคุณภำพในกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำน โดยพนักงำนทุกคนจะได้รับกำรฝึ กอบรมเพื่อให้เข้ำใจถึง
ศักยภำพของโทรศัพท์ วิธีกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ รวมทั้งมีกำร Update ข้อมูลเกี่ ยวกับตลำด
โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เป็ นระยะเพื่อที่จะสำมำรถถ่ำยทอดให้แก่ลกู ค้ำได้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ ในส่วนพนักงำนที่ให้บริกำรหลัง
กำรขำย โดยเฉพำะช่ำงซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ก็จะได้รับกำรฝึ กอบรมจำกผู้ผลิต และจำก AIS เพื่อให้มีควำมรู ้ ควำม
ชำนำญ รวมทัง้ ทักษะต่ำงๆ เพื่อที่จะสำมำรถให้บริกำรได้ตำมมำตรฐำนที่ศนู ย์บริกำรกำหนดไว้
3.7 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง (Integrated Marketing Communication)
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บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งแก่ตัวแทนจำหน่ำยและ
ผูบ้ ริโภค ซึ่งนอกจำกจะเป็ นวิธีท่ชี ่วยเพิ่มยอดขำยแล้ว ยังสร้ำงควำมคุน้ เคยในตรำผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีก
4.ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้ำของบริษัท สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้
1. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็ นการขายปลีก (Retail)
บริษัทจะจำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำรำยย่อยทั่วไปผ่ำนสำขำต่ำงๆ ของบริษัทซึ่งตัง้ อยู่ตำมศูนย์กำรค้ำ และ ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ และบริษัทมีบริกำรสินเชื่อแบบผ่อนชำระสำหรับกำรซือ้ สินค้ำของบริษัท ทัง้ จำกบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด
(มหำชน) บริษัท อยุธยำ แคปปิ ตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เทสโก้ คำร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และสถำบันกำรเงินรำยอื่น ๆ
ที่ให้บริกำรสินเชื่อผ่อนชำระ เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กบั ลูกค้ำรำยย่อยเพิ่มมำกขึน้
2. กลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นตัวแทนจาหน่ายทั่วไป (Dealer)
นอกเหนือจำกกำรจำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้แก่ลกู ค้ำรำยย่อยทั่วไปแล้ว บริษัทยังจำหน่ำย
สินค้ำให้แก่ตวั แทนจำหน่ำยสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่ำ 200 รำยทั่วประเทศ และจำกกำรที่บริษัทมียอดกำรสั่งซือ้ สินค้ำ
ต่อครัง้ ในปริมำณมำก ทำให้บริษัทได้รบั กำรสนับสนุนในกำรทำตลำดจำกผูจ้ ดั จำหน่ำย และมีอำนำจต่อรองทัง้ ในเรื่องของ
รุ่นของสินค้ำ รำคำ และควำมรวดเร็วในกำรส่งสินค้ำ ดังนั้นกำรที่ตัวแทนจำหน่ำยสั่งซือ้ สินค้ำจำกบริษัทก็จะได้รบั กำร
จัดสรรสินค้ำรุ่นใหม่ๆ ทัง้ ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยเอง และผลิตภัณฑ์ท่ี บริษัทซือ้ จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่อีก
ต่อหนึ่ง จำกกำรที่บริษัทมีกำรจัดส่งสินค้ำที่รวดเร็วและรำคำสินค้ำที่เหมำะสม รวมทัง้ กำรที่บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำยให้กบั ตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
5. นโยบายราคา
สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีบริษัทนำเข้ำจำกประเทศจีน มำจำหน่ำยภำยใต้ตรำผลิตภัณฑ์ของบริษัทนัน้ บริษัทมี
นโยบำยในกำรกำหนดรำคำสินค้ำโดยคิดจำกรำคำต้นทุนบวกอัตรำกำไรที่เหมำะสม และจะมีกำรพิจำรณำปรับรำคำตำม
คุณสมบัติกำรใช้งำนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควำมนิยมของลูกค้ำตำมสภำวะกำรแข่งขันของตลำด
เนื่องจำกเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ผจู้ ดั จำหน่ำยสินค้ำต้องมีกำรปรับ
รำคำสินค้ำอยู่ตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยของผูจ้ ัดจำหน่ำยเหล่ำนั้น บริษัทจะได้รบั กำร
ชดเชยรำคำตำมรุน่ เงื่อนไข และตำมเวลำที่ได้ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทสำมำรถปรับรำคำขำยลงมำเพื่อแข่งขันในตลำดได้
6. การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทมีช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำของบริษัท แบ่งได้เป็ น 3 ช่องทำงหลัก ดังนี ้
6.1 การจาหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัท
บริษัทจำหน่ำยสินค้ำโดยตรงให้กบั ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปผ่ำนสำขำของบริษัทที่เปิ ดให้บริกำรอยู่ในปั จจุบนั จำนวน
รวมทัง้ สิน้ 23 สำขำ ซึ่งตัง้ อยู่แหล่งธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งถือเป็ นทำเลที่เหมำะสม เนื่องจำกลูกค้ำทั่วไปมีพฤติกรรมที่เน้นควำม
สะดวกสบำยในกำรเลือกซือ้ สินค้ำหรือใช้บริกำร กำรที่สำขำของบริษัทตัง้ อยู่ในทำเลดังกล่ำวจึงมีควำมได้เปรียบในกำร
ขำยและกำรให้บริกำรที่ลกู ค้ำทั่วไปสำมำรถเดินทำงมำได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว กำรจำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำทั่วไปจะ
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัท – หน้ำที่ 9

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
เน้นกำรให้บริกำรเป็ นสำคัญ โดยบริษัทจะมีกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี ห ลำกหลำยยี่ห้อและรุ่นให้แก่ลูก ค้ำเพื่อ ท ำกำร
เปรียบเทียบทัง้ กำรใช้งำนและรำคำเพื่อให้เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย
6.2 การจาหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจาหน่าย (Dealer)
บริษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ำให้กับตัวแทนจำหน่ำยในลักษณะกำรขำยส่ง ซึ่งบริษัทมีลกู ค้ำที่เป็ นตัวแทนจำหน่ำย
สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกภูมิภำคของประเทศ โดยในกำรคัดเลือกตัวแทนจำหน่ำย บริษัทจะมีกำรพิจำรณำข้อมูล
เบือ้ งต้นของตัวแทนจำหน่ำยแต่ละรำย ได้แก่ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำร
ชำระเงินของตัวแทนจำหน่ำย เขตพืน้ ที่ในกำรจำหน่ำยสินค้ำของตัวแทนจำหน่ำย เป็ นต้น เพื่อประเมินถึงฐำนะทำงกำรเงิน
ของผูท้ ่จี ะมำเป็ นตัวแทนจำหน่ำยของบริษัทแต่ละรำย ซึ่งกำรขำยสินค้ำให้แก่ตวั แทนจำหน่ำยส่วนใหญ่ บริษัทจะให้ส่วนลด
กำรค้ำในกรณีท่ลี กู ค้ำชำระเป็ นเงินสด และจะให้เครดิต 7 - 120 วัน สำหรับตัวแทนจำหน่ำยที่มีกำรสั่งซือ้ เป็ นประจำและทำ
ธุรกิจกับบริษัทมำเป็ นระยะเวลำนำน และไม่มีประวัติกำรผิดนัดกำรชำระเงิน
6.3 การจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
บริษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้แก่ บริษัท อำร์เอส มอลล์ จำกัด,บริษัท ช้อปปี ้ (ประเทศไทย)
จำกัด, บริษัท ลำซำด้ำ จำกัด , บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จำกัด , บริษัท โรบินสัน จำดัด (มหำชน), บริษัท ออฟฟิ ศเมท
(ไทย) จำกัด, บริษัท เพำเวอร์บำย จำกัด , บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิรซ์ จำกัด เป็ นต้น โดยบริษัทจะวำงแผนกำรตลำด
ร่วมกับบริษัทดังกล่ำว โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของปริมำณ และรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของลูกค้ำ
7. ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดของทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
(ปรับปรุงสำขำและสำนักงำน)
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องตกแต่งสำนักงำน
ยำนพำหนะ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

วงเงินจานอง
(ล้านบาท)

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

-

-

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)
62.06
59.82
1.05

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

-

-

0.85
0.36
0.82
13.32

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK -
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สินใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ผู้ให้เช่า
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวชั่นซิสเทมจำกัด

วัตถุประสงค์
การเช่า
Telewiz Shop

บริษัท สยำม รีเทล
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

Telewiz Shop

กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท
บริษัท ออลซีซนั ส์
พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด
บริษัท บิก๊ ซีซูเปอร์เซ็น
เตอร์จำกัด (มหำชน)

Telewiz Shop

Telewiz Shop
Telewiz Shop
Telewiz Shop
Telewiz Shop
Telewiz Shop

บริษัท บำงนำเซ็นทรัล
พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ
จำกัด (มหำชน)

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จำกัด (มหำชน)
คุณสำรวม จินตสุเมธ

สถานทีต่ ั้ง
ชัน้ 1 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำศรีนครินทร์
ชัน้ 1อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำรัตนำธิเบศร์
ชัน้ 2 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำแจ้งวัฒนะ
ชัน้ 2 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำสุขมุ วิท 50
ชัน้ 2 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำหลักสี่
ชัน้ 2 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำพระรำม 3
ชัน้ 2 อำคำรเทสโก้โลตัส สำขำบำงนำตรำด
ชัน้ 3 อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง
3033
ชั้น 3 อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชั่น ไอส์แ ลนด์ ห้อง
3033A
ชัน้ 2 ห้อง 225 อำคำรเซ็นทรัลพลำซ่ำ
รัชดำ-พระรำม 2
ชัน้ 3 อำคำรออลซีซนั ส์คอมเพล็กซ์
ห้อง 334/3
ชัน้ ใต้ดิน อำคำรศูนย์กำรค้ำ บิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สำขำบำงนำ
ห้อง 2CR220/1 ศูนย์กำรค้ำ
บิก๊ ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บำงพลี
ห้อง F1/10 ห้ำงคำร์ฟรู ์ สำขำพระรำม 2
ชัน้ ใต้ดิน
ศูนย์กำรค้ำ บิก๊ ซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สำขำดอนเมืองสะพำนใหม่

พืน้ ทีเ่ ช่า
(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
อยู่ระหว่ำงกำรต่อสัญญำ
09 มี.ค.61 - 08 มี.ค. 64

ระยะเวลาการเช่า

Telewiz Shop

ชัน้ 5 ห้อง 529 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลซิตี ้ บำงนำ

44.88

01 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.64

Telewiz Shop

ชัน้ 3 ห้อง 309/1 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลรำม
อินทรำ

53.75

01 ธ.ค.62- 31 ม.ค.64

Telewiz Shop

ชัน้ 3 ห้อง 344-345 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ

150.74

04 ธ.ค. 63 – 14 มี.ค. 64

Telewiz Shop

ชัน้ 2 ห้อง R252 สำขำมำร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

129.00

1 มิ.ย. 61 – 31 พ.ค. 64

TWZ Shop

100/1-2 ถ.ประสำทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก

140.80

01 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัท – หน้ำที่ 11

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
ผู้ให้เช่า
บริษัท ไคตัค นำริตะ
จำกัด

วัตถุประสงค์
การเช่า
สำนักงำนและ
คลังสินค้ำ

สถานทีต่ ั้ง
47/377 ชัน้ 4 ห้อง 411 อำคำรชุดคอนโดมิเนียม
อุตสำหกรรม อำคำรนำริตะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 401 อำคำรชุดคอนโดมิเนียม
อุตสำหกรรม อำคำรนำริตะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี

พืน้ ทีเ่ ช่า
(ตร.ม.)
180.00

01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย.64

308.00

15 ก.ย. 61 -15 ก.ย. 64

ระยะเวลาการเช่า

สำนักงำนและ
แผนกบริหำร
หลังกำรขำย

273,273/1 ห้อง B1-B2 โครงกำร THE WIZ
RATCHADA ถนนรัชดำภิเษก แขวงรัชดำภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ

345.30

01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66

บริษัท ไคตัค นำริตะ
จำกัด
(บจก. ทีแซดเทรดดิง้ )

คลังสินค้ำ

47/341 ชัน้ 4 ห้อง 410 อำคำรชุดคอนโดมิเนียม
อุตสำหกรรม อำคำรนำริตะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
47/341 ชัน้ 4 ห้อง 402 อำคำรชุดคอนโดมิเนียม
อุตสำหกรรม อำคำรนำริตะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี

110.00

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

บริษัท ปิ ยะชำติ จำกัด
(บจก. ทีแซดเทรดดิง้ )

สำนักงำนและ
แผนก Fibre

273/2ห้อง B3 โครงกำร THE WIZ RATCHADA
ถนนรัชดำภิเษก แขวงรัชดำภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ

172.65

บริษัท ปิ ยะชำติ จำกัด

208.00

1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.66

รายละเอียดสิทธิการเช่าพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ทีต่ ั้ง

วัตถุประสงค์

ห้ อ ง 305 ชั้ น 3 อำคำรศู น ย์ ก ำรค้ ำ Telewiz Shop
เซ็นทรัลพลำซ่ำ พระรำม 3
ห้อง 509A ชัน้ 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลซิตี ้ Telewiz Shop
บำงนำ

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

ระยะเวลาการเช่า

75.20

10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65

110.00

1 ต.ค. 44 - 30 มิ.ย. 66

ภาระผูกพัน
จดจำนองกับ
ธนำคำร
จดจำนองกับ
ธนำคำร

มูลค่าตามบัญชี
31 ธ.ค. 2563
(ล้านบาท)
0.40
0.64

นอกจำกนี ้ บริษัทได้เข้ำทำสัญญำสิทธิกำรเช่ำจำกกำรเช่ำที่ดินกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดำภิเษก
เนือ้ ที่ประมำณ 6,126 ตำรำงเมตร รวมทัง้ บริษัท ปิ ยะชำติ จำกัด ที่บริษัทได้ซือ้ หุน้ มำจำกผูถ้ ือหุน้ เดิม เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม
2556 ส่งผลให้บริษัทมีประโยชน์จำกกำรใช้สญ
ั ญำสิทธิกำรเช่ำที่ดินจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดำภิเษก เนือ้
ที่เพิ่มขึน้ อีกประมำณ 5,909.20 ตำรำงเมตร เพื่อดำเนินกำรก่อสร้ำงโฮมออฟฟิ ศ อำคำรสำนักงำน เพื่อกำรพำณิชย์ โดยสิทธิ
กำรเช่ำประกอบด้วยสัญญำเช่ำ 4 ฉบับ ได้แก่
1. สัญญำเช่ำที่ดินเพื่อปลูกสร้ำงอำคำร เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 10 มีนำคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 2
ฉบับ
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2. สัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงอำคำร เพื่อดำเนินกำรจัดหำผลประโยชน์ เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556
ถึงวันที่ 14 สิงหำคม 2574 จำนวน 2 ฉบับ
ทั้งนี ้ สิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมดในพืน้ ที่เช่ำ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำมให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
ทัง้ สิน้ ทันทีท่ีลงมือปลูกสร้ำงหรือติดตัง้ และบริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ำยค่ำเช่ำรำยปี ซ่งึ เป็ นไปตำมสัญญำเช่ำทัง้ 4 ฉบับ
กับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
8. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัติการเพิ่มทุนทีผ่ ่านมา
ปี
2561

•

•

•

2563

•

2564

•

•
•

•

ประวัติการเพิ่มทุน
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,141,588,716.20 บำท เหลือ 625,908,107.10 บำทโดยกำรตัด หุน้ สำมัญที่
ยังมิได้จำหน่ำย จำนวน 515,680,609.10 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญทัง้ สิน้ 5,156,806,091 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้
ละ 0.10 บำท
ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท (TWZ-W5) จำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วยเพื่อ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ตำมสัดส่วนกำรจองซือ้ ในอัตรำ 1 หุน้ สำมัญใหม่
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ รำคำกำรใช้สิทธิ 0.10 บำทต่อหุน้ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุ 1
ปี นับแต่วนั ที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพิ ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท จ ำนวน 1,022,316,574.90 บำท โดยออกหุ้น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวน
10,223,165,749 หุ้น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้น ละ 0.10 บำท ส่ ง ผลให้ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ ้น จำก
625,908,107.10 บำท เป็ น 1,648,224,682 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญ 16,482,246,820 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 0.10 บำท
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำก 1,648,224,682.00 บำท เหลือ 1,644,224,682.00 บำท โดยตัดหุน้ สำมัญ
ที่ซือ้ คืนและยังไม่ได้จำหน่ำยของบริษัทจำนวน 4,000,000.00 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.10 บำท เป็ นหุน้ สำมัญ
ลดลงทัง้ สิ น้ 40,000,000 หุ น้ ส่ง ผลให้ท ุน จดทะเบีย นของบริษ ัท ฯ ลดลงจำก 16,482,246,820 หุ น้ เป็ น
16,442,246,820 หุน้
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,644,224,682.00 บำท เหลือ 990,668,925.00 บำท โดยตัดหุน้ สำมัญที่
ยัง ไม่ไ ด้จ ำหน่ำ ยทั ง้ หมด 653,555,757.00 บำท มูล ค่ำ ที ่ต รำไว้ 0.10 บำท เป็ น หุ น้ สำมัญ ลดลงทัง้ สิ น้
6,535,557,570 หุน้ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจำก 16,442,246,820 หุน้ เป็ น 9,906,689,250
หุน้
เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทจำก 990,668,925.00 บำท เป็ น 1,651,114,875.00 บำท โดยออกหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุน จำนวน 6,604,459,500 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.10 บำท รวม 660,445,950.00 บำท
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,651,114,875.00 บำท เป็ น 1,489,342,794.10 บำท โดยตัดหุน้ สำมัญที่ยงั
ไม่ ไ ด้ จ ำหน่ ำ ยทั้ ง หมด 161,772,080.90 บำท มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ 0.10 บำท เป็ นหุ้ น สำมั ญ ลดลงทั้ ง สิ ้น
1,617,720,809 หุน้ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจำก 16,511,148,750 หุน้ เป็ น 14,893,427,941
หุน้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,489,342,794.10 บำท เป็ น 2,977,237,990.30 บำท โดยออกหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุน จำนวน 14,878,951,962 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.10 บำท รวม 1,487,895,196.20 บำท
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9. ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรทัง้ สิน้ จำนวน 9 ท่ำน ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 ดังมีรำยชื่อต่อไปนี ้
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

นำย พุทธชำติ รังคสิริ
นำย กิตติพงศ์ กิตติภสั สร
นำง ทิพภำกร รังคสิริ
น.ส. ไขแข เชิดวิศวพันธุ์
นำย ภัทร ลำภำนันท์
นำย ณัฐชัย เจริญขจรกุล
นำย บันดำล อุดล
นำย พงชำญ สำเภำเงิน
นำย มนตรี ไกรเลิศศิลป์

ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร (รักษำกำร) / กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมีนำงสำวนลินี ประทับศร เป็ นเลขำนุกำรบริษัท
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 26 ตุลำคม 2564 สรุปได้ดงั นี ้
รายชื่อ

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนหุ้น

นำย พุทธชำติ รังคสิริ
นำย วิวฒ
ั น์ โกวิทย์โสภณ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
นำง เพชรัตน์ ทองแตง
นำย ยุทธศักดิ์ จั่นนิธิกลุ
นำย ธงชัย อุพนั วัน
นำย กฤษดำ อัครพัทธยำกุล
นำย ณัฐวิทย์ วุฒิกลุ พำนิช
นำย กิตติพงศ์ สุวรรณรักษ์
นำย 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. ประวัติการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง 3 ปี
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กำไรสุทธิ
2. สำรองตำมกฎหมำย
3.จำนวนหุน้
4. เงินปันผลประจำปี
5. รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้ สิน้
6. อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล **

ปี 2563
5.10
0.26
9,907
-

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนหุน้
บำท:หุน้
ล้ำนบำท
%

ปี 2562
54.53
2.73
9,907
-

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนหุน้
บำท:หุน้
ล้ำนบำท
%
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61.04
3.05
8,549
0.00286
24.45
40.05

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนหุน้
บำท:หุน้
ล้ำนบำท
%
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ตำมที่บริษัท มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และสำรอง
ตำมกฎหมำย ทั้งนีค้ ณะกรรมกำรของบริษัทมีอำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้นไม่ดำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว หรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบำยดังกล่ำวได้เป็ นครัง้ ครำว โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำตัง้ สำรองทำงกฎหมำย 0.26 ล้ำนบำท
เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็ นเงินลงทุนสำหรับขยำยธุรกิจของบริษัท และงดจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2563

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK -
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
1. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวม 2,492.54 ล้ำนบำท
เพิ่มขึน้ จำก 2,315.51 ล้ำนบำท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจำนวนเงิน 177.03 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ใน
อัตรำร้อยละ 7.65 ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
- รำยได้จ ำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวน 2,467.62 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ น้ จำก 2,272.89 ล้ำ นบำท ของงวด
เดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจำนวนเงิน 194.73 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ในอัตรำร้อยละ 8.57 เนื่องจำกบริษัทได้รบั
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ถึงแม้สำหรับงวดเก้ำเดือนของปี ปัจจุบนั จะมี รำยได้เพิ่มขึน้ แต่
รำยได้ของงวดปั จจุบนั และงวดเดียวกันของปี ก่อนยังมีรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกที่ผ่ำนมำ
- รำยได้สนับสนุนกำรขำย เป็ นจำนวนเงิน 8.39 ล้ำนบำท ลดลงจำก 20.38 ล้ำนบำท ของงวดเดียวกันของปี
ก่อน คิดเป็ นจำนวนเงิน 11.99 ล้ำนบำท หรือลดลงในอัตรำร้อยละ 58.83 บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั เงินค่ำ
สนับสนุนกำรขำยจำกผูจ้ ำหน่ำยลดลงตำมกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยของผูจ้ ดั จำหน่ำย
- รำยได้อื่น เป็ นจำนวนเงิน 16.53 ล้ำนบำท ลดลงจำก 22.24 ล้ำนบำท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น
จำนวนเงิน 5.71 ล้ำนบำท หรือลดลงในอัตรำส่วนร้อยละ 25.67 ส่วนใหญ่รำยได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยกำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และดอกเบีย้ รับ
- ต้นทุนขำยและบริกำร จำนวน 2,210.70 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำก 2,076.66 ล้ำนบำท ของงวดเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจำก บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำเพิ่มขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
- ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยจำนวน 45.19 ล้ำนบำท ลดลงจำก 47.09 ล้ำนบำทของงวดเดียวกันของปี ก่อน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 128.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกจำนวน 105.74 ล้ำนบำท ของงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจำกบริษัทมีประมำณกำรด้อยค่ำสินทรัพย์เพิ่มขึน้
- ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 5.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำก (0.45) ล้ำนบำท ของงวด
เดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจำนวนเงิน 6.23 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรปรับปรุงบัญชีตำมมำตรฐำนรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ
- ต้นทุนทำงกำรเงิน จำนวน 95.45 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำก 89.22 ล้ำนบำท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ น
ต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรดำเนินงำนปกติของบริษัท
- ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษี เงินได้ จำนวน 4.50 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำก 1.93 ล้ำนบำท ของงวดเดียวกันของปี
ก่อน คิดเป็ นจำนวน 2.57 ล้ำนบำท เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนตำมที่กล่ำวข้ำงต้น
- กำไรสุทธิ เป็ นจำนวนเงิน 14.11 ล้ำนบำท ซึ่งกำไรสุทธิดงั กล่ำวถูกบวกด้วยผลขำดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุม 1.30 ล้ำนบำท ดังนั้นกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทจึงเป็ นจำนวนเงิน 15.41 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้
จำก (4.95) ล้ำนบำท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจำนวน 20.36 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ในอัตรำร้อยละ
411.31 เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำรดำเนินงำนตำมที่กล่ำวข้ำงต้น
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ฐานะการเงิน
บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เป็ นจำนวน 6,011.45 ล้ำนบำท และ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็ นจำนวน 5,758.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ เป็ นจำนวนเงิน 252.78 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ใน
อัตรำส่วนร้อยละ 4.39 ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิด
เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 81.61 และสิ น ทรัพ ย์ไม่ห มุน เวีย นร้อ ยละ 18.39 โดยรำยละเอีย ดของสิ น ทรัพย์ท่ีสำคัญ
สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกู หนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น เป็ นจำนวน 1,658.86 ล้ำนบำท ลดลงจำก
จำนวน 1,734.02 ล้ำนบำท ของปี ก่อน หรือคิดเป็ นจำนวนเงิน 75.16 ล้ำนบำท หรือลดลงในอัตรำส่วนร้อยละ
4.33 ลูกหนีก้ ำรค้ำของบริษัทลดลงเนื่องจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดโรค Covid-19 ทำให้บริษัทมีรำยได้
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สำหรับลูกหนีอ้ ื่นของกำรดำเนินงำนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ ลูกหนี ้
อื่น ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ รำยได้คำ้ งรับ เงินทดรองจ่ำยในกำรดำเนินงำน และดอกเบีย้ ค้ำงรับ
- สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงขยะที่
เป็ นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำของบริษัทย่อย โดยสินค้ำคงเหลือมีจำนวน 1,868.08 ล้ำนบำท ในปี 2564
เพิ่มขึน้ จำกจำนวน 1,781.64 ล้ำนบำท ของปี ก่อนเป็ นจำนวน 86.44 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.85 โดย
สินค้ำคงเหลือได้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรสินค้ำของบริษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั รำคำต้นทุนสินค้ำโทรศัพท์เคลื่อนที่
ต่อหน่วยสูงขึน้ มำกกว่ำในปี ท่ผี ่ำนมำ
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็ นเงินฝำกที่ติดภำระคำ้ ประกันมีจำนวน 352.28 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
จำก 351.40 ล้ำนบำทของปี ก่อน คิดเป็ นจำนวนเงิน 0.88 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ในอัตรำส่วนร้อยละ 0.25
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจำหน่ำยที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขำยจำนวน
151.85 ล้ำนบำท ลดลงจำก 180.25 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีประมำณกำรด้อยค่ำสินทรัพย์เพิ่มขึน้
สภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 จำนวน 581.89 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน จำนวน 253.10 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ในอัตรำส่วนร้อยละ 129.91 โดยมี
รำยละเอียดของแหล่งที่มำและใช้ไปของเงินสดดังนี ้
- เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน 101.25 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของลูกหนีก้ ำรค้ำ
และกำรเพิ่มขึน้ ของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
- เงิ น สดสุทธิ ใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน 9.17 ล้ำ นบำท ส่ ว นใหญ่ เกิ ดจำกเงิ นสดจ่ำยซือ้ ที่ ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์
- เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 138.64 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรออกหุน้ ทุน
อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับ 2.24 เท่ำ โดยบริษัทและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งมีอตั รำส่วนสภำพ
คล่องเท่ำกับ 2.27 เท่ำ
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม จำนวน 2,466.86 ล้ำนบำท ในขณะที่ส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ำกับ 3,544.59 ล้ำนบำท ส่งผลทำให้อัตรำหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้
เท่ำกับ 0.70 เท่ำ ลดลงจำก 0.90 เท่ำ ของ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ส่วนที่ 3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท – หน้ำที่ 2
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2. งบการเงินของบริษัท
บริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

581,894

351,172

574,716

340,580

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

7

1,658,863

1,734,016

1,669,221

1,789,173

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
- กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- กิจการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน
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 นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

18

-

-

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน

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
4,906,191

180,250
4,686,177

163,950
4,792,701

192,350
4,595,556

10.1

64,466

66,950

40,899

42,679

7,164

7,162

13.1, 13.2.1

56,171

50,387

408,000

406,000

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

14

114,900

114,900

15,900

15,900

15

173,662

176,665

71,665

80,010

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

16

49,202

8,502

50,321

11,748

ค่าความนิ ยม

17

66,312

66,312

-

-

18.1

9,780

10,650

-

-

- สิ ทธิ การเช่าพื้นที่
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

18.2
18.3

685
452,262
1,139

1,048
453,504
1,147

685
5,261
-

1,048
6,501
-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19
23,625

23,625

85,890
1,105,258

91,645
1,072,497

13,720
606,451

20,761
584,647

6,011,449

5,758,674

5,399,152

5,180,203

- โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช่าภาย
ใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
- สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ าย
ทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทถี่ ือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน
- สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยม
- สิ ทธิ การเช่าทีด่ ิน

- ทีด่ ินรอการพัฒนา
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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บริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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"

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

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

22

417,178

-

417,178

-

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
- หุ้นกู้
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

23

14,993

-

14,993

-

5.1

69,509

69,509

36,829

42,408

24.1

-

-

-

-

เงินกูย้ มื ระยะสั้น - กิจการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

24.2

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

412

94,641

-

94,229

1,818

2,619

1,794

2,190

หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

25.1

3,124

3,571

3,124

3,571

- อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

25.2

3,399
2,186,842

2,283
2,060,098

1,650
1,959,073

1,109
1,863,150

23
21
22

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

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

25.1

3,543

5,871

3,543

5,871

- อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

25.2

93,841

97,241

45,566

47,216

609
280,018

609
666,773

247
121,807

247
507,929

2,466,860

2,726,871

2,080,880

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
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-

2,371,079

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
บริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

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
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

26.1
1,651,115

หุ ้นสามัญ 16,511,148,750 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,651,115
1,644,225

หุ ้นสามัญ 16,442,246,820 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ ว
หุ ้นสามัญ 14,893,427,941 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,489,343

หุ ้นสามัญ 9,906,689,250 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

1,644,225
1,489,343

990,669

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

990,669

1,215,168

1,215,168

1,215,168

1,215,168

53,622

53,622

53,622

53,622

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
- จัดสรรสารองหุ ้นทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

26.2

515,884
-

500,477
-

560,139
-

549,665
-

3,274,017

2,759,936

3,318,272

2,809,124

270,572
3,544,589

271,867
3,031,803

3,318,272

2,809,124

6,011,449

5,758,674

5,399,152

5,180,203
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
บริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
28
28

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

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ ไปยังกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

14,112

269
269
(5,307)

10,474

1,346

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่อยูใ่ นอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
รวม

15,407
(1,295)
14,112

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

10,474
10,474

1,346
1,346

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่อยูใ่ นอานาจควบคุมในบริ 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
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับงวด

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

28

28

27

-
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