
 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ควบคู่กับ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ ครัง้ที่ 7 (TWZ-W7) 
 

ของ 
 

บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

สําหรับการเสนอขาย 
หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 (Record Date) 

จํานวนไมเ่กิน 330,000 หนว่ย มลูคา่ 1,000 บาทตอ่ 1 หนว่ยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
มลูคา่การเสนอขายรวมไมเ่กิน 330,000,000 บาท 

 
ระยะเวลาจองซือ้ 

ระหวา่งวนัท่ี13 – 17และ 20 ธนัวาคม2564 (รวม 6 วนัทําการ) 
ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. 

หรือจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมง 

 
สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

หรือจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (e-RO) 



 

 
 

 
คาํชีแ้จงสาํคัญที่ควรทราบ 

 

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ้”) หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกและนําเสนอขายให้แก่           

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)(“บริษัท”)ตามสดัสว่นการถือหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กบั

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (TWZ-W7)(“ใบสําคัญแสดง

สิทธิ TWZ-W7”) ท่ีออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกและเสนอขายให้แก่       

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นยอมรับและตกลงกบัคําชีแ้จงและเง่ือนไขตา่งๆ ตามรายละเอียดท่ีระบดุ้านลา่งนี ้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึน้ในประเทศไทยเท่านัน้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7 เหลา่นี ้(ก) มิได้

จดทะเบียนและจะไมถ่กูจดทะเบียนต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

หน่วยงานกํากับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอ่ืนใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอ่ืนใด

นอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลกัทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใดๆ ทัง้นี ้บริษัทไม่มีความประสงค์ท่ีจะดําเนินการจด

ทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ห้ามมิให้ผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจ้งสิทธิ

การจองซือ้ฉบบันี ้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชีช้วนให้จองซือ้หรือซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอ่ืนใด 

และมิได้เป็นการชกัชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลกัทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอ่ืนใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลกัทรัพย์ หรือ

ค่าตอบแทนอ่ืนใด ซึ่งตอบกลบัหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซือ้ หรือข้อมลูท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันี ้บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับหนงัสือ

แจ้งสทิธิการจองซือ้ ตรวจสอบข้อจํากดัเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และการเสนอขายหลกัทรัพย์ในประเทศ ซึง่ผู้ ถือหุ้นมีภมิูลําเนา

หรือถือสญัชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีบคุคลใดฝ่าฝืนข้อจํากดัดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรับรองว่าผู้ ถือหุ้นไม่ถกูจํากดั

ภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7 ของบริษัทในครัง้นี ้โดยผู้ ถือหุ้นไม่เป็น

การกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในประเทศท่ีเก่ียวข้องนัน้ 



 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของบริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 7 (TWZ-W7) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ”) 

 

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 330,000 หน่วย มลูค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้น
กู้แปลงสภาพ คิดเป็นมลูค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยบริษัทจะนําเงินท่ีได้จากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ตามรายละเอียดดงันี ้

– เพ่ือเป็นเงินลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซึ่ง
รายได้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้และสง่ผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึน้ อนัเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นจํานวนเงินสําหรับธุรกิจยานยนต์พลงังานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และ
ธุรกิจกญัชง-กญัชา และพืชกระทอ่ม รวมทัง้สมนุไพรอ่ืนๆ จํานวนไมเ่กิน 50.00 ล้านบาท 

– เพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบนัการเงินและหนีส้นิท่ีมีภาระผกูพนัอ่ืนๆเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 100.00 ล้านบาท 

– เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคตจํานวนเงิน         
ไมเ่กิน 80 ล้านบาท 

 ทัง้นี ้การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะนํามาซึง่รายได้ผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้และสง่ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึน้  

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นที่มีมตใิห้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้รับความ
เห็นชอบจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 9/2564 เม่ือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2564 และได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญั         
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทควบคู่ใบสาํคัญแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 7 

 ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2564 ของบริษัท เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้น
กู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
330,000หน่วย มลูค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ คิดเป็นมลูค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
330,000,000 บาท โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ(Record Date) ในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 
และกําหนดวนัจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวนัท่ี13–17 และ 20ธันวาคม2564(รวม 6 วนัทําการ) ซึง่มีรายละเอียดการเสนอ
ขายและจดัสรรดงันี ้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ช่ือหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี  
1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน(“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

 



 

 

วธีิการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้ นกู้ แปลงสภาพทัง้จํานวนแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ
บริษัทท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)โดยจะ
จดัสรรในสดัส่วน 45,132 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมี
เศษจากการคํานวณให้ตัดทิง้ทุกกรณี) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นของบริษัทรายใดท่ีถือหุ้ น   
ต่ํากว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถ
จองซือ้เกินสิทธิของตนได้)และผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรสามารถจอง
ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสทิธิของตนได้ หรือสละ
สิทธิไม่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นีก็้ได้ โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีท่ีมีหุ้ นกู้
แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้ นจะต้องได้รับ บริษัทจะ
ดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และชําระเงิน
คา่หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิของตนจนกวา่จะไมมี่หุ้นกู้แปลงสภาพให้จดัสรร 
 

นอกจากนี  ้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้ นกู้
แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขดัต่อกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบงัคบัของบริษัท
หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค)ไมเ่ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในการจดัสรรของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลง
สภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมบางรายท่ีไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัย
ข้อยกเว้นท่ีมีอยูภ่ายใต้กฎหมายตา่งประเทศ 

วันจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ : วนัท่ี13-17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวม 6 วนัทําการ) 

วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : 21 ธนัวาคม 2564 

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

: 21 มิถนุายน 2567 

อัตราดอกเบีย้ : ร้อยละ 6.25 ตอ่ปี 

การชาํระดอกเบีย้ : ปีละ 4 ครัง้ โดยชําระดอกเบีย้ทกุ ๆ 3 เดือนของทกุปีนบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้แปลง
สภาพได้แก่วนัท่ี 21 มีนาคม 21 มิถนุายน 21 กนัยายน และ21 ธนัวาคม 

ข้อจาํกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : -ไมมี่- 

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ธนาคารซีไอเอม็บีไทยจํากดั (มหาชน) 



 

 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ : ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไมมี่การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและ
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : 0.20 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเง่ือนไข   
ท่ีจะได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิตอ่ไป 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 5,000 หุ้น (หรืออตัราอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลง
สภาพตามเง่ือนไขท่ีจะกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิตอ่ไป) 

จาํนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไมเ่กิน 330,000 หน่วย 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,000 บาทตอ่หน่วย 

มูลค่าเสนอขาย : ไมเ่กิน 330,000,000 บาท  

จาํนวนหุ้นที่รองรับการใช้สทิธิหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

: 1,650,000,000 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) 

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี   
19 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ  

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ : จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ี
มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 (Record Date)
โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 
45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคํานวณให้
ตดัทิง้ทกุกรณี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดท่ีถือหุ้นต่ํากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มี
สทิธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิได้ (แตส่ามารถจองซือ้เกินสทิธิของตนได้) 

วันแปลงสภาพ : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลงัจาก 2 ปี นับแต่วนัท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
โดยเร่ิมแปลงสภาพได้ในวนัท่ี 21 ธันวาคม2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ี 
วนัดงักล่าวมิใช่วนัทําการ และวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็น
วนัแปลงสภาพครัง้สดุท้าย ซึง่ได้แก่วนัท่ี 21 มิถนุายน2567(ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า 
“วันใช้สทิธิแปลงสภาพ”) 

การใช้สทิธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่มีช่ือแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคน
สุดท้ายท่ีมีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพย่ืนใบหุ้ นกู้ แปลงสภาพตาม
จํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) โดย
มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สํานกังาน
ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง



 

 

สภาพ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพ โดยเร่ิม
แปลงสภาพได้ในวันที่  21 ธันวาคม2566 หรือวันทําการถัดไปในกรณีท่ี
วนัดงักลา่วมิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวนัท่ี 14 ธันวาคม 2566 ถึง
วนัท่ี 20 ธันวาคม 2566 เฉพาะวนัทําการ) หรือไม่น้อยกว่า15 วนัก่อนวนั
กําหนดการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย/วนัหมดอายหุุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งได้แก่วนัท่ี 
21 มิถนุายน2567 (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวนัที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวนัท่ี 
6 มิถนุายน2567 เฉพาะวนัทําการ) 

ทัง้นีก้ารใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะ
กระทํามิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีในการชําระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เก่ียวกับการ   
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

ข้อมูลสาํคัญอ่ืน ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัททีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ครัง้ท่ี 7 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7” หรือ 
“TWZ-W7”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูย์บาท) ในอตัราสว่น 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 10,000 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ 

3.2 ใบสาํคัญแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 7(TWZ-W7) 

ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 

จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7 (TWZ-W7) 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรร : ไมเ่กิน 3,300,000,000หน่วย 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับ

การใช้สทิธิ 

: ไมเ่กิน 3,300,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ชนิดของหลกัทรัพย์ : ใบสําคญัแสดงสทิธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 2 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ขยายอายุ

ของใบสําคญัแสดงสทิธิ TWZ-W7 

ลกัษณะการจดัสรร : เป็นการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตาม

สดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราสว่น 1 หน่วย

หุ้นกู้แปลงสภาพ ตอ่ 10,000 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 7 (TWZ-W7) 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : ไมคิ่ดมลูคา่ (ราคาเสนอขายตอ่หน่วยเทา่กบัศนูย์บาท) 



 

 

ราคาใช้สทิธิ : 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข   

ท่ีกําหนดในข้อกําหนดสทิธิ)ทัง้นี ้หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ ราคาการใช้สิทธิ

จะต้องไมต่ํ่ากวา่มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนัน้ 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับ

อตัราการใช้สทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อกําหนดสทิธิ) 

วนักําหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการ

ใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

TWZ-W7 ได้ในทกุ 6 เดือน ภายหลงัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

TWZ-W7 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน การใช้

สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ระหว่างเวลา 

9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ระยะเวลา

แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิสําหรับการใช้สิทธิ) สําหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

กําหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่น้อยกว่า 15 วนั

ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

เง่ือนไขการปรับสทิธิ  บริษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี  ้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(1) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก

การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ใด ๆ ในราคาท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

(3) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้ นกู้  แปลงสภาพหรือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นใด ๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคา   

ของหุ้นท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี จะ

ซือ้หุ้นนัน้ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น สามญัของบริษัท 

(4) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ี ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(5) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

(6) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) - (5) ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 

ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม 

 



 

 

ทัง้นี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ มอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ   

ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับ หรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสทิธิ  บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ท่ีออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหาร หรือ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  มอบหมาย  เป็นผู้ มี อํานาจในการกําหนดและ

เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ในการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้ขอบ

อํานาจท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การจดัสรรและวนัออกเสนอขายใบสําคญัแสดง

สทิธิ TWZ-W7เป็นต้น รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการตา่ง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนั

เก่ียวเน่ืองกบัการออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W7ได้ทกุประการ ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการติดต่อจดัทํา ลงนาม สลกัหลงั รับรองหรือส่งมอบซึ่ง

เอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิ TWZ-W7และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7เข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนและการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น 

4. วันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

กําหนดให้วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญั
แสดงสทิธิ (Record Date) 

5. กาํหนดวันจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

 5.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

วนัท่ี 13-17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัทําการ)ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.หรือจองซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 



 

 

 5.2 วธีิการจองซือ้และสถานที่ตดิต่อจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถย่ืนเอกสาร
ประกอบการจองซือ้และชําระค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะอนญุาตให้ทําการจองซือ้ด้วยวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.00 น. 
หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงในระหว่างวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม
ทัง้สิน้ 6 วนัทําการ) ตามท่ีอยู ่ดงันี ้

 บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 ท่ีอยู ่  : เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900  

หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2275-9789 

หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798 

  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสามญัในระบบแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท่านมีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัทฝากไว้ เพ่ือให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืนเร่ืองให้แก่ผู้ รับจองซือ้
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถสง่เอกสารการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ได้ ตามท่ีอยูข่องบริษัท 

 5.3 วธีิการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

  ผู้จองซือ้หุ้นจะต้องชําระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ โดยสามารถชําระเงินคา่จองซือ้ ได้ดงันี ้

5.3.1 ชําระเงินสดได้ท่ีสถานท่ีรับจองซือ้ โดยผู้จองซือ้สามารถชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น ณ สถานท่ีรับจองซือ้ 

ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงภายในวนัท่ี 

13 - 17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัทําการ) 

5.3.2 ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชีบริษัท 

ช่ือบัญชี “บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ธนาคาร  กรุงศรีอยธุยา สาขารัชดาภิเษก (โอลมิเปีย ไทยทาวเวอร์) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั   

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6 

(ก) ผู้ จองซือ้จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซือ้พร้อมต้นฉบับใบนําฝากเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้

แปลงสภาพส่งมาท่ีบริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ข) กรณีผู้ จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์(e-RO) www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อม

กบัแนบหลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นในระบบจากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ 

แล้วบนัทึก และ/หรือ พิมพ์หลกัฐานการชําระค่าจองซือ้ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ



 

 

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจอง

ซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพซึ่งผู้ จองซือ้สามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ของภายในวนัท่ีเปิดรับจองซือ้ 

5.3.3 ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ก) ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม 

“บัญชี บริษัท  ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์“  

ซึง่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก สาํนักหักเงนิในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาํการ 

โดยจดัสง่มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ณ สถานท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวนัท่ีในเช็ค/

แคชเชียร์เช็ค ตามวนัท่ีจองซือ้ แต่ไม่เกินวนัท่ี 17 ธันวาคม 2564 พร้อมทัง้ระบุช่ือ-

นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค 

ในกรณีท่ีลกูค้าไม่ได้ระบุช่ือ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลงัของเช็ค/ แคชเชียร์

เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอ

สงวนสทิธิในการรับการจองซือ้หุ้นดงักลา่ว 

(ข) ดร๊าฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยสั่งจ่าย ในนาม“บัญชี บริษัท 

ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)เพ่ือจองซือ้หลักทรัพย์” 

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งท่ีสง่มา

ด้วยลําดับท่ี 2)) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค 

แคทชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ง) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ระหว่างวนัท่ี 

13-17 ธนัวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 

(จ) กรณีผู้ จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO)www.investors-

insight.com/twz/login.phpผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์

เช็ค/ดร๊าฟท์” พร้อมกบัแนบหลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ

จากนัน้ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ แล้วทําการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลกัฐานการ

ชําระค่าจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพภายในวันที่ 

20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซือ้

สามารถจองผา่นระบบเวบ็ไซต์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ของภายในวนัท่ีเปิดรับจองซือ้ 

 

 

 



 

 

5.3.4 ชําระเงินผา่นระบบ Internet Banking เข้าบญัชีบริษัท 

ช่ือบัญชี  “บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ธนาคาร  กรุงศรีอยธุยา สาขารัชดาภิเษก (โอลมิเปีย ไทยทาวเวอร์) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั   

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6 

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องส่งเอกสารหลกัฐานการจองซือ้ พร้อมเอกสารการชําระค่าจองซือ้ผ่านระบบ 

Internet Banking สง่มาท่ีบริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการ

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(ข) กรณีผู้ จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อม

กบัแนบหลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการ

จองซือ้ แล้วทําการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชําระค่าจองซือ้ เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายของ

การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

(1) ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน 
บริษัทได้จดัสง่ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามท่ีได้กําหนดรายช่ือ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date)  
ในวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 กรณีท่ีเป็นนิติบคุคลให้ลงนามพร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ย่ืนใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้ แปลง
สภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 ฉบบัเทา่นัน้ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบ
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ของ
บริษัท (www.twz.co.th) 

(2) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

(ก) ในกรณีท่ีไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิของผู้จองซือ้ และ/
หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 ซึง่เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้น
กู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้
แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง 
ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น 



 

 

(3) หลกัฐานการชําระการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิ ได้แก่ 

 (ก) เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร” ที่สามารถเรียกเก็บได้จาก
สํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการ) หรือ 

 (ข) สําเนาใบนําฝากเงิน พร้อมเขียนช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัหรือ 

 (ค) ในกรณีชําระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบญัชีบริษัท สําเนาหลกัฐานการชําระการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุควบใบสําคญัแสดงสทิธิผา่นระบบ Internet Banking ของธนาคาร 

(4) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัเท่านัน้ โดยช่ือบญัชีเงินฝาก
ธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง สําหรับกรณีท่ีผู้จองซือ้ต้องการ
ให้คืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซือ้
เกินสทิธิ ผา่นระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 

 (5) สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก(เพ่ือใช้รับดอกเบีย้และชําระคืนเงินต้น)พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถกูต้องโดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้เทา่นัน้ 

(6) เอกสารประกอบการแสดงตน ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) บคุคลสญัชาติไทย  :สําเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ข) บคุคลตา่งด้าว  :สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ค) นิติบคุคลในประเทศ :สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือ         
ตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ง) นิติบคุคลตา่งประเทศ :สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ 
และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึง่รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(7) หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 7) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้
ผู้ รับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณีคนต่าง
ด้าวมอบอํานาจให้แนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ีแสดงหลกัฐานการอยู่ในประเทศไทย)  
ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

 (ก) ในกรณีหนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน ท่ีมีการจดัทําในต่างประเทศ หนงัสือมอบอํานาจ และ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ท่ียังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศ      
ท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทํา หรือรับรองความถกูต้อง 

 (ข) ผู้ รับมอบอํานาจให้กระทําแทน จะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ต่อหน้าเจ้า
ท่ีของบริษัท พร้อมสง่มอบสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ีรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว 



 

 

 ทัง้นี ้ลายมือช่ือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสาร
จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

(8) สําหรับผู้ จองซือ้ท่ีประสงค์จะฝากหุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออก

หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติม

ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ (Issuer 

Account) เท่านัน้” (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 8) เพ่ือนําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบเอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซือ้ 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีกล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซือ้บาง

ประการให้แก่ผู้จองซือ้รายใดๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ  ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามท่ีเหน็สมควร 

 นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดง
สทิธิและการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้รายใด หากการกระทําดงักลา่วทําให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทําการ
ขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจาก             
ท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนใดตามท่ีบริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึง่อาจรวมถึงการ
ไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกแูปลงสภาพท่ีออกใหม่ให้แก่บคุคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามท่ีกําหนด           
ใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)) 

5.5 เงื่อนไขในการจองซือ้ 

5.5.1 ผู้ จองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซือ้ตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ         

ท่ีได้รับการจดัสรร โดยผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยเศษ

ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร จะได้รับการ

จดัสรรทัง้จํานวนท่ีจองซือ้ 

5.5.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และชําระเงินค่าจองซือ้แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการ              

ตดัสิทธิการจองซือ้ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ 

เงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลาท่ีกําหนด 

5.5.3 ในกรณีชําระค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชําระเงินค่าจองซือ้            

จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือธนาคารผู้จ่ายทําการขึน้เงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซือ้หุ้นกู้ แปลง

สภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้ 

 หาก (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษัทไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในกําหนดระยะเวลาการ

จองซือ้และการชําระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกําหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้



 

 

หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิ           

ในการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นกู้

แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วตอ่ไป 

 อนึ่ง ในการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกูแปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระ

เงินค่าจองซือ้ และดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบติัตามวิธีการ

ชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิ และดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการ

ท่ีกําหนดเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ทนัตามกําหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือ

หุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการ

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วตอ่ไป 

5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้จองซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักล่าวทําให้หรืออาจ

เป็นผลให้เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้อง

ดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนใดตามท่ี

บริษัทพิจารณาเหน็สมควร (ซึง่อาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ให้แก่บคุคล

อเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามท่ีกําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)) 

5.5.5 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการ

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ หาก            

ผู้ ถือหุ้นจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของ

บริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมลูดงักล่าวในเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ชดุเดียวกนั ผู้จองซือ้อาจได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดท่ีมี

ตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลกัทรัพย์ของบริษัท

ให้แก่ผู้จองซือ้ตามท่ีเหน็สมควร หรือไมจ่ดัสรรหลกัทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

5.5.6 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะส่งใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสาร
ต่างๆ คือ ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คท่ีขีดคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานท่ีจองซือ้ ทัง้นี ้เอกสารการจองซือ้จะต้องถึงท่ี
ทําการบริษัท ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564เป็นอย่างช้า และเพ่ือความสะดวก            
ในการจองซือ้ กรุณาวงเลบ็มมุซองวา่ “การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” 

 

 

 



 

 

5.6  การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเชค็ค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

(1) ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลง

สภาพ เน่ืองจากปฏิบติัผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ หรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและ/

หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพในกรณีดงักล่าว 

บริษัทจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ

โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท

ครัง้นี ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 

(2) ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตาม

จํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้

หลกัทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท บริษัทจะดําเนินการให้มี

การคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ

เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ จองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏ                 

ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้

ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งสํานกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการ
จดัสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนัทําการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดงักล่าวและจะต้องทําการชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 
โดย คํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจดัสรรไม่ครบและต้องชําระคืน นับจาก
วนัท่ีพ้นกําหนด ระยะเวลา 14 วนัทําการดงักลา่วจนถงึวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น  

5.7 วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 
จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
จํากดั (มหาชน) ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
5.7.1 กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซือ้โดย

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการสง่มอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรร
ให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจอง
ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.7.2 กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบญัชีของบริษัท
หลกัทรัพย์ท่ีตนเองมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ซึง่ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวเท่านัน้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ         
ท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซือ้  



 

 

ทัง้นี ้ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดัเพ่ือผู้ฝาก” และผู้ รับฝากจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นกู้แปลง
สภาพอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้
และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซือ้อ่ืนๆ 

5.8.1 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายใดท่ีถือหุ้นต่ํากวา่ 45,132 หุ้นจะไมมี่สทิธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิได้ แต่สามารถ
แสดงความประสงค์จองซือ้เกินสทิธิของตนได้ 

5.8.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิ
ของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นีก็้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้ แปลง
สภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีท่ีมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตาม
สิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดําเนินการจดัสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้
และชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิของตนจนกวา่จะไมมี่หุ้นกู้แปลงสภาพให้จดัสรร 

5.8.3 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิ จะต้องแสดงความจํานงการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตาม
ใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้ แปลง
สภาพเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจอง
ซือ้เกินสทิธิ ดงันี ้

(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกนั ผู้ ถือหุ้น          
ท่ีจองซือ้เกินสทิธิทกุรายจะได้รับการจดัสรรตามความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีซือ้เกินสทิธิ 

(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกนั ผู้ ถือหุ้น         
ท่ีจองซือ้เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ 
จนกวา่จะไมเ่หลือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสทิธิ 

ทัง้นี ้จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้
และชําระเงินคา่จองซือ้แล้ว โดยการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิหากมีเศษของ
หุ้นกู้แปลงสภาพจากการคํานวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน ในกรณีท่ีมีหุ้นกู้ แปลง
สภาพเหลือจากการปัดเศษดงักลา่วบริษัท จะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้น
ต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้ นกู้ แปลงสภาพเหลือแล้ว หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทําตามวิธีการ
คํานวณข้างต้นได้ บริษัทจะทําการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเหลืออยูค่รัง้ละ 1 หน่วย ตามลําดบัสทิธิในการจองซือ้ 

5.8.4 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีลงช่ือรับรองจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ โดย
ผลแหง่การจองซือ้จะสมบรูณ์เม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซือ้ครบถ้วนเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว 



 

 

5.5.5 ผู้ ถือหุ้นท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชําระเงินค่าจองซือ้ แล้วจะขอยกเลิกการจองซือ้
หุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทมีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นท่ีดําเนินการไม่ครบถ้วน
ตามวิธีการท่ีระบใุนสว่นท่ี 1 ข้อ 5.3 และ 5.4 

6 วธีิการชาํระเงนิต้นดอกเบีย้และเงนิปันผล  

6.1 การชาํระเงนิต้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจํานงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ผู้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพจะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้ แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 
(ในกรณีท่ีวนัท่ีหุ้นกู้ แปลงสภาพหมดอายตุรงกับวนัหยดุราชการจะเล่ือนไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยจะคิดดอกเบีย้
เพิ่มให้ในวนัท่ีเล่ือนออกไป) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี)ผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย 

(1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตามข้อกําหนด
สิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถงึผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตา่งประเทศ) ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้น
กู้แปลงสภาพทราบลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 14 (สบิส่ี) วนัทําการก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน 

(2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนัทําการ
ก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน 

(3) วิธีการชําระเงินอ่ืนใดตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
อาจตกลงกนัเป็นครัง้คราว 

6.2  การชาํระดอกเบีย้หรือเงนิจาํนวนอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชําระดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี ทกุๆ วนัท่ี 21 มีนาคม 21 มิถนุายน 21 กนัยายน และ 
21 ธันวาคม ของทกุปีตลอดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการจะเล่ือนไปเป็นวนัทําการถดัไป) และ
วันชําระดอกเบีย้ครัง้สุดท้าย คือ วันท่ี 21 มิถุนายน 2567 (ในกรณีท่ีวันท่ีหุ้นกู้ แปลงสภาพหมดอายุตรงกับ
วนัหยุดราชการ จะเล่ือนไปเป็นวันทําการถัดไป โดยจะคิดดอกเบีย้เพิ่มให้ในวนัท่ีเล่ือนออกไป) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลง
สภาพซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับจากศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเก่ียวข้องผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย 

(1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวนัท่ีตรงกบัวนัทําการท่ีต้องชําระเงินตามข้อกําหนดสิทธิ 
โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้
ในใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือตามท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
ลว่งหน้าแล้วไมน้่อยกวา่ 14 (สบิส่ี) วนัทําการก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน หรือ 



 

 

(2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ท่ีมีสาขาในประเทศไทย ตาม
รายละเอียดท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพหรือตามท่ีได้มีการแจ้งเป็น
หนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 (สบิส่ี) วนัทําการก่อนวนัถงึกําหนดชําระเงิน หรือ 

(3) วิธีการชําระเงินอ่ืนใดตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ
ตกลงกนัเป็นครัง้คราว โดยผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพไม่จําต้องนําใบหุ้นกู้ แปลงสภาพมาเวนคืนเพ่ือรับชําระเงิน เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนําใบ
หุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึง่ในกรณีดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จําต้องชําระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลง
สภาพแล้ว 

6.3  ในกรณีที่ ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทาํการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงนิปันผล/สทิธิอ่ืนใดที่เป็น
ตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย
การโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย 

ผู้จองซือ้ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ ท่ีประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร             
(e-Dividend) ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดัโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในประเทศไทย 
(โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านัน้) กรุณากรอก “ใบ
สมคัรบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) ให้ครบถ้วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอํานาจ) และ
จดัเตรียมเอกสารตามท่ีระบใุน “ใบสมคัร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชดุ (ไม่สามารถใช้หลกัฐานร่วมกบัใบจองซือ้หุ้นกู้
แปลงสภาพได้) นําสง่ให้บริษัทพร้อมกบัใบจองซือ้  

ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ แจ้งข้อมูลของผู้ จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ และ/หรือ 
รายละเอียดเก่ียวกบับญัชีธนาคาร ใน “ใบสมคัรบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร 
(e-Dividend)” ไมต่รงกบัฐานข้อมลูของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) ท่ีผู้จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ ได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี ้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดําเนินการปรับปรุงข้อมลูผู้จองซือ้ 
และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเก่ียวกบับัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลใน “ใบสมัครบริการ
จ่ายเงินปันผล/สทิธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้อมลูดงักลา่วจะถกูใช้กบัหลกัทรัพย์
อ่ืนๆ ท่ีผู้จองซือ้ และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยูด้่วย 

6.4 สาํนักของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน ชัน้ 15   
เลขท่ี 44  ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ  10330  
ช่ือผู้ ติดตอ่ หวัหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชยั                    
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511                    
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 

 



 

 

6.5  สาํนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ : 0 2229-2800  
โทรสาร : 0 2359-1259  
TSD Call center: 0 2229-2888  
Website: http://www.tsd.co.th 
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 

7 การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ 

7.1 วันกาํหนดการแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอตัราการ
แปลงสภาพท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่สามารถแปลงสภาพได้หลงัจาก 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้น
กู้แปลงสภาพซึง่ได้แก่วนัท่ี 21 ธนัวาคม2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักลา่วมิใช่วนัทําการ และวนัครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวนัแปลงสภาพครัง้สดุท้ายซึ่งได้แก่วนัท่ี 21 มิถนุายน2567(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “วันใช้
สทิธิแปลงสภาพ”) 

7.2 ระยะเวลาการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิแปลงสภาพตามท่ีระบไุว้ในสว่นท่ี 1 ข้อ 7.3 และ
ตามวิธีการและขัน้ตอนในการแปลงสภาพท่ีระบไุว้ในสว่นท่ี 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่มีช่ือแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคนสดุท้าย 
ท่ีมีความประสงค์จะใช้สทิธิแปลงสภาพย่ืนใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกบัแบบแสดงความ
จํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกําหนดสิทธิ) โดยมีข้อความ
ครบถ้วนสมบรูณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสํานกังานใหญ่
ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเร่ิมแปลงสภาพ
ได้ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ีวนัดงักลา่วมิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดง
ความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหวา่งวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2566 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2566) 
หรือไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนักําหนดการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย/วนัหมดอายุหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งได้แก่วนัท่ี 21 
มิถุนายน 2567 (ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ             
ในระหวา่งวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2567 ถงึวนัท่ี 6 มิถนุายน 2567 เฉพาะวนัทําการ) 

 

 

 



 

 

7.3 สถานที่ตดิต่อในการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ ออกหุ้นกู้ แปลง
สภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือ 
สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวนัทําการระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. 

สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
เบอร์โทร 02-275-9798 ตอ่ 401 
เบอร์แฟกซ์ 02-275-9798 

สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนและตวัแทนชําระเงิน ชัน้ 15   
เลขท่ี 44  ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ  10330 

ช่ือผู้ ติดตอ่ หวัหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชยั                    
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511                    
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (ELCID) ตอ่ไป 

7.4 วธีิการและขัน้ตอนในการแปลงสภาพ 

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพ    
ซึง่มีช่ือแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายท่ีมีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพย่ืนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ 
(เอกสารแนบท้าย 3 และ 4ของข้อกําหนดสิทธิ)ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ
ก่อนวนัครบกําหนดการแปลงสภาพโดยเร่ิมแปลงสภาพได้ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2566 หรือวนัทําการถดัไปในกรณีท่ี
วนัดงักล่าวมิใช่วนัทําการ (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพในระหว่างวนัท่ี 14 ธันวาคม 2566 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2566) หรือไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนักําหนดการ
แปลงสภาพครัง้สดุท้าย/วนัหมดอายหุุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ได้แก่วนัท่ี 21 มิถนุายน 2567 (ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถ
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้ นกู้ แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22พฤษภาคม2567 ถึงวันท่ี 
6มิถนุายน 2567 เฉพาะวนัทําการ) โดยสามารถติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพได้ท่ีสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนส่วนท่ี 1 ข้อ 7.3 และจดัเตรียมเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และ
ครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 



 

 

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้ โอนด้านหลงั 
ซึ่งมีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้ แปลงสภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ จํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการ
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(3) หนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม ่สําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัมิได้แปลงสภาพ (สําหรับ
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ได้มีการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางสว่นท่ีมีอยู)่ 

(4) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ 

– บคุคลสญัชาติไทย: สําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไม่หมดอายุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง (ในกรณีบตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง) ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ ต้องแนบสําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สําเนาบตัรประชาชนของผู้ เยาว์ 
(ถ้ามี) และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้
จะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลง
สภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– บคุคลตา่งด้าว: สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– นิติบุคคลในประเทศ: สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลง
สภาพในแต่ละครัง้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพัน              
นิติบุคคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และสําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ียังไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีท่ีบัตร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบหุมายเลขประจําตวัประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียน
บ้านท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง) ในกรณีท่ีกรรมการ            
ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ให้ใช้สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานง           
ในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

– นิติบุคคลต่างประเทศ: สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือ
รับรองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลําเนาซึ่งรับรอง           
ถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ และอํานาจหรือเง่ือนไข
ในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลงสภาพในแต่ละครัง้ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้และประทับตรา
สําคญัของบริษัท (ถ้ามี)และสําเนาบตัรประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่
หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีท่ีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน



 

 

รัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง) ในกรณีท่ีกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
นิติบุคคลเป็นบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่
หมดอายขุองกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง โดย
ลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลงัของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ สําเนาเอกสารประกอบนิติบคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือของ
ผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public พร้อมประทบัตราของ
เจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศ              
ท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทําโดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัแปลงสภาพ
ในแตล่ะครัง้ 

(5) หนงัสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้อม
สําเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นท่ี 1ข้อ 7.4.1 (4) ตามแตก่รณี 

ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ 
ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

7.4.2 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย โดยใช้แบบแสดงความจํานงในการ
ใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย(เอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกําหนดสทิธิ)ท่ีแนบมานี ้หรือ ติดต่อ
ขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ได้ท่ีบริษัทตามท่ีอยู่ท่ีระบ ุ
ในสว่นท่ี 1ข้อ 7.3 ในช่วงวนัท่ี 22พฤษภาคม2567ถึงวนัท่ี 6มิถนุายน2567 (ไม่น้อยกว่า15 วนัก่อนวนักําหนดการ
แปลงสภาพครัง้สดุท้าย)ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย จะต้องปฏิบติั
ตามเง่ือนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบติัให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ 
ท่ีใช้บงัคบัเก่ียวกบัการแปลงสภาพด้วย โดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัต่อไปนี ้ให้แก่บริษัทตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนสว่น
ท่ี 1 ข้อ 7.3 ข้างต้น 

(1) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง 
ชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

(2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั 

(3) หลกัฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามสว่นท่ี 1ข้อ 7.4.1 (4) 

(4) หนงัสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมาทําการแทน) พร้อม
สําเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ตามสว่นท่ี 1ข้อ 7.4.1. (4) ตามแตก่รณี 

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทัง้หมด 
(ถ้ามี) ตามบทบญัญติัแหง่ประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือบงัคบั
ใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 



 

 

ตามแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย
จะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทัง้จํานวน หรือ (ข)ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการ
แปลงสภาพ ตามเง่ือนไขของหู้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีตนเองถืออยู่
เพ่ือเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้ 

7.4.3 จํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการแปลงสภาพเท่ากบั
หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 5,000 หุ้นสามญั (หากคํานวณราคาแปลงสภาพท่ี 0.20บาทต่อหุ้นสามญัจะได้เป็น
มลูค่า 1,000บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

ในกรณีท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอตัราการ
แปลงสภาพตามท่ีระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลง
สภาพให้ตัดเศษของหุ้นทิง้ โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพจะชําระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ โดย
คํานวณจาก(1) จํานวนเศษของหุ้น คณูด้วย (2) ราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัสดุท้ายของระยะเวลาแสดง
ความจํานงใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ                 
ท่ีเก่ียวข้อง หรือ ภายในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแตก่รณี) 

7.4.4 การเปล่ียนแปลงการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

7.4.5 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจํานง
ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพนัน้ หรือหลกัฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถกูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
จะต้องทําการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพในครัง้นัน้ๆ 
มิฉะนัน้แล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการแปลงสภาพในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ 
และบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วนันบัจากวนัแปลง
สภาพในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้นี ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัไม่มีการแปลงสภาพดงักล่าวยงัมี
ผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวนัแปลงสภาพครัง้สดุท้ายเว้นแต่การแปลงสภาพครัง้นัน้จะเป็นการแปลงสภาพครัง้สดุท้าย 
บริษัทสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการตอ่ไปนี ้โดยจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ท่ีจะแปลงสภาพ และต้องการ
ขอรับเงินต้นคืนทัง้จํานวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทัง้จํานวน) 

7.4.6 เม่ือผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการแปลงสภาพ กล่าวคือได้ส่งมอบทัง้ใบหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
หรือแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้สดุท้าย (แล้วแต่กรณี) พร้อมหลกัฐาน
ประกอบการแปลงสภาพถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพ
ได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

 



 

 

7.4.7 เม่ือพ้นกําหนดวนัแปลงสภาพครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพยงัมิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการแปลง
สภาพท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายใน
กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสว่นท่ี 1ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการ
แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีกบริษัทสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลง
สภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1ข้อ 7.4.5โดยผู้ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ตอ่บริษัทและบริษัทจะไมดํ่าเนินการชดใช้คา่เสียหายหรือคา่ชดเชยท่ีเกิดขึน้จากการดงักลา่วทัง้สิน้ 

7.4.8 ในกรณีท่ีไม่ใช่การใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สุดท้ายผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบแทน          
ใบหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยท่ีประสงค์จะแปลงสภาพ บริษัทจะสง่หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบใหม่ท่ีมีจํานวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าว โดยทางไปรษณีย์
หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยงัท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงใช้สิทธิแปลง
สภาพภายใน 15 วนั นบัจากวนัแปลงสภาพนัน้ๆ และจะทําการยกเลกิหุ้นกู้แปลงสภาพใบเก่า 

7.4.9 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
สําหรับการแปลงสภาพในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนั นับตัง้แต่วนัแปลงสภาพในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้บริษัทจะ
ดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้แปลงสภาพนัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการแปลงสภาพในครัง้นัน้ 

7.4.10 ในกรณีท่ีหุ้ นสามัญท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหาย
ท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ี
ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

7.4.11 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้
พิจารณาข้อกําหนดเง่ือนไขอ่ืนและรายละเอียดอ่ืนๆ หรือเหตใุห้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปล่ียนแปลง ทัง้ด้าน
ราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิธีการคํานวณท่ีเหมาะสม เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกําหนด ทัง้นี ้หากมีกรณีท่ีจําเป็นต้องขอมติจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎระเบียบตอ่ไป 

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 

 ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทําใบหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้อง
และจดัสง่ใบหุ้นสามญัให้แก่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
ไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือ
เสียหายหลงัจากท่ีผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จดัส่งใบหุ้นสามญัดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์
หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยงัท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความ
จํานงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถกูต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกบัผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ให้มารับใบหุ้นสามญัไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ 



 

 

(2) ดําเนินการฝากหรือดําเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องฝากหุ้นสามญัดงักล่าวไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวข้องซึง่ช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้แปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัจะต้องตรงกบัชื่อของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้น
ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วเทา่นัน้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น ตามสว่นท่ี 1ข้อ 7.5 (1) แทน 

(3) กรณีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า ในกรณีนี ้บริษัท
จะดําเนินการนําหุ้ นท่ีเกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์                 
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้น ตามจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ 
นบัจากวนักําหนดการแปลงสภาพในแต่ละครัง้ เม่ือผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น
ต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรร
หุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททํา
การซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

8 อ่ืนๆ 

8.1 บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)ครัง้ท่ี 7
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด
มลูค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้ แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด              
ในสว่นท่ี 1 ข้อ 3.2 

8.2 ผู้ ถือหุ้นโปรดดรูายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพใน(ร่าง) ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออก
หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ท่ีแนบมาด้วย 

8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

สํานกังานใหญ่ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์  
เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

8.4 แบบสรุปข้อมลูสําคญัของตราสาร (Factsheet) ดงัรายละเอียดในหน้าถดัไป 

 



 

Factsheet 

                  

 

ลักษณะตราสา
อาย ุ
อตัราดอกเบีย้ 
งวดการชําระดอกเ
การไถ่ถอนก่อนกํา

มลูค่าการเสนอขา
หลกัประกนั 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   
วตัถปุระสงค์การใช้

การใช้สิทธิแปลงส

อันดับความน่า
ไม่มีการจดัอนัดบัค

รายละเอียดสาํ
วนัท่ีออกตราสาร  
วนัท่ีครบกําหนดอา
ประเภทการเสนอข
                           
นายทะเบียนหุ้นกู้  

อัตราส่วนทางก
 

อัตราส่วน

ความสามารถในก
(Interest coverag

อตัราส่วนสภาพค

หนีส้ินรวมต่อส่วน
(Debt to equity :

1 ยิ่งสงูยิ่งแสดงถึง
2 ยิ่งสงูยิ่งแสดงถึง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

ร 

เบีย้ 
าหนด 

ยรวม 

ช้เงิน 

สภาพ    

เช่ือถือ 
ความน่าเช่ือถือ 

คัญอ่ืน 

าย ุ                   
ขาย                   
                                 (R
  

การเงนิที่สาํคัญของผู้

นทางการเงนิ (เท่า) 

การชําระดอกเบีย้  
ge ratio)1 

ล่อง (Current ratio)1 

นของผู้ ถือหุ้นรวม 
 D/E ratio)2 

งความสามารถในการชํา
งหนีส้ินท่ีสงู 

                        

เสนอขายหุ้นกู้

2 ปี 6 เดือน 
คงท่ี 6.25% ต่อปี 
จ่ายดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดื
ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิในก
จาก 6 (หก) เดือน นบั
ไม่เกิน 330.00 ล้านบ
– ไม่มี – 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซี
- เพ่ือลงทุนเพิ่มเติมใ
พลงังานไฟฟ้า ไม่เกิน 

- เพ่ือชําระคืนเงินกู้
ล้านบาท 

- เพ่ือเป็นเงินทุนหมุ
ธุรกิจในอนาคต ไม

ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
(แสดงความจํานงใช้สิ
ในวนัครบกําหนดอาย
จํานงใช้สิทธิแปลงสภ

21ธนัวาคม พ.ศ. 256
   21 มิถนุายนพ.ศ. 2567
   จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิ
Rights Offering: RO) 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไท

ผู้ออก 

ค่าเฉล่ียอุตสา
(ล่าสุด

N/A 

N/A 

N/A 

ระคืนสงู 

               บริษัท 
ป

กู้แปลงสภาพ มีผู้แทนผ้
ระยะเวลากา

ดือน 
การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภ
บจากวนัออกหุ้นกู้แปลงส
บาท 

ซีย พลสั จํากดั 
ในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่แล
100.00 ล้านบาท และธุรกิ

สถาบนัการเงินและหนีส้ิ

มนุเวียนในการดําเนินธุร
ม่เกิน 80.00 ล้านบาท 
สามารถใช้สิทธิแปลงสภา
สิทธิแปลงสภาพในวนัท่ี 
ยหุุ้นกู้แปลงสภาพซึง่ได้แ
ภาพในวนัท่ี 22 พฤษภาค

64 
7 
ดิมทกุรายตามสดัส่วน  

ย จํากดั (มหาชน) 

าหกรรม 
) 

2562 

1.73 

1.95 

0.89 

 ทดีับบลิวแซด คอ
ระกอบธุรกิจเทคโนโล ี
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ
รจองซือ้ระหว่างวนัท่ี1

าพก่อนวนัครบกําหนดไ
สภาพ 

ละธุรกิจในอนาคต ได้แก่
กิจกญัชง-กญัชา ไม่เกิน 5

ส้ินท่ีมีภาระผูกพนัอ่ืนๆ 

กิจของบริษัทและเงินทนุ

าพได้ครัง้แรกในวนัท่ี 21 
14 - 20ธนัวาคม2566) แ
แก่วนัท่ี 21 มิถนุายน256
คม ถึงวนัท่ี 6 มิถนุายน 2

 2563 

1.21 

2.30 

0.90 

อร์ปอเรช่ัน จาํกัด (
ยีสารสนเทศและการสื
ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภ
3–17 และ 20 ธนัวาค

 

ไถ่ถอนภายหลงั

 ธุรกิจยานยนต์
50.00 ล้านบาท 

ไม่เกิน 100.00 

นสํารองสําหรับ

ธันวาคม 2566 
และครัง้สดุท้าย
67 (แสดงความ
567) 

 

9 เดือน ปี 
2564 
2.28 

2.24 

0.70 

(มหาชน) 
สื่อสาร 
าพมีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก
คม 2564 รวม 6 วนัทํา

ระดับความเส่ียง 

 
 
เป็นตราสารหนีท่ี้ผู้ออก

ข้อกาํหนดในการดํ

บริษัทจะดํารงไว้ซึง่ "หนี
ข้อกําหนดสิทธิในอตัรา
แปลงสภาพตลอดอายุ
ผลตอบแทนของต

-ไม่มีข้อมลู- 

ความเส่ียงของผู้ออ
1. ความเส่ียจาก

(มหาชน) เน่ือ
การค้าและช่ือ
ดําเนินธุรกิจ อ

2. ความเส่ียงจา
3. ความเส่ียงจ

อปุกรณ์เสริม
ความเส่ียงจา

4. ความเส่ียงจา
เทคโนโลยีอย่
ของลกูค้า จงึ

5. ความเส่ียงจ
จําหน่ายโทรศั

6. ความเส่ียงเก่ีย
ซึ่งตัง้อยู่ในศูน
ต่อสัญญาเช
ค่าใช้จ่ายสงูก

ตํา่ 

ก่อนวนัครบกําหนดไถ่
การ 

(พจิารณาจากอายตุร

กตราสารสามารถไถ่ถอน

ดาํรงอัตราส่วนทางก

นีส้ินสทุธิ" ต่อ "ส่วนของผู้
าส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วนัสิ ้
หุ้นกู้แปลงสภาพ 
ราสารรุ่นอ่ืนในตลา

อก 
กการถูกบอกเลิกสญัญา
องจากบริษัทได้รับสิทธิใน
อทางการค้าทัง้หมด 21 ส
อาจทําให้รายได้ของบริษั
ากการพึง่พงิผู้ จําหน่ายสิน
ากอัตราแลกเปล่ียน เนื
บางส่วนจากต่างประเท
ากอตัราแลกเปล่ียนจากก
ากการล้าสมัยของสินค้
างรวดเร็ว ผู้ผลิตจงึต้องพ
ทําให้บริษัทมีความจําเป็
ากการท่ีมีจํานวนคู่แข่ง
ศพัท์เคล่ือนท่ีมีการแข่งขนั
ยวกบัสญัญาเช่าพืน้ท่ี เน่ื
นย์การค้าชัน้นําและซูเป
ช่าพืน้ท่ี หรือผู้ ให้เช่าขอ
กว่าเดิม 

1 2 3 

แบบส

ถอน 

ราสารและอนัดบัความน่
 
 

นก่อนกําหนด 

ารเงนิ 

ผู้ ถือหุ้น” (Net Debt to E
น้งวดบญัชีรายไตรมาสห

ด (YTM) 

าแฟรนไชส์กับทางบริษัท
นการจําหน่ายสินค้าและใ
สาขา หากบริษัทถกูเบิก
ษัทลดลง 
นค้ารายใหญ่  
น่ืองจากบริษัทมีการนํา
ทศ โดยชําระเงินเป็นเงินต
การท่ีบริษัทต้องชําระค่าสิ
า ซึ่งโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็
พฒันาและออกสินค้ารุ่น
ป็นท่ีต้องปรับลดราคาขาย
งเพิ่มมากขึน้ ซึ่งการเติ
นัรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะกา
น่ืองจากบริษัทมีการจําหน
ปอร์เซ็นเตอร์ โดยบริษัท
อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขส

4 5 6 

สรุปข้อมูลสาํคัญขอ

น่าเช่ือถือ) 

Equity Ratio)ตามนิยามที
หรือวนัสิน้ปีบญัชีของผู้ออ

ท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอ
ให้บริการต่างๆ ภายใต้เค
เลิกสญัญาให้สิทธิจาก A

าเข้าเคร่ืองโทรศัพท์เคลื
ตราต่างประเทศ ทําให้บ
สินค้า  
ป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเป
นใหม่ๆ เพ่ือให้ตรงกบัควา
ยของสินค้ารุ่นล้าสมยั  
ติบโตของสมาร์ทโฟน ทํ
ารแข่งขนัด้านราคาสินค้า
น่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าราย
ทมีความเส่ียงจากการท่ีไ
สัญญาเช่าท่ีทําให้บริษั

สงู7 8 

งตราสาร 

1 

ท่ีระบไุว้ใน
อกหุ้นกู้

อร์วิส จํากัด 
คร่ืองหมาย
AIS ในการ

ล่ือนท่ีและ
บริษัทอาจมี

ล่ียนแปลง
ามต้องการ

ทําให้ธุรกิจ
า  
ยย่อยทัว่ไป 
ไม่สามารถ    
ษัทต้องเสีย

ง 



 

สรุปฐานะการเ

 

สัดส่วนหนีท้ี่มี

ณ วนัท่ี 30 กนัย

*รายการอ่ืนๆ ได้

ลักษณะพเิศษ
 

1. การลงทนุใ
ราคาท่ีซือ้ม

2. เน่ืองจากต
ในขณะนัน้

3. ตราสารอา
4. ผู้ออกหุ้นกู้
5. การไถ่ถอน

ท่ีจะเสียโอ

 

คาํเตอืนและข้

คําเตือน 

 การอนมุตัจิ

 ข้อมลูสรุป
วิเคราะห์ค

 

ประวตัิผิดนดัชําร
ไมมี่             
 

บริษัทไมมี่ประวตัิ
ย้อนหลงั 3 ปีจาก

 

2562

2563

9M/25

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

ล้า
นบ

าท
เงนิและผลการดาํเนิ

ภาระดอกเบีย้ของผู้

ายน2564 

ด้แก่ เงินกู้ ยืมจากบคุคล

และความเส่ียงสําคั

ในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่
มา 
ตราสารหนีใ้นประเทศ
น 
จมีผลตอบแทนสงู แต่ก
กู้แปลงสภาพยงัไมไ่ด้รั
นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนว
อกาสในการได้รับผลต

้อมูลแจ้งเตอืนอื่น 

จากสํานกังาน ก.ล.ต. ไมไ่ด

ปนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนั
ความเสี่ยงและศกึษาข้

ระหนี ้
 มี   

ตกิารผิดนดัชําระหนีด้
กบริษัทข้อมลูเครดิตแ

สินทรัพย์รว

5,436.52

5,758.67

564 6,011.45

0
0
0
0
0
0
0
0

เงินกู้ ยืมจากสถาบนั

68.42% 

1,374.83 ลบ

นินงานตามงบการเ ิ

ผู้ออกหุ้นกู้ 

ลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียว

คญัของตราสาร 

มใ่ช่การฝากเงินผู้ลงทนุ

ศไทยมีสภาพคล่องต่ํา 

ก็มีความเสี่ยงสงูด้วยเช
รับการจดัอนัดบัความน
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 
อบแทนท่ีสงูจากการล

ด้หมายความว่าแนะนําให้

นงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้น
อมลูจากหนงัสือแจ้งก

อกเบีย้หรือเงินต้นของ
แห่งชาติ และงบการเงิน

วม หนีส้ิ

2 2,5

7 2,7

5 2,4

งบแสดงฐานะทา

2562 2563

นการเงิน ตร

4บ. 

เงนิรวมย้อนหลัง 3 

วข้องกนัและหนีส้นิตา

นอาจต้องพร้อมถือหุ้นก

 การขายตราสารหนีก้

ช่นเดียวกนั ผู้ลงทนุควร
น่าเช่ือถือ ผู้ลงทนุควรศึ
โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงส
ลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภา

ห้ลงทนุ ประกนัการชําระห

นกู้แปลงสภาพ ซึง่เป็น
การจดัสรรหุ้นกู้แปลงส

งตราสารหนี ้หรือผิดนั
นท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบ

สนิรวม ส่

64.07 

26.87 

66.86 

างการเงนิ

9M/2564

ราสารหนี ้ อ่ืน

20.76% 

17.18 2

ปี 

 
มสญัญาเช่า 

กู้แปลงสภาพจนครบก

ก่อนครบกําหนดไถ่ถอ

รทําความเข้าใจเก่ียวกบั
ศกึษาข้อมลูผลการดํา
สภาพอาจทําให้ผู้ ถือหุ้น
าพท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว

หนี ้ผลตอบแทนเงินต้น ห ื

นเพียงข้อมลูสรุปเก่ียว
สภาพ ข้อกําหนดสทิธิแ

ดัชําระหนีเ้งินกู้ ยืมจาก
บบญัชีท่ีได้รับอนญุาต

สว่นของผู้ ถือหุ้น

2,872.45 

3,031.80 

3,544.59 

นๆ

10.82% 

217.32 ลบ. 

 

 

 

 ลําดบัการ

 เม่ือผู้ออกถู
 

กําหนดวนัใช้สิทธิแปล

นในตลาดรองนัน้อาจ

บลกัษณะตราสาร รวม
าเนินงานของบริษัทผู้อ
นกู้แปลงสภาพมีความเ
ว 

หรือรับรองความถกูต้องขอ

กบัการเสนอขาย ลกัษ
และเอกสารการจองซือ้

กธนาคารพาณิชย์ บริ
ต 

ล้า
นบ

าท

หมาย

รได้รับชาํระหนี ้

ถกูพิทกัษ์ทรัพย์หรือถกู

ลงสภาพ เน่ืองจากการ

จได้รับมลูค่าขายตราส

ถึงวิเคราะห์ความเสี่ยง
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแ
เสี่ยงท่ีจะไม่สามารถคา

องข้อมลู 

ษณะและความเสี่ยงขอ
อหุ้นกู้แปลงสภาพ 

รษัทเงินทนุ บริษัทเครดิ

ราย

2562 3,7

2563 3,3

9M/2564 2,4

-500
0

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

เหต*ุค่าใช้จ่ายไม่รวมต้น

กศาลพิพากษาให้ล้มล

 

รขายก่อนครบกําหนด

สารลดลงหรือเพ่ิมขึน้ไ

และความสามารถในก
และควรติดตามข่าวสา
าดการณ์กระแสเงินสด

องหลกัทรัพย์และบริษั

ดิตฟองซิเอร์ หรือสถา

ยได้รวม

788.81 

302.38 

492.54 

งบกาํไรข

2562

นทนุทางการเงินและภาษี

แบบส

ละลาย หรือมีการชําระ

ดอาจทําได้ยาก หรือขา

ได้ โดยขึน้อยู่กบัสภาว

การชําระหนีข้องผู้ออกต
รของบริษัทผู้ออกอยา่
ดรับจากหุ้นกู้แปลงสภา

ษัทท่ีออกและเสนอขาย

บนัการเงินท่ีมีกฎหมา

ต้นทนุและคา่ใช้จา่ย*

3,618.83 

3,159.78 

2,384.26 

ขาดทุน

2563 9M/2564

ษีเงินได้

สรุปข้อมูลสาํคัญขอ

ะบญัชีเพ่ือการเลกิบริษั

ายได้ต่ํากว่ามลูค่าท่ีต

วะและความต้องการข

ตราสารก่อนตดัสนิใจลง
างต่อเน่ือง 
าพท่ีแน่นอนได้ และมีค

ยหลกัทรัพย์ ดงันัน้ ผู้ล

ายเฉพาะจดัตัง้ขึน้โดย

กําไรสทุธิสําหรับปี / 

46.00 

-8.70 

14.11 

งตราสาร 

2 

ษัท 

ตราไว้หรือ

ของตลาด 

งทนุ 

ความเสี่ยง    

ลงทนุต้อง

ยดปูระวตัิ

 งวด



 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 - สว่นท่ี 2 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าท่ี 1 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมช่ือบริษัท พี.ซี.คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ต จํากดั 
ก่อตัง้จากประสบการณ์การเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์ส่ือสารของนายพทุธชาติรังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีริเร่ิมเปิดร้าน
จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในศนูย์การค้ามาบญุครองเป็นรายแรก ต่อมาในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัท 
พี.ซี.คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ต จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 1,000,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการ
ประกอบธุรกิจเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์ส่ือสาร และจากการท่ีผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ ความสามารถ 
และมีความชํานาญในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ส่งผลทําให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ณ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทมีทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 990,668,925.00 บาท  

ในปี 2537 บริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้บริการรับ
จดทะเบียนเลขหมาย การให้บริการเก่ียวกบังานทะเบียนต่างๆ และเป็นผู้ ให้บริการรับชําระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยบริษัท
ได้เปิดร้านเทเลวิซสาขาแรกท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลงัจากนัน้บริษัทได้ดําเนินการขยายสาขาเพิ่มขึน้ตามการ
เติบโตของอตุสาหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  

ในปี 2551 บริษัทยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “TWZ” ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัท
โดยเป็นสินค้าท่ีสัง่ผลิตและนําเข้าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริษัทได้จดัตัง้สํานกังานตวัแทนในเมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน 
เพ่ือประกอบธุรกิจบริหารต้นทนุสนิค้าและควบคมุคณุภาพของสนิค้า โดยบริษัทได้มีการบริหารการตลาดอยา่งครบวงจรทัง้ค้าปลีก
และค้าสง่ 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมต่างๆโดยบริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรน
ไชส์จาก AIS ในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” 
จํานวน 17 สาขา “AIS SHOP” จํานวน 3 สาขาและ “AIS BUDDY” จํานวน 1 สาขาซึง่บริษัทยงัมีสาขาภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“TWZ” อีกจํานวน 2สาขา รวมทัง้สิน้ 23 สาขา นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์ต่างๆให้แก่ลกูค้ารายย่อย
แล้วบริษัทยงัจําหน่ายสนิค้าให้แก่ตวัแทนจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกวา่ 200 รายทัว่ประเทศ 

 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ โดยให้
ความสําคญัในการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร ซึง่ไม่ว่าจะเป็นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกทําเลให้ตัง้อยู่ใน Prime Area เป็น
แหล่งชมุชนท่ีมีกําลงัซือ้ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ รวมทัง้ดแูลรักษาฐานตวัแทนจําหน่ายพร้อมทัง้เพิ่มจํานวน
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลกูค้าได้มากขึน้ โดยจะพฒันาคณุภาพของการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและสามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผู้ ผลิต
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีชัน้นําและผู้ จําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่างๆ และนําสินค้าจากประเทศจีนมาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทเพิ่มมากขึน้ เพ่ือท่ีจะสามารถคดัสรรสินค้าท่ีมีคุณภาพและคุณลกัษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการ              
ท่ีแตกตา่งกนัของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน     
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บริษัทให้ความสําคญัในการสร้างแบรนด์ TWZ เพ่ือให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจเพิ่มมากขึน้ จึงควบคมุคณุภาพ
ของสินค้าสํานกังานตวัแทนท่ีเมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน เพ่ือใช้เป็นศนูย์ประสานงานในการบริหารต้นทนุ ในการพฒันาสินค้าให้ได้
สินค้าท่ีมีต้นทนุเหมาะสม และคณุภาพดี นอกจากนีบ้ริษัทยงัขยายธุรกิจไปในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า
ทดแทน และธุรกิจยานยนต์ ทัง้นีบ้ริษัทจะพฒันาธุรกิจทัง้หมดเพ่ือให้สามารถสร้างกําไรให้กบับริษัทในอนาคตได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 1.1 ลักษณะผลติภัณฑ์และการให้บริการ 
บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้ จําหน่ายอปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ซิมการ์ด และ

อปุกรณ์เสริมตา่งๆ จากการท่ีบริษัทได้รับสทิธิในการจําหน่ายสนิค้าและให้บริการทางด้านต่างๆ ภายใต้เคร่ือง หมายการค้าและช่ือ
ทางการค้าว่า เทเลวิซ (Telewiz),AIS Shop และ AIS Buddy จาก AIS ทําให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะท่ีเป็น
ร้านตัวแทนจําหน่ายพันธมิตรของ AIS ส่งผลทําให้บริษัทเป็นศูนย์โทรศัพท์เคล่ือนท่ีครบวงจร ทัง้นี ้ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท
สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

 ก) เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Handset) และอุปกรณ์เสริมสาํหรับโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Accessory) 
(1) โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Handset) 
บริษัทจําหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหลากรุ่นหลายย่ีห้อ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเลือกซือ้ได้ตามความต้องการ และบริษัท               

ยงัเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์ เคล่ือนท่ีภายใต้ช่ือ “TWZ” ซึง่เป็นตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนําสินค้าเข้าจากประเทศจีน 
ทําให้บริษัทมีสนิค้าท่ีหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ 

(2) อปุกรณ์เสริมสําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Accessory)  
อปุกรณ์เสริมท่ีบริษัทจําหน่าย  

-  อปุกรณ์เสริมตามมาตรฐาน ได้แก่ แบตเตอร่ี เคร่ืองสํารองแบตเตอร่ี หฟัูง สายชาร์ทเคส และแผนกนัรอย เป็นต้น 
- อปุกรณ์เสริมอ่ืนๆ ได้แก่ กล้องวงจรปิด ลําโพง Air Play แทน่ชาร์ท เป็นต้น  

โดยอุปกรณ์เสริมดังกล่าวมีทัง้ท่ีเป็นสินค้าท่ีซือ้จากผู้ จัดจําหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนําเข้าจากผู้ ผลิตใน
ต่างประเทศโดยตรง ทัง้นี ้บริษัทยงัให้ความสนใจกบัการนําอินเตอร์เน็ตไปเช่ือมต่อกบัอปุกรณ์ต่างๆ ให้อปุกรณ์นัน้สามารถรับ-ส่ง
ข้อมลูให้สามารถควบคมุหรือนําข้อมลูจากอปุกรณ์นัน้มาใช้งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพฒันาผลิตภณัฑ์
ตา่งๆ เพ่ือนํามาจําหน่ายอีกด้วย 

 ข) ซมิการ์ด (SIM Card : Subscriber Identification Module) 
หากจะพิจาณาตามลกัษณะการชําระค่าบริการของซิมการ์ด จะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้เป็น 2 ประเภท 

ดงันี ้  
(1)  แบบ Post-Paid คือ ผู้ ใช้บริการต้องจดทะเบียนเลขหมาย และชําระค่าธรรมเนียมรายเดือนรวมทัง้ค่าใช้บริการ

โทรศพัท์ โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนซิมการ์ดแต่ละหมายเลข สําหรับลกูค้าองค์กรบริษัทจะได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ (Revenue Sharing) จากคา่ใช้บริการโทรศพัท์อีกด้วย 

(2) แบบ Pre-Paid ซึง่มีช่ือบริการวา่ 1-2-Call!  ผู้ใช้บริการจะไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายเดือน  ผู้ใช้บริการจะสามารถ
เปิดเลขหมาย และใช้บริการได้ทนัทีภายหลงัการซือ้ Starter Kit โดยจะสามารถเติมจํานวนเงินใช้งานได้อยา่งสะดวกสบาย  
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ค) บริการอ่ืนๆ  
(1) บริการท่ีได้รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริษัทจะสามารถให้บริการต่างๆ สําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทกุระบบของ 

AIS เฉพาะสาขาท่ีเป็นร้านเทเลวิซAIS Shopและ AIS BUDDYท่ีมีอยูจํ่านวน 21 สาขา  
(2)  ศนูย์บริการหลงัการขาย (Service Dealer Center)ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า TWZ Service Center โดยปัจจบุนั

ศูนย์บริการตัง้อยู่ท่ี ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสาขาร้านค้าปลีกในเครือทัง้หมดสามารถรับเคร่ืองท่ีต้องการซ่อม เพ่ือส่งมาซ่อมยัง
ศนูย์บริการหลงัการขาย โดยลกูค้าไมต้่องเดินทางมาซอ่มเองท่ีศนูย์บริการจงึเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าในการรับบริการ 

1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ประเทศไทยกําลงัก้าวสูย่คุเทคโนโลยีเครือข่าย 5G  สภาวะการแข่งขนัท่ีเข้มข้นขึน้ของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกบัการ

ลงทนุในเครือข่าย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่า 1 หม่ืนล้านบาท ส่งผลให้ผู้บริการเครือข่าย เร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ 5G ผ่านการกระตุ้น
ผู้บริโภค ให้หนัมาใช้งานสมาร์ทโฟนท่ีรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G  โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัด้านฟังก์ชนัของสมาร์ท
โฟนและแอปพลิเคชัน่ ซึง่ปัจจบุนัระดบัราคาของสมาร์ทโฟน5G ปรับตวัลงมาแล้ว น่าจะทําให้ผู้บริโภค มีแนวโน้มตดัสินใจซือ้มากขึน้ 
รวมไปถึงผู้บริการเครือข่ายยงัออกแพ็คเกจเพ่ือชกัชวนให้ผู้บริโภคตดัสินใจมาสมคัรแพ็คเกจ 5G ซึ่งต้องใช้สมาร์ทโฟนท่ีรองรับ
เพ่ือให้เข้าถึงประสิทธิภาพเร่ืองความเร็วของข้อมลูในเทคโนโลยี 5G ท่ีความเร็วในระดบั 1,000 Mbps ขึน้ไปซึ่งจะเห็นผลและ
ตอบสนองการใช้งาน ชดัเจนมากขึน้   

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

ในยคุ 5G กลุม่สินค้าเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ก็ทยอยเปิดตวัออกมาต่อเน่ืองเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น Smart 
home และ Smart device เร่ิมมีบทบาทกบัชีวิตเรา หรือกลายเป็นสว่นหนึ่งของใครหลายคนไปแล้ว ทัง้ กล้องวงจรปิด หุ่นยนต์           
ดดูฝุ่ นบ้านอจัฉริยะท่ีต้องอาศยัการควบคมุผา่นสมาร์ทโฟนเพียงเคร่ืองเดียว  

ปัจจบุนัสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชัน่ ยงัเข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจยานยนต์ ยงัจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ หลายแบ
รนด์ ได้พฒันาแอปพลเิคชัน่ให้ควบคมุการดแูล และใช้งานฟังค์ชัน่ตา่งๆ ของรถยนต์ สร้างเป็นจดุขายของแบรนด์ตนเองเพ่ือแข่งขนั
กนัในตลาด  รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าท่ีกําลงัเป็นเทรนด์ท่ีมาแรง รถยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะเข้ามาแทนท่ียานยนต์           
ท่ีใช้นํา้มันเชือ้เพลิงในอนาคต นอกจากไม่ปล่อยมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดการใช้เชือ้เพลิงลงด้วย 
คา่บํารุงรักษาท่ีถกูกวา่เน่ืองจากชิน้สว่นอะไหลใ่นรถยนต์น้อยกวา่มากและเม่ือดจูากนโยบายของรัฐเก่ียวกบัยานยนต์ไฟฟ้า จะเห็น
ได้ว่ามีการส่งเสริมมาโดยตลอดอย่างนโยบายให้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยรวมไปถึงแนวโน้มท่ีจะประกาศว่าภายในปี 2030               
จะผลกัดนัให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในสดัส่วน 30% การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและลดภาษีสรรพสามิตสําหรับผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าท่ีได้รับการส่งเสริมจาก BOI การสนบัสนนุด้านเงินลงทนุสําหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า  การร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการขยายจดุบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าท่ีมีมากขึน้ ซึ่งล้วนสง่ผลดีต่อโอกาสการพฒันาและเติบโตของกลุม่ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้าท่ีจะมีมากขึน้ในอนาคต 

โดยทางบริษัทฯผู้ ท่ีอยู่คู่คนไทยมามากกว่า 20ปีเป็นผู้ มีความเข้าใจและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดไม่ว่าจะ
พฒันาผลิตภัณฑ์ต่างๆครบวงจรภายใต้แนวคิดท่ีจะดึงความคุ้มค่าจับต้องได้และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนไทย ซึ่งผู้ ท่ีมี
บทบาทในธุรกิจการจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีปัจจบุนัสามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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1)  ตัวแทนจาํหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่   
ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึ่งจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ซิมการ์ด บริการเติมเงิน และอปุกรณ์เสริมผา่นร้านค้าซึง่เป็นตวัแทนจําหน่ายในเครือของตนเอง ทัง้ในรูปแบบสาขาท่ีดําเนินการเอง 
และรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจดัการ บริการหลงัการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 
ตัวแทนจําหน่ายในกลุ่มนีจ้ะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ให้บริการ ทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการขายและการ
ให้บริการลกูค้าตลอดเวลา อีกทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุในการดําเนินธุรกิจและการตลาดจากผู้ ให้บริการอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งส่งผล
ให้ตวัแทนจําหน่ายท่ีอยูใ่นเครือของผู้ให้บริการได้รับความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีไว้ใจของลกูค้า  

2) ผู้จัดจาํหน่าย (Distributor / Dealer) 
ผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นกลุม่ผู้จดัจําหน่ายจะได้รับการแต่งตัง้จากผู้ผลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้น

การขายส่งโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลกั นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและ
บริษัทท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ จัดจําหน่าย โดยผู้ จัดจําหน่ายจะซือ้ผลิตภัณฑ์จากผู้ ผลิตโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยตรง เพ่ือนํามา
จําหน่ายตอ่ให้แก่ตวัแทนจําหน่าย หรือร้านค้าปลีกทัว่ไป  

3) ตัวแทนจาํหน่ายรายใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง  
ผู้ประกอบการกลุม่นีจ้ะได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากต่างประเทศโดยตรงเช่นกนั 

แต่จะเน้นการขายปลีกตามสาขาและจุดจําหน่ายของแต่ละบริษัทเป็นหลกั ในขณะเดียวกนัก็มีการจําหน่ายสินค้าบางส่วนให้แก่
ตวัแทนจําหน่าย ผู้ประกอบการกลุ่มนีจ้ะมีความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้และความต้องการของลกูค้าเน่ืองจากต้องติดต่อกบั
ทัง้ผู้ ผลิตและผู้ บริโภคโดยตรง เป็นผลทําให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการจําหน่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้เป็นอยา่งดี 

4)  ร้านค้าปลีกรายย่อย 
การดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทนุน้อย และมกัจะไม่มีระบบการจดัการ และ

บริการหลงัการขาย เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการ ลกูค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขนัด้านราคาเป็นหลกั ส่งผลทําให้
ได้รับความน่าเช่ือถือจากลกูค้าน้อยกวา่ผู้จดัจําหน่ายประเภทอ่ืนๆ    
 
บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้มีบทบาทดังนี ้

1. บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่คือ AIS โดยได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์          
ในการเปิดสาขาจํานวน 21 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการท่ีมีร้านเทเลวิซมากท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านมาบริษัทได้รับ
รางวลัดีเด่นทัง้ด้านการขายและงานบริการจาก AIS มาอย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับการสนบัสนนุจาก 
AIS มาโดยตลอด     

2. บริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ภายใต้ช่ือ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนําสินค้าเข้า
จากประเทศจีน ซึ่งสินค้าดงักล่าวมีราคาถกูและมีฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค             
ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้มีการซือ้สินค้าเพิ่มเติมจากตวัแทนจําหน่ายรายอ่ืนในประเทศไทยทําให้บริษัทมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
มากย่ิงขึน้ รวมทัง้สามารถบริหารต้นทนุสนิค้าได้มีประสทิธิภาพมากขึน้ด้วย   

3. บริษัทมีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จํานวน 2 สาขา ซึ่งตัง้อยู่ใน Prime Area 
และด้วยเครือข่ายของตวัแทนจําหน่ายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ รวมถึงศนูย์บริการหลงัการขายท่ีมีคณุภาพท่ีสามารถให้การ
สนบัสนนุ ได้ทัง้ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภค สง่ผลให้บริษัทมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
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2.  ปัจจัยความเส่ียง 

2.1  ความเส่ียงจากการถูกบอกเลกิสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทได้รับสิทธิในการจําหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าว่า เทเลวิซ, AIS 
Shop และ AIS Buddy จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“AIS”) ทัง้นี ้เง่ือนไขในสญัญาให้สิทธิระบวุ่า
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธิท่ีจะเลิกสญัญาหากเกิดเหตุการณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาให้สิทธิ หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สามารถบอกเลิกสญัญาโดยทําเป็นหนงัสือส่งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วนั  ปัจจุบนั บริษัท
ได้รับสิทธิในการเปิดร้านจํานวน 21 สาขา หากบริษัทถกูบอกเลิกสญัญาให้สิทธิจาก AIS ในการดําเนินธุรกิจ อาจทําให้รายได้ของ
บริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม จากการท่ีสถานท่ีตัง้สาขาเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดงันัน้ ถึงแม้จะถกูยกเลิก
สญัญาให้สิทธิดงักล่าว บริษัทก็สามารถเปิดดําเนินการร้านค้าดงักล่าวในช่ือร้าน TWZ Shop เพ่ือจําหน่ายสินค้าและให้บริการ              
ได้โดยทนัที   

การท่ีธุรกิจของบริษัทมีส่วนในการเกือ้หนนุธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษัทจําหน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงิน
เฉพาะในเครือข่ายของ AIS ซึ่งสาขาร้านเทเลวิซของบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีร้านเทเลวิซมากท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร ทําให้มีโอกาสน้อยมากท่ีบริษัทจะถกูบอกเลิกสญัญาจาก AIS และ
ผู้บริหารเช่ือมัน่วา่การประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจาก AIS อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

2.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จาํหน่ายสนิค้ารายใหญ่  

เน่ืองจากผู้จดัจําหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเฉพาะบางย่ีห้อและบางรุ่นเท่านัน้ ดงันัน้
เพ่ือให้บริษัทมีสินค้าจําหน่ายได้ครบทุกร่น ทกุย่ีห้อ จึงต้องสัง่ซือ้จากผู้จดัจําหน่ายหลายราย โดยการสัง่ซือ้สินค้าของบริษัทจาก              
ผู้จดัจําหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะขึน้อยู่กบัย่ีห้อและรุ่นของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นท่ีนิยม ส่วนลดจากการซือ้สินค้า
ปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทัง้ข้อเสนอตา่งๆ จากผู้จดัจําหน่าย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้จดัจําหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษัทยงัคงรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จดัจําหน่ายรายอ่ืนอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกระจายการสัง่ซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไปยงัผู้จดัจําหน่ายรายอ่ืน 
นอกจากนีบ้ริษัทยังเป็นผู้ จัดจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์“TWZ” ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทอีกด้วย ส่งผลทําให้บริษัทมีสินค้า              
ท่ีทนัสมยัตรงกบัความต้องการของลกูค้าเพิ่มมากขึน้ และลดการพึง่พิงผู้จดัจําหน่ายสนิค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

2.3  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน   

บริษัทมีการนําเข้าเคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชําระเป็นเงินตราต่างประเทศ  
ทําให้บริษัทอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจากการท่ีบริษัทต้องชําระค่าสินค้า บริษัทจึงได้มีการติดตามดูแลความ
เคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด อีกทัง้มีนโยบายป้องกันความเส่ียงดังกล่าวโดยจะทําสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้าตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึน้ 
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2.4  ความเส่ียงจากการล้าสมัยของสนิค้า   

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ผู้ผลติจงึต้องทําการพฒันาและออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ 
ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงอาจประสบปัญหาในเร่ืองสินค้าท่ีมีอยู่อาจเส่ือมความนิยมและล้าสมยั 
ทําให้บริษัทไมส่ามารถจําหน่ายสนิค้าดงักลา่วได้ บริษัทจงึอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับลดราคาขายของสนิค้ารุ่นดงักลา่วเพ่ือให้
ทนักบัตลาดและสามารถแข่งขนัได้ 

จากการท่ีผู้บริหารของบริษัทประกอบธุรกิจจําหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมามากกว่า 20 ปี ทําให้มีความเข้าใจถึงภาวะ
อตุสาหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอย่างดี  ผู้บริหารของบริษัทจึงให้ความสําคญัในการคดัเลือกย่ีห้อและรุ่นของสินค้าท่ีจะนํามา
จําหน่ายอย่างระมดัระวงั โดยบริษัทจะทําการสํารวจความคิดเห็นและความต้องการของลกูค้าทัง้ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภค
อย่างสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากผู้ผลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีชัน้นําท่ีบริษัทได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้จดัจําหน่ายอีกด้วย สง่ผลทําให้บริษัทสามารถคดั
สรรสินค้าได้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสดุ ในขณะเดียวกนั บริษัทก็มีการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสนิค้าคงคลงัของทกุสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลงัได้ในทนัที ประกอบกบัการ
ท่ีบริษัทมีช่องทางการขายผ่านตวัแทนจําหน่าย สง่ผลทําให้บริษัทสามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนท่ีสินค้าท่ีมีอยู่จะเส่ือมความ
นิยม นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้ผลติโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมทัง้ผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ท่ีบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายให้ ทําการปรับลดราคา
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนัในตลาดได้  บริษัทจะได้รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เง่ือนไขและตามเวลาท่ีตกลง
จากผู้ผลติ และ/หรือผู้จดัจําหน่ายรายดงักลา่วอีกด้วย  

 2.5  ความเส่ียงจากการที่มีจาํนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึน้ 

การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของธุรกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ท
โฟน ทําให้ธุรกิจจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงขึน้โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัท
เป็นร้านตวัแทนจําหน่ายพนัธมิตรของ AIS ซึง่เป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ ประกอบกบัการท่ีบริษัทมีสินค้าท่ีให้บริการ
แก่ลกูค้าท่ีหลากหลาย การมีช่องทางการจําหน่ายท่ีครอบคลมุและทัว่ถงึทัง้ในสว่นของการขายปลีกโดยมีสาขาซึง่สว่นใหญ่ตัง้อยู่ใน 
Prime Area ทัว่กรุงเทพมหานคร และมีตวัแทนจําหน่ายครบทกุภมิูภาคของประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีศนูย์บริการท่ีมีคณุภาพ
และครบวงจร สามารถสนบัสนนุสนิค้าตา่งๆของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลทําให้บริษัทมีรายได้จากการบริการท่ีสม่ําเสมอ 
รวมทัง้การท่ีผู้บริหารมีความเข้าใจกลไกตลาดและความต้องการของลกูค้าเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ทําให้บริษัทเช่ือมัน่วา่บริษัทมีความพร้อมและสามารถท่ีจะแข่งขนักบัผู้ประกอบการอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมได้เป็นอยา่งเตม็ท่ี 

2.6  ความเส่ียงเก่ียวกับสัญญาเช่าพืน้ที่ 
เน่ืองจากบริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริษัททัง้สิน้จํานวน 23 สาขา 

ซึง่ตัง้อยู่ในศนูย์การค้าชัน้นําและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดงันัน้บริษัทจะต้องทําการเช่าพืน้ท่ีจากผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีทัง้ในรูปแบบของสญัญาเช่า
ระยะสัน้และระยะยาว บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ี หรืออาจมีความเส่ียงจากการท่ีผู้ ให้เช่า             
ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการตอ่สญัญาท่ีทําให้บริษัทต้องเสียคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เดิม แตจ่ากการท่ีบริษัทเป็นคูค้่าท่ีดีของผู้ ให้เช่าพืน้ท่ี 
มาโดยตลอด จงึทําให้มีความเส่ียงเก่ียวกบัตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักลา่วคอ่นข้างน้อย 
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3.  กลยุทธ์การแข่งขัน 

3.1 การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร   

จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์ให้ดําเนินงานภายใต้ช่ือ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY 
ซึ่งถือเป็นร้านตวัแทนจําหน่ายพนัธมิตรของ AIS โดยได้สิทธิในการจําหน่ายสินค้า รวมถึงให้บริการต่างๆ ของ AIS ซึ่งตวัแทน
จําหน่ายทัว่ไป จะไม่ได้รับสิทธิในการให้บริการเหล่านี ้ โดยแต่ละสาขาของบริษัทจะมีการติดตัง้ระบบ Computer Online เพ่ือ
เช่ือมโยงข้อมลูกบั AIS จึงทําให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ แก่ลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว  เน่ืองจากบริษัทสามารถป้อนข้อมลูของ
ลกูค้าเข้าสูร่ะบบทะเบียนบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ AIS ได้ในทนัที ในขณะท่ีตวัแทนจําหน่ายทัว่ไปจะต้องทําการลงทะเบียนผา่นทาง 
Internet บนเวบไซต์ www.ais.co.th ซึง่จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการท่ีนานกวา่   

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า ได้แก่ การให้บริการซ่อมโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรืออปุกรณ์ทัง้ท่ีอยู่
ในระหวา่งการรับประกนัและท่ีสิน้สดุระยะเวลาการรับประกนัแล้ว โดยลกูค้าสามารถนําโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีชํารุดมาทําการซ่อมแซม
ได้ท่ีทกุสาขาของบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการจดัสง่สนิค้าท่ีชํารุดดงักลา่วไปทําการซอ่มแซมยงัศนูย์บริการหลงัการขาย จะเห็นว่า
การให้บริการของบริษัทจะเป็นการให้บริการท่ีครบวงจร เป็นการให้บริการท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า 
รวมทัง้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วนและมีประสทิธิภาพ  

3.2 การมีช่องทางการจาํหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถงึ 

1) การเลือกทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมในการเปิดสาขา 
เน่ืองจากรายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งมาจากการขายปลีกให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไป (Retail) โดยเลือกเปิดสาขาเฉพาะ            

ในแหลง่ชมุชนท่ีมีกําลงัซือ้ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ ปัจจบุนั บริษัทมีสาขาจํานวน 23 แหง่   

2) การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจําหน่าย 

ตวัแทนจําหน่ายถือเป็นช่องทางสําคญัในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท และจากการท่ีบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นรายแรกๆ  บริษัทจึงมีการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจําหน่ายเหลา่นีม้าเป็นเวลานาน นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัมีฝ่ายขายท่ีรับผิดชอบในการดูแลตวัแทนจําหน่ายเหล่านีโ้ดยตรง โดยจะทําการติดต่อและตรวจเย่ียมตวัแทนจําหน่ายอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจ  ทัง้ในเร่ืองความรวดเร็วในการส่ง
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ทนักบัความต้องการ คณุภาพสินค้า รวมทัง้ราคาสินค้า นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย              
ในกลุม่ตวัแทนจําหน่ายของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มแรงจงูใจในการซือ้สนิค้าจากบริษัท    

3.3 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายใหญ่ 

บริษัทได้รับสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตัง้แต่ปี 2537 และในช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษัทได้รับรางวลัต่างๆ จาก AIS อย่าง
ต่อเน่ือง สง่ผลทําให้บริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับการสนบัสนนุจาก AIS อย่างสม่ําเสมอ ทัง้ในด้านการจดัโปรโมชัน่ร่วมกนั 
งบประมาณการตกแตง่ร้านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือสร้าง Brand Loyalty ภายใต้ช่ือ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS 
BUDDY 
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3.4 การบริหารสนิค้าคงคลังที่มีประสทิธิภาพ 

บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารสินค้าคงคลงัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นสินค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนความนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน   ดงันัน้ บริษัทอาจประสบกับ
ปัญหาอนัเกิดจากสินค้าล้าสมยัหรือสินค้าเส่ือมความนิยม บริษัทจึงมีการพฒันาระบบการจดัการสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้โดยใช้ระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูสินค้าคงคลงัของทกุสาขา  ทําให้สามารถควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทมีการตรวจนบัสินค้าคงคลงัทกุชิน้ทกุสาขาในทกุสิน้วนั สําหรับท่ีคลงัสินค้าบริษัทจะจดัแบ่ง
พนกังานตรวจนบัตามประเภทของผลิตภณัฑ์  โดยจะทําการสุ่มตรวจนบัสินค้าตามหน่วยนบั (กล่อง) เพ่ือทําการเปรียบเทียบยอด
สินค้าคงเหลือกบัรายงานสินค้าคงคลงัจากระบบ Inventory ของบริษัท นอกจากนีฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะตรวจนบั
สินค้าในแต่ละสาขา และท่ีคลงัสินค้าอย่างสม่ําเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดงักล่าว ส่งผลทําให้บริษัท            
มียอดสญูหายของสนิค้าคงคลงัต่ํามาก 

 3.5 ความหลากหลายของผลติภัณฑ์และความสามารถในการคัดเลือกผลติภัณฑ์เพ่ือมาจาํหน่าย 

บริษัทได้มีการจดัซือ้จดัหาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกนัก็ได้มีการนําเข้าสินค้า
จากประเทศจีนเข้ามาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษัท “TWZ” ทําให้บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ครบทกุกลุม่ และการท่ีผู้บริหารของบริษัทอยู่ในธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ประกอบกบั
การได้รับข้อมลูข่าวสารจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและผู้ผลติโทรศพัท์เคล่ือนท่ีชัน้นําตา่งๆ อยู่เป็นประจํา ทําให้มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มกระแสความนิยมของผู้บริโภค และความเคล่ือนไหวของตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ในภาพรวม จงึทําให้สามารถคดัเลือกสนิค้าท่ีตรงกบัความต้องการของตลาดได้เป็นอยา่งดี  

 3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร 

บริษัทให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะให้บริการท่ีมีคณุภาพแก่ลกูค้าทัง้
ก่อนและหลังการขาย ทัง้นี ้พนักงานทุกคนในสาขาของบริษัทจะต้องผ่านการอบรมพืน้ฐานให้มีความรู้ ความสามารถและมี
คณุภาพในการให้บริการท่ีมีมาตรฐาน โดยพนักงานทกุคนจะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจถึงศกัยภาพของโทรศพัท์ วิธีการใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริมต่างๆ รวมทัง้มีการ Update ข้อมลูเก่ียวกบัตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยู่เป็นระยะเพ่ือท่ีจะสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ลกูค้าได้เข้าใจอยา่งถ่องแท้ ในสว่นพนกังานท่ีให้บริการหลงัการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศพัท์ เคล่ือนท่ีก็จะได้รับ
การฝึกอบรมจากผู้ผลิต และจาก AIS เพ่ือให้มีความรู้ ความชํานาญ รวมทัง้ทักษะต่างๆ เพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการได้ตาม
มาตรฐานท่ีศนูย์บริการกําหนดไว้  

3.7 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง (Integrated Marketing Communication) 

บริษัทมีการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย การโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ทัง้แก่ตวัแทนจําหน่ายและผู้บริโภค ซึ่ง
นอกจากจะเป็นวิธีท่ีช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยงัสร้างความคุ้นเคยในตราผลติภณัฑ์ของบริษัทอีก 
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4. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าของบริษัท สามารถแบง่ออกเป็น  2  กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้   

 1. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นการขายปลีก (Retail)  

บริษัทจะจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึ่งตัง้อยู่ตามศนูย์การค้า และ ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ และบริษัทมีบริการสินเช่ือแบบผ่อนชําระสําหรับการซือ้สินค้าของบริษัท ทัง้จากบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด และสถาบันการเงินรายอ่ืน ๆ ท่ีให้บริการ
สนิเช่ือผอ่นชําระ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้ารายยอ่ยเพิ่มมากขึน้ 

2.  กลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวแทนจาํหน่ายทั่วไป (Dealer)   

 นอกเหนือจากการจําหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอปุกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลกูค้ารายย่อยทัว่ไปแล้ว บริษัทยงัจําหน่ายสินค้า
ให้แก่ตัวแทนจําหน่ายสําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกว่า 200 รายทั่วประเทศ  และจากการท่ีบริษัทมียอดการสัง่ซือ้สินค้าต่อครัง้ใน
ปริมาณมาก ทําให้บริษัทได้รับการสนับสนุนในการทําตลาดจากผู้จัดจําหน่าย และมีอํานาจต่อรองทัง้ในเร่ืองของรุ่นของสินค้า 
ราคา และความรวดเร็วในการส่งสินค้า  ดงันัน้การท่ีตวัแทนจําหน่ายสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทก็จะได้รับการจดัสรรสินค้ารุ่นใหม่ๆ 
ทัง้ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายเอง และผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทซือ้จากผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการท่ีบริษัทมีการ
จดัส่งสินค้าที่รวดเร็วและราคาสินค้าที่เหมาะสม  รวมทัง้การที่บริษัทมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายให้กบัตวัแทนจําหน่าย
อยา่งสม่ําเสมอ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากตวัแทนจําหน่ายอยา่งตอ่เน่ือง   

5.  นโยบายราคา 

สําหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีบริษัทนําเข้าจากประเทศจีน มาจําหน่ายภายใต้ตราผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้ บริษัทมีนโยบาย
ในการกําหนดราคาสินค้าโดยคิดจากราคาต้นทนุบวกอตัรากําไรที่เหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคณุสมบติั
การใช้งานของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ความนิยมของลกูค้าตามสภาวะการแข่งขนัของตลาด  

เน่ืองจากเทคโนโลยีของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้จดัจําหน่ายสินค้าต้องมีการปรับราคา
สนิค้าอยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายของผู้จดัจําหน่ายเหลา่นัน้ บริษัทจะได้รับการชดเชยราคาตามรุ่น 
เง่ือนไข และตามเวลาท่ีได้ตกลงกนั เพ่ือให้บริษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพ่ือแข่งขนัในตลาดได้   

6.  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  

บริษัทมีช่องทางการจําหน่ายสนิค้าของบริษัท แบง่ได้เป็น 3 ช่องทางหลกั ดงันี ้

6.1 การจาํหน่ายสนิค้าผ่านสาขาของบริษัท  

บริษัทจําหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลกูค้ารายย่อยทัว่ไปผ่านสาขาของบริษัทท่ีเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบนั จํานวนรวม
ทัง้สิน้ 23 สาขา ซึง่ตัง้อยูแ่หลง่ธุรกิจท่ีสําคญั  ซึง่ถือเป็นทําเลท่ีเหมาะสม เน่ืองจากลกูค้าทัว่ไปมีพฤติกรรมท่ีเน้นความสะดวกสบาย
ในการเลือกซือ้สินค้าหรือใช้บริการ  การท่ีสาขาของบริษัทตัง้อยู่ในทําเลดงักล่าวจึงมีความได้เปรียบในการขายและการให้บริการ              
ท่ีลกูค้าทัว่ไปสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าทัว่ไปจะเน้นการให้บริการเป็นสําคญั 
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โดยบริษัทจะมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายย่ีห้อและรุ่นให้แก่ลกูค้าเพ่ือทําการเปรียบเทียบทัง้การใช้งานและราคาเพ่ือให้
เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย 

6.2 การจาํหน่ายสนิค้าผ่านตัวแทนจาํหน่าย (Dealer) 

บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าให้กบัตวัแทนจําหน่ายในลกัษณะการขายส่ง ซึ่งบริษัทมีลกูค้าท่ีเป็นตวัแทนจําหน่ายสําหรับ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีครบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการคัดเลือกตัวแทนจําหน่าย บริษัทจะมีการพิจารณาข้อมูลเบือ้งต้นของ
ตวัแทนจําหน่ายแต่ละราย ได้แก่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระเงินของตวัแทน
จําหน่าย เขตพืน้ท่ีในการจําหน่ายสินค้าของตวัแทนจําหน่าย เป็นต้น เพ่ือประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ ท่ีจะมาเป็นตวัแทน
จําหน่ายของบริษัทแต่ละราย ซึง่การขายสินค้าให้แก่ตวัแทนจําหน่ายสว่นใหญ่ บริษัทจะให้สว่นลดการค้าในกรณีท่ีลกูค้าชําระเป็น
เงินสด และจะให้เครดิต 7 - 120 วนั สําหรับตวัแทนจําหน่ายท่ีมีการสัง่ซือ้เป็นประจําและทําธุรกิจกบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน 
และไมมี่ประวติัการผิดนดัการชําระเงิน  

6.3 การจาํหน่ายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

บริษัทมีการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ บริษัท อาร์เอสมอลล์ จํากดั,บริษัท ช้อปปี ้(ประเทศไทย) จํากดั, 
บริษัท ลาซาด้า จํากดั, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั, บริษัท โรบินสนั จําดดั (มหาชน), บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากดั, 
บริษัท เพาเวอร์บาย จํากดั, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จํากดั เป็นต้น โดยบริษัทจะวางแผนการตลาดร่วมกบับริษัทดงักล่าว 
โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ และรุ่นของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของลกูค้า 

7. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

รายละเอียดของทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 
วงเงนิจาํนอง 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 ธ.ค. 63 

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

เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 
เป็นเจ้าของ 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

62.06 
59.82 

1.05 
 

0.85 
0.36 
0.82 

13.32 
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รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สนิใช้ในการประกอบธุรกจิจากผู้ให้เช่าณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้  

ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์ 

การเช่า 
สถานที่ตัง้ 

พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริ
บิวชัน่ซิสเทมจํากดั 

Telewiz Shop 
 

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

42.00 
13.00 
15.00 
19.00 
17.00 
34.00 
27.00 

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

บริษัท สยาม รีเทล 
ดีเวลลอ็ปเม้นท์จํากดั 

Telewiz Shop 
 
 

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

77.17 
74.00 

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

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท 

Telewiz Shop ชัน้ 2 ห้อง 225 อาคารเซน็ทรัลพลาซา่  
รัชดา-พระราม 2 

119.53 22 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 64 

บริษัท ออลซีซนัส์ 
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  

Telewiz Shop ชัน้ 3 อาคารออลซีซนัส์คอมเพลก็ซ์ 
ห้อง 334/3  

10.31 29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66 

บริษัท บ๊ิกซีซเูปอร์เซน็
เตอร์จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop ชัน้ใต้ดิน อาคารศนูย์การค้า บ๊ิกซีซเูปอร์เซน็เตอร์ 
สาขาบางนา 

32.50 08 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 64 
 

 Telewiz Shop ห้อง 2CR220/1 ศนูย์การค้า 
บ๊ิกซีซเูปอร์เซน็เตอร์ บางพลี 

115.00 15 มี.ค.62 – 14 มี.ค. 64 
 

 Telewiz Shop 
 

Telewiz Shop 
 
 

ห้อง F1/10 ห้างคาร์ฟร์ู สาขาพระราม 2 
ชัน้ใต้ดิน  
ศนูย์การค้า บ๊ิกซีซเูปอร์ 
เซน็เตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่  
 

19.31 
 

14.06 
 
 

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

 
 

บริษัท บางนาเซน็ทรัล 
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

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

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา 
จํากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop 
 

ชัน้ 3 ห้อง 309/1 อาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัลราม
อินทรา 

53.75 
 

01 ธ.ค.62- 31 ม.ค.64 
 

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

    
บริษัท โฮมโปรดกัส์ เซน็
เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

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

คณุสํารวม จินตสเุมธ TWZ Shop 100/1-2 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 140.80 01 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64 
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ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค์ 

การเช่า 
สถานที่ตัง้ 

พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

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

สํานกังานและ
คลงัสินค้า 

 
 

 
สํานกังานและ
แผนกบริหาร
หลงัการขาย 

 
 
คลงัสินค้า 

 
 
 
 
 
สํานกังานและ
แผนก Fibre 

 

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

180.00 
 

308.00 
 
 

345.30 
 
 

 
 

110.00 
 

208.00 
 
 
 

172.65 
 

01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย.64 
 

15  ก.ย. 61 -15 ก.ย. 64 
 

 
01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66 

 
 

 
 

01 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 

 
15 ก.ย. 61 – 14 ก.ย. 64 

 
 
 
1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.66 

รายละเอียดสทิธิการเช่าพืน้ที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกจิณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ที่ตัง้ วัตถุประสงค์ 
พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 
ภาระผูกพนั 

 

มูลค่าตามบญัชี 
31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ห้อง  305 ชัน้  3  อาคารศูนย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซา่ พระราม 3 

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

0.40 

ห้อง 509A ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลซิตี ้
บางนา 

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

0.64 

 
นอกจากนี ้บริษัทได้เข้าทําสญัญาสิทธิการเช่าจากการเช่าท่ีดินกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษกเนือ้ท่ี

ประมาณ 6,126 ตารางเมตร รวมทัง้ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั ท่ีบริษัทได้ซือ้หุ้นมาจากผู้ ถือหุ้นเดิม เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ส่งผล
ให้บริษัทมีประโยชน์จากการใช้สัญญาสิทธิการเช่าท่ีดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนือ้ท่ีเพิ่มขึน้อีก
ประมาณ 5,909.20 ตารางเมตร เพ่ือดําเนินการก่อสร้างโฮมออฟฟิศ อาคารสํานกังาน เพ่ือการพาณิชย์ โดยสิทธิการเช่าประกอบด้วย
สญัญาเช่า 4 ฉบบั ได้แก่ 
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1.  สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือปลกูสร้างอาคาร เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 10 มีนาคม 2551 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 2 ฉบบั 
2.  สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคาร เพ่ือดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 

14 สงิหาคม 2574 จํานวน 2 ฉบบั 

ทัง้นี ้สิ่งปลกูสร้างทัง้หมดในพืน้ท่ีเช่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่งประเทศไทยทัง้สิน้ทนัที         
ท่ีลงมือปลกูสร้างหรือติดตัง้ และบริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่ารายปีซึ่งเป็นไปตามสญัญาเช่าทัง้ 4 ฉบบักบัการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

8. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัตกิารเพิ่มทุนที่ผ่านมา 

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

ท่ียงัมิได้จําหน่าย จํานวน 515,680,609.10 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 5,156,806,091 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท 

 ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วยเพ่ือ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตามสดัส่วนการจองซือ้ในอตัรา 1 หุ้นสามญัใหม่ 
ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ 
1 ปี นบัแตว่นัท่ีออก ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เพิ ่มทนุจดทะเบ ียนของบริษัท  จํานวน  1,022,316,574.90 บาท  โดยออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน  จํานวน 
10,223,165,749 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ิมขึน้จาก 
625,908,107.10 บาท เป็น 1,648,224,682 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 16,482,246,820 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 0.10 บาท 

2563  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตดัหุ้นสามญั
ที่ซือ้คืนและยงัไม่ได้จําหน่ายของบริษัทจํานวน 4,000,000.00 บาท มลูค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามญั
ลดลงทัง้สิน้ 40,000,000 หุ้น ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 16,482,246,820 หุ้น   
เป็น 16,442,246,820 หุ้น 

2564  ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,644,224,682.00 บาท เหลือ 990,668,925.00 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ี
ยงัไม่ได้จําหน่ายทัง้หมด 653,555,757.00 บาท มลูค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามญัลดลงทัง้สิน้ 
6,535,557,570 หุ้น สง่ผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,442,246,820 หุ้น เป็น 9,906,689,250 หุ้น 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 990,668,925.00 บาท เป็น 1,651,114,875.00 บาท โดยออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุ จํานวน 6,604,459,500 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 660,445,950.00 บาท 

 ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,651,114,875.00 บาท เป็น 1,489,342,794.10 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ได้จําหน่ายทัง้หมด 161,772,080.90 บาท มูลค่าท่ีตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้ นสามัญลดลงทัง้สิน้ 
1,617,720,809 หุ้น สง่ผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,511,148,750 หุ้น เป็น 14,893,427,941 หุ้น 

 เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,489,342,794.10 บาท เป็น 2,977,237,990.30 บาท โดยออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุ จํานวน 14,878,951,962 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,487,895,196.20 บาท 

 
 
 
 
 



 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 - สว่นท่ี 2 ข้อมลูการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้าท่ี 14 

9.  ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ จํานวน 9 ทา่น ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

ช่ือ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
นาย พทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัท 

นาย กิตติพงศ์ กิตติภสัสร กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) / กรรมการ 
นาง ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ 
น.ส. ไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการ 
นาย ภทัร ลาภานนัท์ กรรมการ 
นาย ณฐัชยั เจริญขจรกลุ กรรมการ 
นาย บนัดาล อดุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นาย พงชาญ สําเภาเงิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นาย มนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวนลนีิ ประทบัศร เป็นเลขานกุารบริษัท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 สรุปได้ดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้น % 

1 นาย พทุธชาติ รังคสิริ 1,306,980,951 8.78 
2 นาย วิวฒัน์ โกวิทย์โสภณ 680,000,000 4.57 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 500,035,415 3.36 
4 นาง เพชรัตน์ ทองแตง 184,333,333 1.24 
5 นาย ยทุธศกัด์ิ จัน่นิธิกลุ 180,700,000 1.21 
6 นาย ธงชยั อพุนัวนั 140,200,000 0.94 
7 นาย กฤษดา อคัรพทัธยากลุ 120,634,200 0.81 
8 นาย ณฐัวิทย์ วฒิุกลุพานิช 104,253,000 0.7 
9 นาย กิตติพงศ์ สวุรรณรักษ์ 90,000,000 0.6 

10 นาย อฐั ทองแตง 78,988,666 0.53 

 
10.  ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

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

1. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
ผลการดาํเนินงาน 
 สําหรับงวดเก้าเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,492.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 
2,315.51 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 177.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 7.65 ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

-  รายได้จากการขายและบริการ จํานวน 2,467.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2,272.89 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปี
ก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 194.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 8.57 เน่ืองจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 ถึงแม้สําหรับงวดเก้าเดือนของปีปัจจุบนัจะมีรายได้เพิ่มขึน้แต่รายได้ของงวดปัจจุบนัและงวด
เดียวกนัของปีก่อนยงัมีรายได้จากการขายลดลงจากท่ีผา่นมา 
 -  รายได้สนบัสนนุการขาย เป็นจํานวนเงิน 8.39 ล้านบาท ลดลงจาก 20.38 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิด
เป็นจํานวนเงิน 11.99 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 58.83 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินค่าสนบัสนนุการขายจาก 
ผู้ จําหน่ายลดลงตามการจดัการสง่เสริมการขายของผู้จดัจําหน่าย 
-  รายได้อ่ืน เป็นจํานวนเงิน 16.53 ล้านบาท ลดลงจาก22.24 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 
5.71 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 25.67 สว่นใหญ่รายได้อ่ืนของบริษัทประกอบด้วยกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศ และดอกเบีย้รับ 

-  ต้นทุนขายและบริการ จํานวน 2,210.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2,076.66 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจาก บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการจดัจําหน่ายสนิค้าเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  
-  ต้นทุนในการจัดจําหน่ายจํานวน 45.19 ล้านบาท ลดลงจาก 47.09 ล้านบาทของงวดเดียวกันของปีก่อน และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 128.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 105.74 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากบริษัทมีประมาณการด้อยคา่สนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 
-  สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม จํานวน 5.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก (0.45) ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 6.23 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการปรับปรุงบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง
สญัญาเช่า  
-  ต้นทนุทางการเงิน จํานวน 95.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 89.22 ล้านบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นต้นทนุ
ทางการเงินจากการดําเนินงานปกติของบริษัท 
- ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ จํานวน 4.50 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1.93 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน             
คิดเป็นจํานวน 2.57 ล้านบาท เน่ืองจากผลการดําเนินงานตามท่ีกลา่วข้างต้น 
- กําไรสทุธิ เป็นจํานวนเงิน 14.11 ล้านบาท ซึ่งกําไรสทุธิดงักลา่วถกูบวกด้วยผลขาดทนุของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุ 1.30 ล้านบาท ดงันัน้กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทจึงเป็นจํานวนเงิน 15.41 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก (4.95) ล้านบาท 
ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจํานวน 20.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 411.31 เน่ืองจากบริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีผลการดําเนินงานตามท่ีกลา่วข้างต้น  
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ฐานะการเงนิ 
 

บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นจํานวน 6,011.45 ล้านบาท และ ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เป็นจํานวน 5,758.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวนเงิน 252.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 
4.39 ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 81.61 
และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนร้อยละ 18.39 โดยรายละเอียดของสนิทรัพย์ท่ีสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้  
-  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน เป็นจํานวน 1,658.86 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 
1,734.02 ล้านบาท ของปีก่อน หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 75.16 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราสว่นร้อยละ 4.33 ลกูหนีก้ารค้า
ของบริษัทลดลงเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ทําให้บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง สําหรับ
ลกูหนีอ่ื้นของการดําเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ลกูหนีอ่ื้น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้
ค้างรับ เงินทดรองจ่ายในการดําเนินงาน และดอกเบีย้ค้างรับ 
-  สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และอุปกรณ์เสริม รวมถึงขยะท่ีเป็น
วตัถดิุบเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าของบริษัทย่อย โดยสินค้าคงเหลือมีจํานวน 1,868.08 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึน้จาก
จํานวน 1,781.64 ล้านบาท ของปีก่อนเป็นจํานวน 86.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.85 โดยสินค้าคงเหลือได้เป็นไป
ตามนโยบายการบริหารสนิค้าของบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนัราคาต้นทนุสนิค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตอ่หน่วยสงูขึน้มากกวา่ในปีท่ีผา่นมา 
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ซึ่งเป็นเงินฝากท่ีติดภาระคํา้ประกันมีจํานวน 352.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 
351.40 ล้านบาทของปีก่อน คิดเป็นจํานวนเงิน 0.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นร้อยละ 0.25 
- สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายจํานวน 151.85 
ล้านบาท ลดลงจาก 180.25 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีประมาณการด้อยคา่สนิทรัพย์เพิ่มขึน้ 
 

สภาพคล่อง 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จํานวน 581.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกันของปีก่อน จํานวน 253.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราส่วนร้อยละ 129.91 โดยมีรายละเอียดของ
แหลง่ท่ีมาและใช้ไปของเงินสดดงันี ้
-  เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 101.25 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและการ
เพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 
-  เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ 9.17 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
-  เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 138.64 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการออกหุ้นทนุ  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เทา่กบั 2.24 เท่า โดยบริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ินหมุนเวียนเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
เทา่กบั 2.27 เทา่  

 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จํานวน 2,466.86 ล้านบาท ในขณะท่ีสว่นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย เทา่กบั 3,544.59 ล้านบาท สง่ผลทําให้อตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.70 เท่า ลดลงจาก 
0.90 เทา่ ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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งบการเงนิของบริษัท 

 

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

6 581,894 351,172 574,716 340,580 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 1,658,863 1,734,016 1,669,221 1,789,173 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 

 - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5.1 5,000 5,500 239,501 220,001 
 - กจิการท่ีไมเ่กีย่วขอ้งกนั 8 5,000 - 5,000 - 

สินค้าคงเหลือ 9 1,868,078 1,781,639 1,784,496 1,699,799 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 18 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภ์ายใต้

สัญญาเชา่ทางการเงิน 10.1 5,814 4,797 4,041 2,725 

- โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้เชา่ภาย

   ใตสั้ญญาเชา่ทางการเงิน 10.2 10,042 10,042 -                            - 

- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10.3 352,274 351,403 351,776 350,928 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 11 267,358 267,358 -                            - 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนหรือกลุม่สินทรัพยท่ี์จะจาํหนา่ย 

ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 12 151,850 180,250 163,950 192,350 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,906,191 4,686,177 4,792,701 4,595,556 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียน

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภ์ายใต้

สัญญาเชา่ทางการเงิน 10.1 64,466 66,950 40,899 42,679 

- สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน 7,164 7,162 - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 13.1, 13.2.1 56,171 50,387 408,000 406,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 114,900 114,900 15,900 15,900 

15 173,662 176,665 71,665 80,010 

16 49,202 8,502 50,321 11,748 

คา่ความนิยม 17 66,312 66,312 - - 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม

- สิทธิการเชา่ท่ีดิน 18.1 9,780 10,650 - - 

- สิทธิการเชา่พื้นท่ี 18.2 685 1,048 685 1,048 

- สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 18.3 452,262 453,504 5,261 6,501 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,139 1,147 - - 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 19

- ท่ีดินรอการพฒันา 23,625                     23,625                   -                            - 

- สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื่น 85,890 91,645 13,720 20,761 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,105,258 1,072,497 606,451 584,647 

รวมสินทรัพย์ 6,011,449 5,758,674 5,399,152 5,180,203 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
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(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 20 1,332,028 1,572,280 1,322,351 1,562,807 

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 326,382 311,899 142,494 152,396 

สว่นของหน้ีสินตามสัญญาเชา่

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 17,999 3,296 18,660 4,440 

สว่นของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

- หุ้นกู ้ 22 417,178 - 417,178 - 

- เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 23 14,993 - 14,993 - 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 5.1 69,509 69,509 36,829 42,408 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน - กจิการท่ีไมเ่กีย่วขอ้งกนั

- ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 24.1 - - - - 

- เงินกูย้ืมระยะส้ันอื่น 24.2 412 94,641 - 94,229 

ภาษีเงินไดค้้างจา่ย 1,818 2,619 1,794 2,190 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน

- สังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเชา่ทางการเงิน 25.1 3,124                       3,571 3,124 3,571 

- อสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเชา่ทางการเงิน 25.2 3,399                       2,283 1,650 1,109 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 2,186,842 2,060,098 1,959,073 1,863,150 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 23 27,810 20,000 27,810 20,000 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ 21 25,490 4,726 25,298 6,182 

หุ้นกู ้ 22 - 410,803 - 410,803 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 115,321 116,178 6,671 6,815 

ผลประโยชน์พนักงาน 13,404 11,345 12,672 10,795 

หน้ีสินทางการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน

- สังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเชา่ทางการเงิน 25.1 3,543                       5,871 3,543 5,871 

- อสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเชา่ทางการเงิน 25.2 93,841 97,241 45,566 47,216 

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น 609 609 247 247 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 280,018 666,773 121,807 507,929 

รวมหนี้สิน 2,466,860 2,726,871 2,080,880 - 2,371,079 

ประมาณการหน้ีสินไมห่มุนเวียนสําหรับ

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท
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(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 26.1

หุ้นสามัญ  16,511,148,750 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,651,115 1,651,115 

หุ้นสามัญ  16,442,246,820 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,644,225 1,644,225 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 14,893,427,941  หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,489,343 1,489,343 

หุ้นสามัญ 9,906,689,250 หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 990,669 990,669 

สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 1,215,168 1,215,168 1,215,168 1,215,168 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

 - จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 53,622 53,622 53,622 53,622 

 - จดัสรรสํารองหุ้นทุนซ้ือคืน 26.2 - - - - 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 515,884 500,477 560,139 549,665 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุ้น - - - - 

รวมสว่นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 3,274,017 2,759,936 3,318,272 2,809,124 

สว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม 270,572 271,867 - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,544,589 3,031,803 3,318,272 2,809,124 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,011,449 5,758,674 5,399,152 5,180,203 

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ 28 2,467,616 2,272,891 2,381,368 2,207,239 
รายไดอ่ื้น 28

- รายไดส้นับสนุนการขาย 8,388 20,382 4,903 18,774 

- รายไดอ่ื้นๆ 16,534 22,237 25,587 22,027 

รวมรายได้ 2,492,538 2,315,510 2,411,858 2,248,040 

ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ (2,210,702) (2,076,656) (2,138,598) (2,022,308) 
ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย (45,194) (47,089) (45,183) (47,089) 
คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (128,365) (105,741) (119,766) (89,275) 
ตน้ทุนทางการเงิน 28 (95,447) (89,221) (93,278) (85,887) 
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนบริษทัรว่ม 5,784 (450) - - 

รวมค่าใช้จ่าย (2,473,924) (2,319,157) (2,396,825) (2,244,559) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 18,614 (3,647) 15,033 3,481 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ 28 (4,502) (1,929) (4,559) (2,135) 
14,112 (5,576) 10,474 1,346 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน - 269 - - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - 269 - - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,112 (5,307) 10,474 1,346 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

สว่นท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 15,407 (4,950) 10,474 1,346 
สว่นไดเ้สียท่ีไมอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,295) (626) - - 

รวม 14,112 (5,576) 10,474 1,346 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 15,407 (4,681) 10,474 1,346 
สว่นไดเ้สียท่ีไมอ่ยูใ่นอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,295) (626) - - - 

รวม 14,112 (5,307) 10,474 1,346 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 27 0.0012 (0.0005) 0.0008 0.0001 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษัิท


