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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 
ควบคู่กับ 

ใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน ครั้งที ่6 (TWZ-W6) 
 

ของ 
 

บริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

ส ำหรบักำรเสนอขำย 
หุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 26 ตลุำคม 2564 (Record Date) 

จ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท  
เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 496,447,598.10 บำท 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 
ระหว่ำงวนัที่ 13 – 17 และ 20 ธันวำคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท ำกำร)  

ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. 
หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระค่าจองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพ 

บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 269 ถนนรชัดำภิเษก แขวงรชัดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(e-RO)
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ค ำชีแ้จงส ำคัญทีค่วรทรำบ 

โดยการรบัหนงัสือแจง้สิทธิการจองซือ้ (“หนังสือแจ้งสิทธิกำรจองซือ้”) หุน้สามญัเพิ่มทุนทีอ่อกและน าเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสดัส่วนการถือหุน้ (“หุ้นเพ่ิม

ทุน”) ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6 

(TWZ-W6) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6”) ทีอ่อกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบริษัททีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้

สามญัเพิ่ม่ทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ผูถ้ือหุน้ยอมรบัและตกลงกบัค าชีแ้จงและ

เงือ่นไขต่างๆ ตามรายละเอยีดทีร่ะบดุา้นล่างนี ้

การเสนอขายหุน้เพิ่มทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือ

หุ้นในครั้งนี ้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และจะเกิดขึน้ในประเทศไทยเท่านัน้ หุน้เพิ่มทนุ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

TWZ-W6 เหล่านี ้(ก) มิไดจ้ดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือ

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ . 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.

หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใตก้ฎหมายของประเทศอืน่ใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิไดเ้ป็นการเสนอขาย

หรือขายหลกัทรพัย์ในประเทศสหรฐัอเมริกา เวน้แต่ไดจ้ดทะเบียนภายใต ้พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ของสหรฐัฯ หรือเป็นไปตาม

ขอ้ยกเวน้จากการจดทะเบียนใดๆ ทัง้นี ้บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะด าเนินการจดทะเบียนหุน้เพิ่มทุน ใบส าคญัแสดง

สทิธิ TWZ-W6 ภายใต ้พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ของสหรฐัฯ หรือเสนอขายหลกัทรพัย์ใด ๆ ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

หา้มมิใหผู้ถ้ือหุน้เผยแพร่ ตพีมิพ ์หรือแจกจ่ายหนงัสอืแจง้สทิธิการจองซือ้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสอื 

แจง้สิทธิการจองซือ้ฉบบันี ้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชีช้วนใหจ้องซือ้หรือซือ้หลกัทรพัย์ของบริษัทในประเทศสหรฐัอเมริกา

หรือประเทศอืน่ใด และมิไดเ้ป็นการชกัชวนใหม้กีารส่งมอบเงนิ หลกัทรพัย์ หรือค่าตอบแทนอืน่ใด และบริษัทจะปฏิเสธการ

ส่งมอบเงนิ หลกัทรพัย์ หรือค่าตอบแทนอืน่ใด ซึ่งตอบกลบัหนงัสอืแจง้สทิธิการจองซือ้ หรือขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสารฉบบั

นี ้บริษัทขอใหผู้ถ้ือหุน้ทีไ่ดร้บัหนงัสือแจง้สทิธิการจองซือ้ ตรวจสอบขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัย์และการเสนอ

ขายหลกัทรพัย์ในประเทศ ซึ่งผูถ้ือหุน้มีภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติดว้ยตนเอง บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีบุ่คคลใดฝ่า

ฝืนขอ้จ ากดัดงักล่าว ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้รบัรองว่าผูถ้ือหุน้ไม่ถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 ของบริษัทในครัง้นี ้โดยผูถ้ือหุน้ไม่เป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัในประเทศที่

เกีย่วขอ้งนัน้ๆ 
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ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ – หนำ้ที่ 1 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ทดีับบลิว
แซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่6 (TWZ-W6) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัท 
บริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่   : เลขที่ 269 ถนนรชัดำภิเษก แขวงรชัดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  

หมำยเลขโทรศพัท ์ :  0-2275-9789 

หมำยเลขโทรสำร  :  0-2275-9798 

โฮมเพจบรษิัท  :  www.twz.co.th 

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทีมี่มติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 9/2564  : วนัท่ี 8 ตลุำคม 2564 

ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564    : วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2564 และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 

2/2564  เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบักำรออกและเสนอ

ขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน จ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวน

เงินทั้งสิน้ 496,447,598.10 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ที่รำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.10 

บำท ซึ่งเท่ำกับมลูค่ำที่ตรำไว ้โดยจดัสรรในอตัรำส่วน 3 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หุน้ออกใหม่ และจดัสรรหุน้สำมญั

เพิ่มทุนเพื่อรองรบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 6 (TWZ-W6) 

จ ำนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท ใหแ้กผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จอง

ซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทตำมสัดส่วนกำรจองซือ้ โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนยบ์ำท) ในอัตรำส่วน 1 หน่วยหุน้

สำมัญออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 6 (TWZ-W6) คิดเป็นจ ำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 

หน่วย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6”) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

3.1 หุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ 

ประเภทหลกัทรพัย ์ : หุน้สำมญั 

มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหุน้ : 0.10 บำท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วก่อน

กำรเพิ่มทนุ 

: 1,489,342,794.10 บำท 
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ทุนที่จะช ำระเพิ่มและจ ำนวน

หุน้ท่ีจดัสรร 

: เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 992,895,196.20 บำท คิดเป็นหุน้สำมญั

จ ำนวน 9,928,951,962 หุน้ แบ่งเป็น 

(1) หุน้สำมญัจ ำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้0.10 

บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิน้ไม่เกิน 496,447,598.10 บำท เพื่อ

เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

(“หุ้นเพิ่มทุน”) 

(2) หุน้สำมญัจ ำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้0.10 

บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิน้ไม่เกิน 496,447,598.10 บำท เพื่อ

รองรบักำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 

รำคำเสนอขำยต่อหุน้เพิ่มทนุ : 0.10 บำท 

อตัรำกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ : 3 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หุน้ออกใหม่ 

วิธีกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ : กำรจดัสรรหุน้เพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำม

สดัส่วนกำรถือหุน้ มีเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(ก) เสนอขำยในอตัรำส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ออกใหม่ 

ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.10 บำท 

(ข) เศษของหุน้ใด ๆ จำกกำรจดัสรรใหปั้ดทิง้ 

(ค) ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตำมสดัส่วน

ที่ก ำหนดได ้(oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงคจ์ะ

จองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตนจะไดร้บักำรจัดสรรหุน้เพิ่มทุนที่จอง

ซือ้เกินกว่ำสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมที่ไดจ้องซือ้ตำมสิทธิครบถว้นแลว้เท่ำนัน้ โดยกำรจดัสรรหุน้

เพิ่มทุนดงักล่ำวใหด้  ำเนินกำรไปจนไม่มีหุน้เพิ่มทุนเหลือจำกกำร

จดัสรร 

ในกรณีที่หุน้เพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำจ ำนวนหุน้ที่ผู้

ถือหุน้เดิมประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ บรษิัทจะด ำเนินกำรจดัสรร

หุน้เพิ่มทนุส่วนท่ีเหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่

ละรำยตำมสดัส่วนของจ ำนวนหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิต่อจ ำนวนหุน้

เพิ่มทนุส่วนท่ีเหลือ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดลุยพินิจของบรษิัท 

หำกกำรจัดสรรหุน้เพิ่มทุนเกินสิทธิขำ้งตน้ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้จอง

ซือ้หุ้นเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิรำยใดมีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซื ้อ

ห ลั ก ท รัพ ย์  (Tender Offer) ต ำมที่ ก ำ ห นด ในป ร ะก ำศ
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คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่เก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวมี

หนำ้ที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(ง) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทในครัง้นี ้บริษัทจะขออนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียน

ของบรษิัทในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไป 

(จ) ก ำหนดใหว้นัท่ี 26 ตลุำคม 2564 เป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่

มี สิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยก ำหนด

ระยะเวลำจองซือ้และกำรช ำระค่ำหุน้เพิ่มทนุ ตัง้แต่วนัท่ี 13 – 17 

และ 20 ธันวำคม 2564 

(ฉ) นอกจำกนี ้ในกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท

ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ขำ้งตน้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขำย

หรือจัดสรรหุ้นสำมัญที่ออกใหม่นีใ้ห้กับผู้ถือหุ้นรำยใด  ๆ  หำก

กำรเสนอขำยหรือกำรจัดสรรหุน้ให้แก่ผู้ถือหุ้นรำยนั้นจะท ำให้

หรืออำจท ำใหบ้รษิัทมีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ เช่น ผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศอื่นใด

ตำมที่บรษิัทพิจำรณำเห็นสมควร (ซึ่งอำจรวมถึงกำรไม่เสนอขำย

หรือจัดสรรหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. 

Persons ตำมนิยำมที่ก ำหนดใน Regulation S ภำยใต้ U.S. 

Securities Act of 1993)) 

3.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 

ประเภทหลกัทรพัย ์ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 6 (TWZ-W6) 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ที่จดัสรร 

: ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไว้

เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิ 

: ไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท 

ชนิดของหลกัทรพัย ์ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นับตัง้แต่วันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 ทั้งนี ้บริษัทจะ

ไม่ขยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 
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ลกัษณะกำรจดัสรร : เป็นกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้และ

ไดร้บัจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ ในอตัรำส่วน 

1 หุ้นสำมัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 โดย

ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนพร้อม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 26 ตลุำคม 2564 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : ไม่คิดมลูค่ำ (รำคำเสนอขำยต่อหน่วยเท่ำกบัศนูยบ์ำท) 

รำคำใชสิ้ทธิ : 0.10 บำทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิตำมหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่ก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิ) ทัง้นี ้หำกมีกำรปรบัรำคำกำร

ใช้สิทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำมูลค่ำหุน้ที่ตรำไว้ของหุน้

บรษิัท ณ ขณะนัน้ 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ (เวน้แตจ่ะ

มีกำรปรบัอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก ำหนดใน

ขอ้ก ำหนดสิทธิ) 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิและ

ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ 

: ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ TWZ-W6 ได้ในทุก 6 เดือน ภำยหลังจำกวันที่ออกและ

เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้

สำมญัของบริษัทฯจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั

ของบรษิัท ระหว่ำงเวลำ 9.00 - 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัก่อน

วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ

ส ำหรับกำรใช้สิทธิ) ส ำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ก ำหนดให้มี

ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั

ก่อนวันใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย (ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ

ครัง้สดุทำ้ย) 

เงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ : บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิ เมื่อเกิด

เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้เพื่อรักษำผลประโยชนต์อบ

แทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม 

(1) เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัท อันเป็น

ผลมำจำกกำรรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

(2) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ใด ๆ ในรำคำที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 

90 ของรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 
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(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แปลง

สภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ใด ๆ โดยก ำหนดรำคำ

หรือค ำนวณรำคำของหุน้ท่ีออกใหม่ เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ

หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้นนั้นต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ

รำคำตลำดของหุน้ สำมญัของบรษิัท 

(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้ที่ ออกใหม่

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่ง เกินกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ใน

ขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(6) เมื่ อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ท ำให้ผล

ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้จะ

ไดร้บัเมื่อมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม 

ทัง้นี ้มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั หรือบคุคลที่ไดร้บั มอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนด เงื่อนไข และ

รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรปรบั หรือกำรเปล่ียนแปลงอตัรำ

กำรใชสิ้ทธิและรำคำใชสิ้ทธิ 

ตลำดรองของใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 ที่ออกในครั้งนี ้ไปจด

ทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่

เ กิ ดจำกกำรใช้ สิท ธิของ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน ำหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในครัง้นีเ้ขำ้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง

สิทธิ 

: บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ

ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯคณะ

กรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร มอบหมำย เป็นผูม้ี

อ  ำนำจในกำรก ำหนดและเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

รำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

TWZ-W6 ไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควรและภำยใตข้อบอ ำนำจที่

กฎหมำยก ำหนด อำทิ กำรจัดสรรและวันออกเสนอขำยใบส ำคัญ
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แสดงสิทธิ TWZ-W6 เป็นตน้ รวมทั้งมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ อัน

จ ำเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบักำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดง

สิทธิ TWZ-W6 ไดทุ้กประกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรติดต่อ

จดัท ำ ลงนำม สลกัหลงั รบัรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็น

หรือเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 

และกำรน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 เข้ำจดทะเบียนเป็น

หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ ตลอดจนด ำเนินกำรขอ

อนุญำตต่อหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งอื่นและกำรแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ ำนำจ

ช่วง เป็นตน้ 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ก ำหนดให้วันที่ 26 ตุลำคม 2564 เป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) 

5. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 5.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นและการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 วนัท่ี 13 - 17 และ 20 ธันวำคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท ำกำร) ระหว่ำงเวลำ 9.00 – 15.00 น. หรือจอง
ซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 

 5.2 วิธีการจองซือ้และสถานทีต่ิดต่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถ

ยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไดท้ี่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ตั้งแต่เวลำ 9.00 – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-RO) ใน

ระหว่ำงวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธันวำคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท ำกำร) ตำมที่อยู่ ดงันี ้

บริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่  : เลขที่ 269 ถนนรชัดำภิเษก แขวงรชัดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

หมำยเลขโทรศพัท ์ : 0-2275-9789 

หมำยเลขโทรสำร : 0-2275-9798 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ – หนำ้ที่ 7 
 

หำกท่ำนมีค ำถำมหรือตอ้งกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมประกำรใด กรุณำติดต่อผ่ำนทำง Line Official 

Account ชื่อ “TWZ-Insight” โดยกำรสแกน QR Code ในโทรศพัทม์ือถือของท่ำนตำม QR Code ดำ้นล่ำง

นี ้

 

 

 

5.3 วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งช ำระเงินค่ำจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยสำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้ ได้
ดงันี ้

5.3.1 ช ำระเงินสดไดท้ี่สถำนที่รบัจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้ ณ สถำนที่รบั

จองซือ้ ตัง้แต่เวลำ 9.00 – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง 

ภำยในวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธันวำคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท ำกำร) 

5.3.2 ช ำระเงินโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)” 

ธนาคาร  กสิกรไทย   สำขำประชำนิเวศน ์1 

ประเภทบัญชี กระแสรำยวนั 

บัญชีเลขที ่ 737-1-02174-9 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งส่งเอกสำรหลกัฐำนกำรจองซือ้พรอ้มตน้ฉบบัใบน ำฝำกเงินค่ำจอง

ซือ้หุน้ ส่งมำที่บริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดทำ้ยของกำร

จองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

(ข) กรณีผูจ้องซือ้ท ำรำยกำรกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(e-RO)  

www.investors-insight.com/twz/login.php 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีกำรช ำระเงินเป็น “โอนเงิน” พรอ้มกับแนบหลักฐำนกำร

ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้ในระบบจำกนัน้ตรวจสอบขอ้มลูกำรจองซือ้ แลว้บนัทึก และ/

หรือ พิมพห์ลักฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้ 

ภายในวันที ่20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทำ้ยของกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

    หมำยเหต:ุ สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3 

http://www.investors-insight.com/twz/login.php
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  5.3.3 ช ำระดว้ย เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์

   (ก) ขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะในนำม 

“บัญชีเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น 

จ ำกัด  (มหำชน) ” ซึ่ ง สำมำรถ เ รี ยก เก็ บ เ งิน ได้จ ำก  ส า นั กหั ก เ งิ น ใน

กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการ โดยจดัส่งมำพรอ้มกบัใบจองซือ้หุน้ และ

ใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้ ณ สถำนท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลา

จองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ตำมวันที่จองซือ้ แต่ไม่เกินวันที่  17 

ธันวำคม 2564 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ิดต่อได้

ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ในกรณีที่ลูกคำ้ไม่ไดร้ะบุชื่อ-นำมสกุล และ 

เบอรโ์ทรติดต่อในดำ้นหลงัของเช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค หรือทำงบริษัทไม่สำมำรถติดต่อ

ลกูคำ้ได ้ในกรณีไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธิในกำรรบักำรจอง

ซือ้หุน้ดงักล่ำว 

(ข) ดร๊ำฟท ์ประเภทเรียกเก็บเงินไดท้ั่วรำชอำณำจกัร โดยสั่งจ่ำย ในนำม “บัญชีเพื่อ

การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)” 

(ค) กรุณำระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดูจำกใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย

ล ำดับที่ 2)) ชื่อ-นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดไ้ว้ดำ้นหลังของเช็ค 

แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์

(ง) ก ำหนดเวลำรบัจองซือ้ กรณีช ำระดว้ยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์ระหว่ำง

วนัท่ี 13 - 17 ธันวำคม 2564 เวลำ 9.00 น. – 15.00 น. 

(จ) กรณีผูจ้องซือ้ท ำรำยกำรกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(e-RO) 

www.investors-insight.com/twz/login.php  

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีกำรช ำระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท”์ พรอ้มกับ

แนบหลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้ในระบบจำกนัน้ตรวจสอบขอ้มลูกำรจองซือ้ 

แลว้ท ำกำรบันทึก และ/หรือ พิมพห์ลักฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้ เพื่ อเป็นเอกสำร

ประกอบกำรจองซือ้หุน้ ภายในวันที ่20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทำ้ยของกำร

จองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

    หมำยเหต:ุ สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3 
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  5.3.4 ช ำระเงินผ่ำนระบบ Internet Banking เขำ้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)” 

ธนาคาร  กสิกรไทย   สำขำประชำนิเวศน ์1 

ประเภทบัญชี กระแสรำยวนั 

บัญชีเลขที ่ 737-1-02174-9 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งส่งเอกสำรหลักฐำนกำรจองซือ้ พรอ้มเอกสำรกำรช ำระค่ำจองซือ้

ผ่ำนระบบ Internet Banking ส่งมำที่บริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่ง

เป็นวนัสดุทำ้ยของกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

(ข) กรณีผูจ้องซือ้ท ำรำยกำรกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน ์(e-RO) 

www.investors-insight.com/twz/login.php  

ผู้จองซื ้อจะต้องเลือกวิธีกำรช ำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบ

หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้ในระบบ จำกนั้นตรวจสอบขอ้มูลกำรจองซือ้ 

แลว้ท ำกำรบันทึก และ/หรือ พิมพห์ลักฐำนกำรช ำระค่ำจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสำร

ประกอบกำรจองซือ้หุน้ ภายในวันที ่20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทำ้ยของกำร

จองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 
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 5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

  5.4.1 ใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิที่กรอกขอ้มลูและลงลำยมือชื่อครบถว้น 

บรษิัทไดจ้ดัส่งใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยตำมที่

ไดก้ ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรจองซือ้และไดร้บักำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนควบ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 26 ตลุำคม 2564 กรณีที่เป็นนิติบคุคลใหล้งนำม

พรอ้มประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสำมำรถยื่นใบจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรองกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนควบใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ 1 ฉบบัเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถขอรบัใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดท้ี่ บริษัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) หรือดำวนโ์หลด

จำกเว็ปไซตข์องบรษิัท (www.twz.co.th) 

5.4.2 ใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบรษิัท ศนูยร์บั

ฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2) 

http://www.investors-insight.com/twz/login.php
http://www.twz.co.th/
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(ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ของผูจ้องซือ้ และ/หรือ ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท ำใหช้ื่อ/ชื่อสกลุไม่ตรง

กบัชื่อผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 26 ตลุำคม 2564 ซึ่งเป็นวนั

ก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนควบใบส ำคญัแสดง

สิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น หนงัสือรบัรอง 

ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นตน้ 

5.4.3 หลกัฐำนกำรช ำระกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไดแ้ก่ 

(ก) เช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์(หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนาคาร” ที่สำมำรถ

เรียกเก็บไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหำนครไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำร) หรือ 

(ข) ส ำเนำใบน ำฝำกเงิน พรอ้มเขียนชื่อ นำมสกุล ท่ีอยู่ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้ว้

ดำ้นหลงั หรือ 

(ค) ในกรณีช ำระผ่ำนระบบ Internet Banking เขำ้บญัชีบรษิัท ส ำเนำหลกัฐำนกำรช ำระ

กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิผ่ำนระบบ Internet Banking 

ของธนำคำร 

5.4.4 ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรก ประเภทออมทรพัย ์หรือกระแสรำยวนัเท่ำนัน้ โดย

ชื่อบัญชีเงินฝำกธนำคำรตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้เท่ำนั้น พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำ

ถูกตอ้ง ส ำหรับกรณีที่ผู้จองซือ้ตอ้งกำรให้คืนเงินค่ำจองซือ้หลักทรัพยส่์วนที่ไม่ไดร้ับกำร

จัดสรรหรือไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเขำ้

บญัชีธนำคำร 

5.4.5 เอกสำรประกอบกำรแสดงตน ดงัต่อไปนี ้

 (ก) บคุคลสญัชำติไทย  : ส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 (ข) บคุคลต่ำงดำ้ว  : ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 (ค) นิติบคุคลในประเทศ : ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง

พำณิชยไ์ม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และเอกสำร

หลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 (ง) นิติบคุคลต่ำงประเทศ :  ส ำเนำหนัง สือส ำคัญกำรจัดตั้งบริษัท หนัง สือ

บริคณหส์นธิขอ้บงัคบั และหนงัสือรบัรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ซึ่ง

รบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลง

ลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
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5.4.6 หนังสือมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทน (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5) พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 30 บำท 

(กรณีที่มอบหมำยให้ผู้รับมอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ (ในกรณีคนต่ำงดำ้วมอบอ ำนำจใหแ้นบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือ

ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่แสดงหลกัฐำนกำรอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(ก) ในกรณีหนงัสือมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทน ที่มีกำรจดัท ำในต่ำงประเทศ หนงัสือ

มอบอ ำนำจ และส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้อบอ ำนำจ ที่ยงัไม่หมดอำยุ จะตอ้ง

ไดร้บักำรรบัรองลำยมือชื่อโดยเจำ้หนำ้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หนำ้ที่

สถำนทตูไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำ หรือรบัรอง

ควำมถกูตอ้ง 

(ข) ผูร้บัมอบอ ำนำจใหก้ระท ำแทน จะตอ้งแสดงบัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง 

(ตัวจริง) ต่อหนำ้เจำ้ที่ของบริษัท พรอ้มส่งมอบส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำ

หนงัสือเดินทำงที่รบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ 

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลง

นามในเอกสารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

5.4.7 ส ำหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นบญัชีของ 

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมำชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนำมผู้จองซือ้ โปรดกรอก

รำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลกัทรพัยเ์ฉพำะผูท้ี่ประสงคน์ ำหลกัทรพัย์

ฝำกเขำ้บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่ำนัน้” (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6) เพื่อน ำส่ง

ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หำกผูจ้องซือ้ไม่แนบเอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองซือ้ 

บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะขอใหอ้อกเป็นใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ 

ทั้งนี ้หำกผู้จองซือ้ไม่ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ตำมที่กล่ำวขำ้งตน้หรือส่งมอบเอกสำรไม่

ครบถว้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูจ้องซือ้ไม่ประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนควบ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจะใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำยกเวน้กำรรบั

เอกสำรประกอบกำรจองซือ้บำงประกำรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยใดๆ หรือเรียกเอกสำรหลกัฐำนอื่นๆ  ทดแทน 

หรือเพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร 

นอกจำกนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสำรเก่ียวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนควบใบส ำคัญ

แสดงสิทธิและกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยใด หำกกำรกระท ำดงักล่ำวท ำใหห้รืออำจเป็นผลใหเ้ป็น

กำรกระท ำกำรขดัต่อกฎหมำย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่ำงประเทศ หรือจะเป็นผลใหต้อ้งด ำเนินกำร

ใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับกำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์

ภำยใตก้ฎหมำยไทย เช่น ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศอื่นใดตำมที่
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บรษิัทพิจำรณำเห็นสมควร (ซึ่งอำจรวมถึงกำรไม่เสนอขำยหรือจดัสรรหุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคล

อเมรกินั (U.S. Persons ตำมนิยำมที่ก ำหนดใน Regulation S ภำยใต ้U.S. Securities Act of 1993)) 

 5.5 เงือ่นไขในการจองซือ้ 

5.5.1 ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนควบใบส ำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถจองซือ้ตำมสิทธิ เกินสิทธิ หรือ

นอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรร โดยผูถื้อหุน้ท่ีแจง้ควำมประสงคจ์องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยเศษปัดทิง้ หรือจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธินอ้ย

กว่ำสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรร จะไดร้บักำรจดัสรรทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 

5.5.2 ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช ำระเงินค่ำจองซือ้แลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวน

สิทธิในกำรตดัสิทธิกำรจองซือ้ หำกบริษัทไม่ไดร้บัเอกสำรกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ เงินค่ำจองซือ้หุน้ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

5.5.3 ในกรณีช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ยเช็คธนำคำร กำรช ำระ

เงินค่ำจองซือ้จะสมบูรณก์็ต่อเมื่อธนำคำรผูจ้่ำยท ำกำรขึน้เงินตำมเช็คธนำคำรเรียบรอ้ยแลว้ 

และกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อบรษิัท สำมำรถ

เรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ไดแ้ลว้เท่ำนัน้ 

 หำก (1) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ไม่สำมำรถจ่ำยเงินค่ำจองซือ้หุน้  ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้

ไดไ้ม่ว่ำในกรณีใดๆ ก็ตำมที่มิใช่ควำมผิดของบริษัทไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนไดภ้ำยใน

ก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และกำรช ำระเงินค่ำหุน้ตำมที่ก ำหนด หรือ (2) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้

กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน 

บริษัท มีสิทธิจะถือว่ำผูถื้อหุน้สละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนควบใบส ำคัญแสดง

สิทธิดงักล่ำว โดยบรษิัท ขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่ำวต่อไป 

อนึ่ง ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นควร

ตรวจสอบวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่

ก ำหนด หำกผูถื้อหุน้มิไดป้ฏิบตัิตำมวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญั

แสดงสิทธิ และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดเพื่อให้สำมำรถเรียกเก็บ

เงินค่ำจองซือ้ไดท้นัตำมก ำหนดระยะเวลำจองซือ้ บริษัท มีสิทธิจะถือว่ำผูถื้อหุน้สละสิทธิใน

กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว โดยบรษิัท ขอสงวนสิทธิในกำร

จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวต่อไป 

5.5.4 บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้รำยใด หำกกำรจดัสรรดงักล่ำวท ำใหห้รืออำจ

เป็นผลใหเ้ป็นกำรกระท ำกำรขดัต่อกฎหมำย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่ำงประเทศ หรือจะ
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เป็นผลใหต้อ้งด ำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติมไปจำกที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบั

กำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยภ์ำยใตก้ฎหมำยไทย เช่น ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทในประเทศ

สหรฐัอเมรกิำ และประเทศอื่นใดตำมที่บรษิัทพิจำรณำเห็นสมควร (ซึ่งอำจรวมถึงกำรไม่เสนอ

ขำยหรือจดัสรรหุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลอเมรกิัน (U.S. Persons ตำมนิยำมที่ก ำหนด

ใน Regulation S ภำยใต ้U.S. Securities Act of 1993)) 

5.5.5 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุมำกกวำ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อ

หุน้ ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ตำมจ ำนวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อ

หุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน กล่ำวคือ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 1 

ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่ำนัน้ หำกผูถื้อหุน้จองซือ้ดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมำยเลข

เดียว โดยรวมสิทธิที่จะไดร้บักำรจดัสรรหลกัทรพัยข์องบริษัทของทุกหมำยเลขทะเบียนผูถื้อ

หุน้เขำ้ดว้ยกันเป็นรำยกำรเดียวกนั หรือระบุขอ้มลูดงักล่ำวในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ชดุ

เดียวกัน ผูจ้องซือ้อำจไดร้บักำรจดัสรรหลกัทรพัยข์องบริษัทไม่ครบตำมสิทธิทัง้หมดที่มีตำม

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทกุหมำยเลขรวมกนั และบรษิัทขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหลกัทรพัยข์อง

บริษัทใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตำมที่เห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหลกัทรพัยข์องบรษิัทใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำย

ดงักล่ำว 

5.5.6 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะส่งใบจองซือ้หุน้เพิ่มทุนทำงไปรษณียล์งทะเบียน ขอใหจ้ดัส่ง

เอกสำรต่ำงๆ คือ ใบจองซือ้หุน้ ใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้ และเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คที่ขีดคร่อมสั่ง

จ่ำยเฉพำะ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมายังสถานทีจ่องซือ้ ทัง้นี ้เอกสำรกำรจองซือ้

จะตอ้งถึงที่ท  ำกำรบรษิัท ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที ่17 ธันวาคม 2564 เป็นอย่ำงชำ้ 

และเพื่อควำมสะดวกในกำรจองซือ้ กรุณำวงเล็บมมุซองว่ำ “การจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน” 

5.6 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(1) ในกรณีที่ตอ้งมีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้ โดยกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ไม่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้

สำมญัเพิ่มทนุ เนื่องจำกปฏิบตัิผิดเงื่อนไขในกำรจองซือ้ หรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่

จองซือ้เกินกว่ำสิทธิและ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมเช็คค่ำ

จองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในกรณีดังกล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้

หลักทรพัยส่์วนที่ไม่ไดร้บักำรจัดสรรหรือไดร้บักำรจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มี

ค่ำเสียหำยใด ๆ  ภำยใน 14 วนัท ำกำร นบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัครัง้นี ้โดย

วิธีกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ไดต้ำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท 

(2) ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจัดสรรหรือไดร้บักำร

จดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินกวำ่สิทธิ โดยวิธีกำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูจ้อง
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ซือ้ไดต้ำมที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุดก็ตำมที่อยู่นอกเหนือ

กำรควบคุมของบริษัท บริษัทจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บักำร

จดัสรร หรือไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำย

เฉพำะในนำมของผูจ้องซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในฐำนขอ้มลูผู้

ถือหุน้ของบริษัทตำมสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 26 ตุลำคม 2564 กรณีกำรรบัคืนเงินเป็น

เช็คนั้นผู้จองซือ้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บต่ำงส ำนักหักบัญชีหรือเช็ค

ธนำคำร (ถำ้มี) 

(3) ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทในส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร 

หรือไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยในระยะเวลำ 14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่สิน้สดุ

ระยะเวลำจองซือ้ บริษัทมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดงักล่ำวและจะตอ้งท ำกำรช ำระ

ดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอัตรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดย ค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้ที่

ไม่ได้รับกำรจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบและต้องช ำระคืน นับจำกวันที่พ้นก ำหนด 

ระยะเวลำ 14 วนัท ำกำรดงักล่ำวจนถึงวนัท่ีไดม้ีกำรช ำระคืนตำมวิธีดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 5.7 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

5.7.1 ชื่อผูจ้องซือ้ และชื่อเจำ้ของบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย ์จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกัน หำกเป็นเลขที่

บัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยข์องบุคคลอื่น จะไม่สำมำรถฝำกหุน้เขำ้บัญชีไดแ้ละผูจ้องซื ้อจะไม่

สำมำรถขำยหุ้นได้ทันทีในวันท ำกำรแรกของกำรซือ้ขำยหุ้นสำมัญของบริษัทในตลำด

หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

5.7.2 โปรดระบุหมำยเลขสมำชิกศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(รหัสโบรกเกอร)์ ที่ประสงคจ์ะน ำหุน้เขำ้

บญัชีซือ้หลกัทรพัยข์องตนเองใหถ้กูตอ้ง หำกระบหุมำยเลขสมำชิกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยผิ์ด 

หุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัท จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือควำม

ล่ำชำ้ในกำรติดตำมหุน้คืน 

5.7.3 หำกบริษัทไม่สำมำรถโอนเงินค่ำจองซือ้หุน้คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด อนั

เป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่ำวิสัยที่บริษัท จะด ำเนินกำรได ้บริษัทและจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำ

ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใด และจะคืนเฉพำะเงินค่ำจองซือ้หุน้ที่จะตอ้งช ำระคืน

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหรือไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบโดยบริษัทเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ตำมที่

ระบไุวใ้นขอ้ 5.6 “การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิ” 

5.7.4 หำกจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบใุนใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุควบใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ตรงกับ

จ ำนวนเงินที่บริษัทไดร้บัช ำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตำมจ ำนวนเงินที่ไดร้บัจำกกำรจอง

ซือ้หุน้เป็นหลกั 
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5.7.5 หำกท่ำนตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 

 บริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู่  : เลขที่ 269 ถนนรชัดำภิเษก แขวงรชัดำภิเษก เขตดินแดง  

  กรุงเทพมหำนคร  10400 

หมำยเลขโทรศพัท ์ : 0-2275-9789 

หมำยเลขโทรสำร : 0-2275-9798 

หรือ 

ติดต่อผ่ำนช่องทำง Line Official Account ของบริษัท ชื่อ “TWZ-Insight” โดยกำรแสกน QR 

Code ดำ้นล่ำงนีใ้นโทรศพัทม์ือถือ 

 

 

 

 

 

6. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน 

วตัถุประสงคก์ำรเพิ่มทุนในภำพรวมเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนส ำรองส ำหรบักำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคต ทัง้กำร

ลงทุนในธุรกิจรถยนตพ์ลังงำนไฟฟ้ำ และ/หรือธุรกิจกัญชง-กัญชำ และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ และ/

หรือธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบรษิัทและ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนที่น่ำพอใจให ้

แก่บริษัทไดใ้นอนำคตรวมทั้งน ำไปช ำระหนีส้ถำบันกำรเงินและหนีสิ้นที่มีภำระผูกพันอื่นๆ และใชเ้ป็นเงินทุน

หมนุเวียนใหก้บับริษัท โดยทำงบริษัทขอสรุปรำยละเอียดวตัถปุระสงคก์ำรเพิ่มทุนแยกตำมประเภทของกำรเพิ่ม

ทนุ เป็นดงันี ้

6.1  เงินจำกกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights 

Offering) จ ำนวน 496,447,598.10 บำท เพื่อใชช้ ำระหนีหุ้น้กูต้ลอดจนกำรประกอบธุรกิจเพื่อรองรบั

กำรขยำยธุรกิจอื่นๆในอนำคตและเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 

หมายเหตุ  

 กำรใชเ้งินทุนดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรใชเ้งินไดต้ำมควำมสำมำรถในกำรระดมทุน

รวมทั้งควำมเหมำะสมในกำรลงทุนในแต่ละสถำนกำรณ์เพื่ อลงทุนโครงกำรในธุรกิจใหม่ๆ  อื่นใด

เพิ่มเติมในอนำคตที่ทำงบริษัทเห็นว่ำมีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชนก์ับบริษัทแลผูถื้อหุน้โดยทำง

บริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยใ์นเรื่องรำยกำรกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปใหถ้กูตอ้ง

ต่อไป 
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6.2  เงินจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 6 (TWZ-W6) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท จ ำนวน 496,447,598.10 บำท เพื่อเป็นเงินลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจ

ที่ด  ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนำคตที่บริษัทคำดว่ำจะน ำมำซึ่งรำยได ้ผลตอบแทนที่

เพิ่มขึน้และส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของบริษัทปรบัตวัดีขึน้ อนัเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทและผูถื้อ

หุน้ของบรษิัท 

- เงินทนุส ำรองส ำหรบัธุรกิจในอนำคต จ ำนวน 300,000,000 บำท 

- เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทจ ำนวน 196,447,598.10 บำท 
หมายเหตุ   

 กำรใช้เงินทุนดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรใช้เงินไดต้ำมควำมสำมำรถในกำรระดมทุนรวมทั้งควำม

เหมำะสมในกำรลงทนุในแต่ละสถำนกำรณเ์พื่อลงทุนโครงกำรในธุรกิจใหม่ๆอ่ืนใดเพิ่มเติมในอนำคตที่ทำงบริษัทเห็นว่ำ

มีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชนก์ับบริษัทแลผูถ้ือหุน้โดยทำงบริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยใ์น

เร่ืองรำยกำรกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปใหถ้กูตอ้งต่อไป 

บรษิัทขอสรุปรำยละเอียดวตัถปุระสงคก์ำรเพิ่มทนุแยกตำมประเภทของกำรเพิ่มทนุ เป็นดงันี  ้

ล าดับที ่ รายละเอียด 
ความต้องการเงินทุน (บาท) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน TWZ-W6 

1 เพ่ือช ำระคืนหุน้กู ้ 420,000,000.00   

2 เพ่ือเป็นเงินทนุส ำรองส ำหรบัธุรกิจในอนำคต 20,000,000.00 300,000,000.00 

3 เพ่ือน ำไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 56,447,598.10 196,447,598.10 

รวม 496,447,598.10 496,447,598.10 

หมายเหตุ   

กำรใช้เงินทุนดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรใช้เงินได้ตำมควำมสำมำรถในกำรระดมทุนรวมทั้ งควำม

เหมำะสมในกำรลงทนุ ในแต่ละสถำนกำรณเ์พ่ือลงทนุโครงกำรในธุรกิจใหม่ๆ อ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนำคตที่ทำงบริษัทเห็นว่ำ

มีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชนก์ับบริษัทแลผูถ้ือหุน้โดยทำงบริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยใ์น

เร่ืองรำยกำรกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปใหถ้กูตอ้งต่อไป 

6.3 ควำมเห็นคณะกรรมกำรเพิ่มเติม 

  (ก) เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรเพิ่มทนุ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งด ำเนินกำรเพิ่มทุนจด

ทะเบียนและออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 

(Rights Offering) พรอ้มกับหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ครั้งที่  6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้น

สำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขำยใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) 

เนื่องจำกบริษัทมีแผนที่จ ำนะเงินที่ไดร้ับจำกกำรเสนอขำยหุ้น เพิ่มทุนดังกล่ำวไปใช้เพื่อ

วัตถุประสงค ์ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ 6.1 - 6.2  ซึ่งเป็นแนวทำงกำรระดมทุนที่มี
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ควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคใ์นกำรเพิ่มทุนครัง้นี ้ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทไดร้บั

เงินทุนในระยะเวลำอนัสัน้ อีกทัง้ กำรเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำร

ถือหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ดงักล่ำวเป็นกำรใหสิ้ทธิผูถ้ือหุน้ของบริษัทส่วนร่วมในกำร

จองซือ้หุน้เพิ่มทุน และมีสิทธิไดร้บัผลตอบแทนจำกผลประกอบกำรของบริษัทร่วมกันใน

อนำคต 

(ข) ควำมเป็นไปไดข้องแผนกำรใชเ้งนิท่ีไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้ 

บรษิัทคำดว่ำจะด ำเนินกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน 

(Rights Offering) ใหแ้ลว้เสร็จภำยในปี 2564* โดยบริษัทจะน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรเพิ่มทุน

ดงักล่ำว ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในขอ้ 6 ขำ้งตน้ 

(ค) ควำมสมเหตสุมผลของกำรเพิ่มทุน แผนกำรใชเ้งินท่ีไดจ้ำกกำรเสนอขำย และควำมเพียงพอ

ของแหล่งเงินทนุ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) พรอ้มกับหุน้สำมญัเพิ่มทุน เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิ

ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้หุน้สำมญั

เพิ่มทุนของบริษัทตำมสดัส่วนกำรจองซือ้ในครัง้นี ้มีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และผูถื้อหุน้ทัง้หมด เนื่องจำกบรษิัทมีแผนที่จะน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำร

ระดมทนุครัง้นีไ้ปใชต้ำมวตัถปุระสงค ์ท่ีระบใุนรำยละเอียดที่กล่ำวมำในขอ้ 6 

ทัง้นี ้ในกรณีที่หุน้สำมญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บรษิัทออกและเสนอขำยในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ ำนวน บรษิัท

จะสำมำรถระดมทุนไดเ้ป็นจ ำนวนประมำณ 496,447,598.10 บำท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใชเ้งินเพื่อใช้

ช ำระหนีหุ้น้กูต้ลอดจนกำรประกอบธุรกิจเพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจอื่น  ๆ  ในอนำคต และเพื่อใชเ้ป็น

เงินทุนหมนุเวียนของบริษัทต่อไป ส ำหรบัในส่วนของกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุน เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิ

ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 6 (TWZ-W6) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 6 (TWZ-W6) เต็มจ ำนวน บรษิัทจะสำมำรถระดมทนุไดเ้ป็นจ ำนวนประมำณ 

496,447,598.10 บำท โดยบริษัทมีแผนที่จะน ำเงินที่ไดร้บักำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนดงักล่ำว เพื่อเป็น

เงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ด  ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนำคตที่บริษัทคำดว่ำจะน ำมำ

ซึ่งรำยได ้ 

(ง) ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐำนะกำรเงิน และผล

กำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ตำมสัดส่วน  (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 6 (TWZ-W6) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้
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หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทตำมสดัส่วนกำรจองซือ้ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจดัหำ

แหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะท ำให้บริษัทสำมำรถน ำเงินที่ได้จำกกำรเพิ่มทุนไปใช้ เพื่อ

วตัถุประสงค ์ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในขอ้ 6.1 - 6.2 ขำ้งตน้ได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมที่

กล่ำวมำนีจ้ะเป็นผลดีต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชนต์่อบริษัทในกำร

เสริมสรำ้งควำมมั่นคงในกระแสเงินสดและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทมี

สัดส่วนหนีสิ้นต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริมสรำ้งสภำพคล่องทำงกำรเงินใหแ้ก่บริษัท ทั้ งนี ้

ในกำรเพิ่มทุนจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้จะส่งผลใหส้ถำนะทำงกำรเงิน

ของบรษิัทโดยรวมดีขึน้ อนัจะส่งผลใหบ้รษิัทมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคง 

7. ประโยชนท์ีบ่ริษทัจะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ / จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

 (1) เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

 (2) เสรมิสรำ้งโครงสรำ้งทนุและฐำนะทำงกำรเงินของบรษิัทใหม้ีควำมแข็งแกรง่เพื่อรองรบักำรขยำยกำร 

ด ำเนินธุรกิจของบริษัท ท ำใหบ้ริษัทมีรำยไดแ้ละก ำไรเพิ่มขึน้จำกกำรประกอบกิจกำร ซึ่งจะส่งผลท ำให้

บรษิัทสำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ในอนำคตหำกผลประกอบกำรมีก ำไรตำมเป้ำหมำย 

 (3) ลดภำระดอกเบีย้จ่ำยและลดกำรขำดสภำพคล่องเนื่องจำกเงินเพิ่มทนุบำงส่วนจะถกูน ำไปช ำระคืนเงิน 

กูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและหุน้กู ้เพื่อลดควำมเส่ียงที่บริษัทจะผิดนดัช ำระเงินกูย้ืมและหุน้กู ้และยงั

ช่วยลดภำระกำรจ่ำยดอกเบีย้ 

 (4) กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จะท ำให้บริษัทสำมำรถช ำระหนีหุ้ ้นกู้ที่จะครบก ำหนดวันที่  24 มกรำคม 

2565 สำมำรถช ำระไดต้ำมก ำหนดที่จะช ำระคืนได ้ 

8. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 (1) สภำพคล่องเพิ่มขึน้ผู้ถือหุ้นมีควำมสะดวกในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยจ์ำกสภำพคล่องที่เพิ่มขึน้  

 (2) นโยบำยเงินปันผลผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนในรูปของเงินปันผลจำกกำรท่ีบรษิัทด ำเนิน 

กำรเพิ่มทุนจะน ำมำซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจยำนยนตพ์ลงังำนไฟฟ้ำ ธุรกิจกัญชง-กัญชำ และพืช

กระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งที่มีศักยภำพที่จะสรำ้งผลตอบแทนที่น่ำพอใจใน

อนำคตใหแ้ก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีผลก ำไรเพิ่มขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบำย

จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและส ำรองตำม

กฎหมำยทั้งนีค้ณะกรรมกำรของบริษัทมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้นไม่ด ำเนินกำรตำมนโยบำย

ดังกล่ำว หรือเปล่ียนแปลงนโยบำยดังกล่ำวไดเ้ป็นครัง้ครำว โดยอยู่ภำยใตเ้งื่ อนไขที่กำรด ำเนินกำร

ดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทุนส ำรองส ำหรบักำรช ำระคืนเงินกู ้ใช้

เป็นเงินลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีกำรเปล่ียนแปลงสภำวะตลำด ซึ่งอำจมีผลกระทบ

ต่อกระแสเงินสดของบรษิัทในอนำคต 
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 (3) บริษัทได้รับเงินทุนเข้ำมำเพิ่มขึน้ จะท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรต่อยอดทำงธุรกิจ และเพิ่ม

ควำมสำมำรถในกำรลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยท ำใหส้ถำนภำพทำงกำรเงินเขม้แข็งขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิม่

มลูค่ำหลกัทรพัยข์องบรษิัทในระยะยำว 

9. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร

หุ้นเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้

กำรเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

สำมญัเดิมของบรษิัทจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทโดยมีรำยละเอียดในหวัขอ้ Dilution Effect 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัทจดทะเบียน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนดท์รำนส
ปอรต์ จ ำกัด ก่อตัง้จำกประสบกำรณก์ำรเป็นผูจ้  ำหน่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่และอุปกรณส่ื์อสำรของนำยพุทธชำติรงัคสิริ ซึ่ง
เป็นผูท้ี่รเิริ่มเปิดรำ้นจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในศนูยก์ำรคำ้มำบญุครองเป็นรำยแรก ต่อมำในวนัท่ี 22 ธันวำคม 2536 จึง
จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัท พี.ซี.คอมมนูิเคชั่น แอนดท์รำนสปอรต์ จ ำกัด ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ ำนวน 1,000,000 
บำท โดยมีวัตถุประสงคห์ลักในกำรประกอบธุรกิจเป็นผู้จ  ำหน่ำยโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์ส่ือสำร และจำกกำรที่
ผูบ้ริหำรของบริษัทมีประสบกำรณ ์ควำมสำมำรถ และมีควำมช ำนำญในธุรกิจส่ือสำรโทรคมนำคม ส่งผลท ำใหบ้ริษัท
สำมำรถขยำยธุรกิจไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ณ 31 ธันวำคม 2563 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 990,668,925.00 บำท  

ในปี 2537 บริษัทไดร้บัสิทธิในลกัษณะแฟรนไชสจ์ำกบริษัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกัด (มหำชน) ( “AIS”) 
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และชื่อทำงกำรคำ้ว่ำ “เทเลวิซ (Telewiz)” ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรดำ้นต่ำงๆ เช่น 
กำรใหบ้รกิำรรบัจดทะเบียนเลขหมำย กำรใหบ้ริกำรเก่ียวกับงำนทะเบียนต่ำงๆ และเป็นผูใ้หบ้ริกำรรบัช ำระค่ำบรกิำรหรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยบริษัทไดเ้ปิดร้ำนเทเลวิซสำขำแรกที่ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัลพลำซ่ำรำมอินทรำ หลังจำกนั้นบริษัทได้
ด ำเนินกำรขยำยสำขำเพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของอตุสำหกรรมโทรศพัทเ์คลื่อนที่  

ในปี 2551 บริษัทยงัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “TWZ” ซึ่งเป็นตรำสินคำ้ของ
บริษัทโดยเป็นสินคำ้ที่สั่งผลิตและน ำเขำ้จำกประเทศจีน และในปี 2555 บริษัทไดจ้ดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทนในเมืองเซินเจิน้ 
ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจบรหิำรตน้ทนุสินคำ้และควบคมุคณุภำพของสินคำ้ โดยบรษิัทไดม้ีกำรบรหิำรกำรตลำดอยำ่ง
ครบวงจรทัง้คำ้ปลีกและคำ้ส่ง 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จ  ำหน่ำยโทรศัพท์เคล่ือนที่และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆโดยบริษัทได้รับสิทธิใน
ลกัษณะแฟรนไชสจ์ำก AIS ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรดำ้นต่ำงๆภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และชื่อทำงกำรคำ้ว่ำ  
“เทเลวิซ (Telewiz)” จ ำนวน 17 สำขำ “AIS SHOP” จ ำนวน 3 สำขำและ “AIS BUDDY”จ ำนวน 1 สำขำซึ่งบรษิัทยงัมีสำขำ
ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “TWZ” อีกจ ำนวน 2สำขำ รวมทั้งสิน้ 23 สำขำ นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่
และอปุกรณต์่ำงๆใหแ้ก่ลกูคำ้รำยย่อยแลว้บรษิัทยงัจ ำหน่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ตวัแทนจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่กว่ำ 200 รำยทั่ว
ประเทศ 

 บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทัง้ในดำ้นรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร โดย
ใหค้วำมส ำคญัในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นสำขำในรูปแบบใดจะเลือกท ำเลใหต้ัง้อยู่ใน Prime 
Area เป็นแหล่งชุมชนที่มีก ำลังซือ้ และมีควำมสะดวกสบำยในกำรไปใชบ้ริกำร รวมทั้งดูแลรกัษำฐำนตัวแทนจ ำหน่ำย
พรอ้มทัง้เพิ่มจ ำนวนเพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงลกูคำ้ไดม้ำกขึน้ โดยจะพฒันำคุณภำพของกำรใหบ้ริกำรใหม้ีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรบัของลกูคำ้และสำมำรถแข่งขันกับผูป้ระกอบกำรรำยอื่นไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มกำรเป็น
พนัธมิตรทำงธุรกิจกบับรษิัทผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีชัน้น ำและผูจ้  ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีต่ำงๆ และน ำสินคำ้จำกประเทศ
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จีนมำจ ำหน่ำยภำยใตต้รำผลิตภัณฑข์องบริษัทเพิ่มมำกขึน้ เพื่อที่จะสำมำรถคดัสรรสินคำ้ที่มีคุณภำพและคุณลกัษณะ
หลำกหลำยใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนัของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครบถว้น     

บริษัทใหค้วำมส ำคัญในกำรสรำ้งแบรนด์ TWZ เพื่อใหบ้ริษัทมีควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจเพิ่มมำกขึน้ จึงควบคุม
คุณภำพของสินคำ้ส ำนักงำนตัวแทนที่เมืองเซินเจิน้ ประเทศจีน เพื่อใชเ้ป็นศูนยป์ระสำนงำนในกำรบริหำรตน้ทุน ในกำร
พัฒนำสินค้ำให้ได้สินค้ำที่มีต้นทุนเหมำะสม และคุณภำพดี นอกจำกนี ้บริษัทยังขยำยธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรพัย ์ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำทดแทน และธุรกิจยำนยนต ์ทั้งนีบ้ริษัทจะพฒันำธุรกิจทั้งหมดเพื่อใหส้ำมำรถสรำ้ง
ก ำไรใหก้บับรษิัทในอนำคตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละการให้บริการ 
บรษิัทประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูจ้  ำหน่ำยอปุกรณส่ื์อสำรโทรคมนำคม ซึ่งประกอบดว้ย โทรศพัทเ์คลื่อนที่  ซิมกำรด์ 

และอุปกรณเ์สริมต่ำงๆ จำกกำรที่บริษัทไดร้บัสิทธิในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรทำงดำ้นต่ำงๆ ภำยใตเ้ครื่อง หมำย
กำรคำ้และชื่อทำงกำรคำ้ว่ำ เทเลวิซ (Telewiz),AIS Shop และ AIS Buddy จำก AIS ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถใหบ้ริกำรต่ำงๆ 
เพิ่มเติมในฐำนะที่เป็นรำ้นตวัแทนจ ำหน่ำยพนัธมิตรของ AIS ส่งผลท ำใหบ้ริษัทเป็นศูนยโ์ทรศพัทเ์คล่ือนที่ครบวงจร ทัง้นี ้
ผลิตภณัฑห์ลกัของบรษิัทสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้

 ก) เคร่ืองโทรศัพทเ์คลื่อนที ่(Handset) และอุปกรณเ์สริมส าหรับโทรศัพทเ์คลื่อนที ่(Accessory) 
(1) โทรศพัทเ์คลื่อนที่ (Handset) 
บริษัทจ ำหน่ำยโทรศัพทเ์คล่ือนที่หลำกรุ่นหลำยยี่หอ้ เพื่อใหลู้กคำ้สำมำรถเลือกซือ้ไดต้ำมควำมตอ้งกำร และ

บรษิัทยงัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยโทรศพัท ์เคลื่อนที่ภำยใตช้ื่อ “TWZ” ซึ่งเป็นตรำผลิตภณัฑข์องบรษิัท โดยบรษิัทน ำสินคำ้เขำ้จำก
ประเทศจีน ท ำใหบ้รษิัทมีสินคำ้ที่หลำกหลำย และสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ได ้

(2) อปุกรณเ์สรมิส ำหรบัโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (Accessory)  
อปุกรณเ์สรมิที่บรษิัทจ ำหน่ำย  

-  อุปกรณเ์สริมตำมมำตรฐำน ไดแ้ก่ แบตเตอรี่ เครื่องส ำรองแบตเตอรี่ หูฟัง สำยชำรท์เคส และแผนกันรอย 
เป็นตน้ 

- อปุกรณเ์สรมิอื่นๆ ไดแ้ก่ กลอ้งวงจรปิด ล ำโพง Air Play แท่นชำรท์ เป็นตน้  
โดยอุปกรณเ์สรมิดงักล่ำวมีทัง้ที่เป็นสินคำ้ที่ซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Distributor) ในประเทศ และน ำเขำ้จำกผูผ้ลิต

ในต่ำงประเทศโดยตรง ทั้งนี ้บริษัทยังใหค้วำมสนใจกับกำรน ำอินเตอรเ์น็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณต์่ำงๆ ใหอุ้ปกรณน์ั้ น
สำมำรถรับ-ส่งข้อมูลให้สำมำรถควบคุมหรือน ำข้อมูลจำกอุปกรณ์นั้นมำใชง้ำนได ้ตำมแนวควำมคิดของ Internet of 
Things มำพฒันำผลิตภณัฑต์่ำงๆ เพื่อน ำมำจ ำหน่ำยอีกดว้ย 

 ข) ซิมการด์ (SIM Card : Subscriber Identification Module) 
หำกจะพิจำณำตำมลักษณะกำรช ำระค่ำบริกำรของซิมกำรด์ จะสำมำรถแบ่งผลิตภัณฑข์องบริษัท ไดเ้ป็น 2 

ประเภท ดงันี ้  
(1)  แบบ Post-Paid คือ ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งจดทะเบียนเลขหมำย และช ำระค่ำธรรมเนียมรำยเดือนรวมทั้งค่ำใช้

บรกิำรโทรศพัท ์โดยบรษิัทจะไดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรจดทะเบียนซิมกำรด์แต่ละหมำยเลข ส ำหรบัลกูคำ้องคก์รบริษัทจะ
ไดร้บัส่วนแบ่งรำยได ้(Revenue Sharing) จำกค่ำใชบ้รกิำรโทรศพัทอ์ีกดว้ย 
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(2) แบบ Pre-Paid ซึ่งมีชื่อบรกิำรว่ำ 1-2-Call!  ผูใ้ชบ้รกิำรจะไม่ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมรำยเดือน  ผูใ้ชบ้รกิำรจะ
สำมำรถเปิดเลขหมำย และใชบ้ริกำรไดท้ันทีภำยหลังกำรซือ้ Starter Kit โดยจะสำมำรถเติมจ ำนวนเงินใชง้ำนไดอ้ย่ำง
สะดวกสบำย  

ค) บริการอื่นๆ  
(1) บริกำรที่ไดร้บัตำมสิทธิแฟรนไชสเ์ทเลวิซ ซึ่งบริษัทจะสำมำรถใหบ้ริกำรต่ำงๆ ส ำหรบัโทรศัพท์ เคล่ือนที่ทุก

ระบบของ AIS เฉพำะสำขำที่เป็นรำ้นเทเลวิซ AIS Shop และ AIS BUDDY ที่มีอยู่จ  ำนวน 21 สำขำ  
(2)  ศูนยบ์ริกำรหลังกำรขำย (Service Dealer Center) ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ TWZ Service Center โดย

ปัจจบุนัศนูยบ์รกิำรตัง้อยู่ที่ ถนนรชัดำภิเษก ซึ่งสำขำรำ้นคำ้ปลีกในเครือทัง้หมดสำมำรถรบัเครื่องที่ตอ้งกำรซ่อม เพื่อส่งมำ
ซ่อมยงัศนูยบ์รกิำรหลงักำรขำย โดยลกูคำ้ไม่ตอ้งเดินทำงมำซ่อมเองที่ศูนยบ์รกิำรจึงเพิ่มควำมสะดวกสบำยใหก้ับลกูคำ้ใน
กำรรบับรกิำร 

1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ประเทศไทยก ำลังกำ้วสู่ยุคเทคโนโลยีเครือข่ำย 5G  สภำวะกำรแข่งขนัที่เขม้ขน้ขึน้ของภำคธุรกิจโทรคมนำคม 

รว่มกบักำรลงทนุในเครือข่ำย 5G ดว้ยเม็ดเงินกว่ำ 1 หมื่นลำ้นบำท ส่งผลใหผู้บ้รกิำรเครือข่ำย เรง่ขยำยฐำนผูใ้ชบ้รกิำร 5G 
ผ่ำนกำรกระตุน้ผูบ้ริโภค ใหห้นัมำใชง้ำนสมำรท์โฟนที่รองรบักำรใชง้ำนอินเทอรเ์น็ต 5G  โดยอำศยัปัจจยัต่ำงๆ เช่น ปัจจยั
ดำ้นฟังกช์นัของสมำรท์โฟนและแอปพลิเคชั่น ซึ่งปัจจบุนัระดบัรำคำของสมำรท์โฟน5G ปรบัตวัลงมำแลว้ น่ำจะท ำใหผู้บ้รโิภค 
มีแนวโนม้ตดัสินใจซือ้มำกขึน้ รวมไปถึงผูบ้ริกำรเครือข่ำยยงัออกแพ็คเกจเพื่อชกัชวนใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจมำสมคัรแพ็คเกจ 
5G ซึ่งตอ้งใชส้มำรท์โฟนท่ีรองรบัเพื่อใหเ้ขำ้ถึงประสิทธิภำพเรื่องควำมเร็วของขอ้มลูในเทคโนโลยี 5G ที่ควำมเร็วในระดบั 
1,000 Mbps ขึน้ไปซึ่งจะเห็นผลและตอบสนองกำรใชง้ำน ชดัเจนมำกขึน้   

นอกจำกผูผ้ลิตสมำรท์โฟนแต่ละแบรนดจ์ะทยอยเปิดตวัสินคำ้รุน่ใหม่ที่รองรบัคล่ืน 5G ออกมำอย่ำงต่อเนื่องแลว้ 
ตลำดสมำรท์โฟน3G และ 4G ก็ยงัคงมีกำรขยำยตวั จำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของเชือ้โควิด-19 ส่งผลใหภ้ำครฐัไดอ้อก
มำตรกำรเยียวยำประชำชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ ออกมำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้โครงกำร คนละครึ่ง เรำชนะ เรำไม่ทิง้กัน ผ่ำนช่อง
ทำงกำรช่วยเหลือดว้ยแอปพลิเคชั่นเป๋ำตงัค ์ซึ่งส่งผลใหป้ระชำชนที่ไม่มีสมำรท์โฟน หรือ กลุ่มที่ใชง้ำนโทรศพัทป์ุ่ มกด ตอ้ง
ปรบัตวัและหนัมำใชง้ำนสมำรท์โฟนที่รำคำไม่สงูมำกแต่สำมำรถรองรบักำรใชง้ำนแอปพลิเคชั่นได ้

ในยุค 5G กลุ่มสินคำ้เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) ก็ทยอยเปิดตัวออกมำต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็น 
Smart home และ Smart device เริ่มมีบทบำทกบัชีวิตเรำ หรือกลำยเป็นส่วนหนึ่งของใครหลำยคนไปแลว้ ทัง้ กลอ้งวงจร
ปิด หุ่นยนตด์ดูฝุ่ นบำ้นอจัฉรยิะที่ตอ้งอำศยักำรควบคมุผ่ำนสมำรท์โฟนเพียงเครื่องเดียว  

ปัจจุบันสมำรท์โฟนหรือแอปพลิเคชั่น ยังเขำ้ไปมีบทบำทในภำคธุรกิจยำนยนต ์ยังจะเห็นว่ำค่ำยรถยนตต์่ำงๆ 
หลำยแบรนด ์ไดพ้ฒันำแอปพลิเคชั่นใหค้วบคมุกำรดแูล และใชง้ำนฟังคช์ั่นต่ำงๆ ของรถยนต ์สรำ้งเป็นจดุขำยของแบรนด์
ตนเองเพื่อแข่งขนักนัในตลำด  รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยำนยนตไ์ฟฟ้ำที่ก ำลงัเป็นเทรนดท์ี่มำแรง รถยำนยนตไ์ฟฟ้ำมีแนวโนม้
จะเขำ้มำแทนที่ยำนยนตท์ี่ใชน้ ำ้มนัเชือ้เพลิงในอนำคต นอกจำกไม่ปล่อยมลพิษ เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัช่วยลด
กำรใชเ้ชือ้เพลิงลงดว้ย ค่ำบ ำรุงรกัษำที่ถูกกว่ำเนื่องจำกชิน้ส่วนอะไหล่ในรถยนตน์อ้ยกว่ำมำกและเมื่อดจูำกนโยบำยของ
รฐัเก่ียวกับยำนยนตไ์ฟฟ้ำ จะเห็นไดว้่ำมีกำรส่งเสริมมำโดยตลอดอย่ำงนโยบำยใหผ้ลิตยำนยนตไ์ฟฟ้ำในไทยรวมไปถึง
แนวโนม้ที่จะประกำศว่ำภำยในปี 2030 จะผลกัดนัใหเ้กิดกำรใชย้ำนยนตไ์ฟฟ้ำในสดัส่วน 30% กำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติ
บุคคลและลดภำษีสรรพสำมิตส ำหรบัผูผ้ลิตรถยนตไ์ฟฟ้ำที่ไดร้บักำรส่งเสรมิจำก BOI กำรสนบัสนุนดำ้นเงินลงทุนส ำหรบั
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สถำนีชำรจ์ไฟฟ้ำ  กำรร่วมมือระหว่ำงภำครฐัและภำคเอกชนในกำรขยำยจุดบริกำรชำรจ์รถยนตไ์ฟฟ้ำที่มีมำกขึน้ ซึ่งลว้น
ส่งผลดีต่อโอกำสกำรพฒันำและเติบโตของกลุ่มธุรกิจยำนยนตไ์ฟฟ้ำที่จะมีมำกขึน้ในอนำคต 

โดยทำงบริษัทฯผูท้ี่อยู่คู่คนไทยมำมำกกว่ำ 20 ปีเป็นผูม้ีควำมเขำ้ใจและมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด
ไม่ว่ำจะพฒันำผลิตภณัฑต์่ำงๆครบวงจรภำยใตแ้นวคิดที่จะดงึควำมคุม้ค่ำจบัตอ้งไดแ้ละสอดคลอ้งกบักำรใชช้ีวิตของคน
ไทย ซึ่ง ผูท้ี่มีบทบำทในธุรกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ปัจจบุนัสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มไดด้งัต่อไปนี ้

1)  ตัวแทนจ าหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่  
ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เค ล่ือนที่ รำยใหญ่ 3 รำยในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึ่ งจ ำหน่ำย

โทรศพัทเ์คล่ือนที่ ซิมกำรด์ บริกำรเติมเงิน และอุปกรณเ์สริมผ่ำนรำ้นคำ้ซึ่งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยในเครือของตนเอง ทัง้ใน
รูปแบบสำขำที่ด  ำเนินกำรเอง และรูปแบบแฟรนไชส ์โดยมีระบบกำรจดักำร บรกิำรหลงักำรขำย นโยบำยรำคำและนโยบำย
กำรตลำดที่ชดัเจนและเป็นระบบ ตวัแทนจ ำหน่ำยในกลุ่มนีจ้ะมีควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัผูใ้หบ้รกิำร ท ำใหไ้ดร้บัขอ้มลูข่ำวสำร
ที่เป็นประโยชน์ในกำรขำยและกำรให้บริกำรลูกคำ้ตลอดเวลำ อีกทั้งยังได้รับกำรสนับสนุนในกำรด ำเนินธุรกิจและ
กำรตลำดจำกผูใ้หบ้รกิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งส่งผลใหต้วัแทนจ ำหน่ำยที่อยู่ในเครือของผูใ้หบ้รกิำรไดร้บัควำมน่ำเชื่อถือและ
เป็นท่ีไวใ้จของลกูคำ้  

2) ผู้จัดจ าหน่าย (Distributor / Dealer) 
ผูป้ระกอบกำรท่ีอยู่ในกลุ่มผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีจำกต่ำงประเทศโดยตรง 

โดยเน้นกำรขำยส่งโทรศัพท์เคล่ือนที่เป็นหลัก นโยบำยรำคำและกำรตลำดจะเป็นนโยบำยร่วมกันระหว่ำงผู้ผลิต
โทรศัพท์เคล่ือนที่และบริษัทที่ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำย โดยผู้จัดจ ำหน่ำยจะซื ้อผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต
โทรศพัทเ์คลื่อนที่โดยตรง เพื่อน ำมำจ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่ตวัแทนจ ำหน่ำย หรือรำ้นคำ้ปลีกทั่วไป  

3) ตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ทีมี่ร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง  
ผูป้ระกอบกำรกลุ่มนีจ้ะไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยจำกผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คลื่อนที่จำกต่ำงประเทศโดยตรง

เช่นกัน แต่จะเนน้กำรขำยปลีกตำมสำขำและจดุจ ำหน่ำยของแต่ละบริษัทเป็นหลกั ในขณะเดียวกันก็มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้
บำงส่วนใหแ้ก่ตัวแทนจ ำหน่ำย ผูป้ระกอบกำรกลุ่มนีจ้ะมีควำมเขำ้ใจในพฤติกรรมกำรใชแ้ละควำมตอ้งกำรของลูกคำ้
เนื่องจำกตอ้งติดต่อกบัทัง้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคโดยตรง เป็นผลท ำใหส้ำมำรถปรบัตวัเขำ้กับกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วของ
ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่ไดเ้ป็นอย่ำงดี 

4)  ร้านค้าปลีกรายย่อย 
กำรด ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของรำ้นคำ้ผูป้ระกอบกำรรำยย่อยจะใชเ้งินลงทุนนอ้ย และมกัจะไม่มีระบบกำรจดักำร 

และบริกำรหลงักำรขำย เจำ้ของรำ้นเป็นเจำ้ของกิจกำร ลกูคำ้สำมำรถต่อรองรำคำได ้โดยเนน้กำรแข่งขนัดำ้นรำคำเป็น
หลกั ส่งผลท ำใหไ้ดร้บัควำมน่ำเชื่อถือจำกลกูคำ้นอ้ยกว่ำผูจ้ดัจ ำหน่ำยประเภทอื่นๆ    
บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้มีบทบาทดังนี ้

1. บริษัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่รำยใหญ่คือ AIS โดยไดร้บัสิทธิในลกัษณะแฟรน
ไชสใ์นกำรเปิดสำขำจ ำนวน 21 สำขำ โดยบริษัทเป็นผูป้ระกอบกำรที่มีรำ้นเทเลวิซมำกที่สดุในกรุงเทพมหำนคร ที่ผ่ำนมำ
บรษิัทไดร้บัรำงวลัดีเด่นทัง้ดำ้นกำรขำยและงำนบรกิำรจำก AIS มำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหบ้รษิัทมีควำมสมัพนัธท์ี่ดีและไดร้บั
กำรสนบัสนนุจำก AIS มำโดยตลอด     
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2. บริษัทเป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ภำยใตช้ื่อ “TWZ” ซึ่งเป็นตรำผลิตภัณฑข์องบริษัท โดยบริษัทน ำ
สินคำ้เข้ำจำกประเทศจีน ซึ่งสินคำ้ดังกล่ำวมีรำคำถูกและมีฟังก์ชั่นกำรใชง้ำนที่หลำกหลำยสำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่ำงดี รวมทัง้มีกำรซือ้สินคำ้เพิ่มเติมจำกตวัแทนจ ำหน่ำยรำยอื่นในประเทศไทยท ำใหบ้ริษัทมี
สินคำ้ใหเ้ลือกหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ รวมทัง้สำมำรถบรหิำรตน้ทนุสินคำ้ไดม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ดว้ย   

3. บริษัทมีรำ้นคำ้ปลีกและเครือข่ำยเป็นของตนเอง โดยมีสำขำ TWZ Shop จ ำนวน 2 สำขำ ซึ่งตัง้อยู่ใน Prime 
Area และดว้ยเครือข่ำยของตัวแทนจ ำหน่ำยที่ครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศ รวมถึงศูนยบ์ริกำรหลังกำรขำยที่มีคุณภำพที่
สำมำรถใหก้ำรสนบัสนนุ ไดท้ัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยและผูบ้รโิภค ส่งผลใหบ้รษิัทมีศกัยภำพในกำรแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรรำย
อื่นไดเ้ป็นอย่ำงดี 

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 

2.1 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชสก์ับทางบริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
บรษิัทไดร้บัสิทธิในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และใหบ้รกิำรต่ำงๆ ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และชื่อทำงกำรคำ้ว่ำ เทเลวซิ

, AIS Shop และ AIS Buddy จำก บรษิัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกดั (มหำชน) (“AIS”) ทัง้นี ้เงื่อนไขในสญัญำใหสิ้ทธิ
ระบวุ่ำคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยมีสิทธิที่จะเลิกสญัญำหำกเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำใหสิ้ทธิ หรือคู่สญัญำฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งสำมำรถบอกเลิกสญัญำโดยท ำเป็นหนงัสือส่งใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนั  
ปัจจบุนั บรษิัทไดร้บัสิทธิในกำรเปิดรำ้นจ ำนวน 21 สำขำ หำกบรษิัทถกูบอกเลิกสญัญำใหสิ้ทธิจำก AIS ในกำรด ำเนินธุรกจิ 
อำจท ำใหร้ำยไดข้องบริษัทลดลง อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่สถำนที่ตัง้สำขำเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area 
ดงันัน้ ถึงแมจ้ะถกูยกเลิกสญัญำใหสิ้ทธิดงักล่ำว บรษิัทก็สำมำรถเปิดด ำเนินกำรรำ้นคำ้ดงักล่ำวในชื่อรำ้น TWZ Shop เพื่อ
จ ำหน่ำยสินคำ้และใหบ้รกิำรไดโ้ดยทนัที   

กำรที่ธุรกิจของบริษัทมีส่วนในกำรเกือ้หนุนธุรกิจของ AIS มำโดยตลอด โดยบริษัทจ ำหน่ำยซิมกำรด์และบริกำร
เติมเงินเฉพำะในเครือข่ำยของ AIS ซึ่งสำขำรำ้นเทเลวิซของบริษัทยังไดร้บัรำงวัลต่ำงๆ จำก AIS มำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
บรษิัทเป็นผูป้ระกอบกำรท่ีมีรำ้นเทเลวิซมำกที่สดุในกรุงเทพมหำนคร ท ำใหม้ีโอกำสนอ้ยมำกที่บรษิัทจะถกูบอกเลิกสญัญำ
จำก AIS และผูบ้รหิำรเชื่อมั่นว่ำกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทจะไดร้บักำรสนบัสนนุเป็นอย่ำงดีจำก AIS อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

2.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายสินค้ารายใหญ่  
เนื่องจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะไดร้บัสิทธิในกำรจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่เฉพำะบำงยี่หอ้และบำงรุน่เท่ำนัน้ 

ดงันัน้เพื่อใหบ้รษิัทมีสินคำ้จ ำหน่ำยไดค้รบทกุรน่ ทกุยี่หอ้ จึงตอ้งสั่งซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยรำย โดยกำรสั่งซือ้สินคำ้ของ
บรษิัทจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่ละรำย และในแต่ละช่วงเวลำจะขึน้อยู่กับยี่หอ้และรุน่ของโทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่เป็นที่นิยม ส่วนลด
จำกกำรซือ้สินคำ้ปรมิำณมำก (Volume Discount) รวมทัง้ขอ้เสนอต่ำงๆ จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย  

 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนกัถึงควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้รำยใหญ่หรือนอ้ยรำย บริษัทยงัคง

รกัษำควำมสัมพันธ์อันดีกับผูจ้ัดจ ำหน่ำยรำยอื่นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรกระจำยกำรสั่งซือ้โทรศัพทเ์คล่ือนที่ไปยังผู้จัด
จ ำหน่ำยรำยอื่น นอกจำกนีบ้รษิัทยงัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ภำยใตแ้บรนด“์TWZ” ซึ่งเป็นสินคำ้ของบรษิัทอีกดว้ย ส่งผลท ำ
ใหบ้ริษัทมีสินคำ้ที่ทนัสมยัตรงกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เพิ่มมำกขึน้ และลดกำรพึ่งพิงผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้รำยใหญ่หรือ
นอ้ยรำย 
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2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   
บริษัทมีกำรน ำเขำ้เครื่องโทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณเ์สริมบำงส่วนจำกต่ำงประเทศ โดยช ำระเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศ  ท ำใหบ้ริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรที่บริษัทตอ้งช ำระค่ำสินคำ้ บริษัทจึงไดม้ีกำร
ติดตำมดูแลควำมเคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนอย่ำงใกลช้ิด อีกทั้งมีนโยบำยป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำวโดยจะท ำ
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ตำมสถำนกำรณแ์ละควำมเหมำะสม เพื่อลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่
อำจเกิดขึน้ 

2.4 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า   
โทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเรว็ ผูผ้ลิตจึงตอ้งท ำกำรพฒันำและออก

สินคำ้รุ่นใหม่ๆ ใหต้รงกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อยู่ตลอดเวลำ บริษัทจึงอำจประสบปัญหำในเรื่องสินคำ้ที่มีอยู่อำจเส่ือม
ควำมนิยมและลำ้สมยั ท ำใหบ้รษิัทไม่สำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้ดงักล่ำวได ้บรษิัทจึงอำจมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งปรบัลดรำคำ
ขำยของสินคำ้รุน่ดงักล่ำวเพื่อใหท้นักบัตลำดและสำมำรถแข่งขนัได  ้

จำกกำรที่ผูบ้ริหำรของบริษัทประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่มำมำกกว่ำ 20 ปี ท ำใหม้ีควำมเขำ้ใจถึง
ภำวะอตุสำหกรรมโทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นอย่ำงดี  ผูบ้รหิำรของบรษิัทจึงใหค้วำมส ำคญัในกำรคดัเลือกยี่หอ้และรุน่ของสินคำ้
ที่จะน ำมำจ ำหน่ำยอย่ำงระมัดระวัง โดยบริษัทจะท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทั้งตัวแทน
จ ำหน่ำยและผูบ้รโิภคอย่ำงสม ่ำเสมอ ในขณะเดียวกนับรษิัทยงัไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรต่ำงๆ เก่ียวกบัสินคำ้ใหม่ๆ แนวโนม้ หรือ
เทคโนโลยีต่ำงๆ ของโทรศพัทเ์คลื่อนที่จำกผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คลื่อนที่ชัน้น ำที่บริษัทไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยอีกดว้ย 
ส่งผลท ำใหบ้รษิัทสำมำรถคดัสรรสินคำ้ไดต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคมำกที่สดุ ในขณะเดียวกนั บรษิัทก็มีกำรบรหิำร
สินคำ้คงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินคำ้คงคลังของทุกสำขำ สำมำรถ
ตรวจเช็คสินคำ้คงคลงัไดใ้นทนัที ประกอบกบักำรท่ีบรษิัทมีช่องทำงกำรขำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย ส่งผลท ำใหบ้รษิัทสำมำรถ
ระบำยสินคำ้ไดร้วดเร็วก่อนที่สินคำ้ที่มีอยู่จะเส่ือมควำมนิยม นอกจำกนี ้ในกรณีที่ผูผ้ลิตโทรศัพทเ์คล่ือนที่ รวมทั้งผูจ้ัด
จ ำหน่ำยรำยใหญ่ที่บรษิัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให ้ท ำกำรปรบัลดรำคำโทรศพัทเ์คลื่อนที่เพื่อที่จะสำมำรถแข่งขนัในตลำดได ้ 
บริษัทจะไดร้บัค่ำชดเชยกำรปรบัรำคำตำมรุ่น เงื่อนไขและตำมเวลำที่ตกลงจำกผูผ้ลิต และ/หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยดงักล่ำว
อีกดว้ย  

 2.5 ความเสี่ยงจากการทีมี่จ านวนคู่แข่งเพิ่มมากขึน้ 
กำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่และอุปกรณเ์สริมต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรเติบโต

ของสมำรท์โฟน ท ำใหธุ้รกิจจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่มีกำรแข่งขนัรุนแรงขึน้โดยเฉพำะกำรแข่งขนัดำ้นรำคำสินคำ้ อย่ำงไร
ก็ตำม กำรท่ีบรษิัทเป็นรำ้นตวัแทนจ ำหน่ำยพนัธมิตรของ AIS ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่รำยใหญ่ ประกอบกบักำร
ที่บริษัทมีสินคำ้ที่ใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ที่หลำกหลำย กำรมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ครอบคลมุและทั่วถึงทัง้ในส่วนของกำรขำย
ปลีกโดยมีสำขำซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหำนคร และมีตวัแทนจ ำหน่ำยครบทุกภูมิภำคของประเทศ 
นอกจำกนี ้บรษิัทยงัมีศนูยบ์รกิำรท่ีมีคณุภำพและครบวงจร สำมำรถสนบัสนนุสินคำ้ต่ำงๆของบรษิัทไดอ้ย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
ส่งผลท ำใหบ้รษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรท่ีสม ่ำเสมอ รวมทัง้กำรท่ีผูบ้รหิำรมีควำมเขำ้ใจกลไกตลำดและควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำงๆไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ท ำใหบ้รษิัทเชื่อมั่นวำ่บรษิัทมีควำมพรอ้มและสำมำรถที่จะ
แข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรอื่นๆ ในอตุสำหกรรมไดเ้ป็นอย่ำงเต็มที่ 
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2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพืน้ที ่
เนื่องจำกบรษิัทมีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้รำยย่อยทั่วไป (Retail) โดยผ่ำนสำขำของบรษิัททัง้สิน้จ ำนวน 23 

สำขำ ซึ่งตัง้อยู่ในศูนยก์ำรคำ้ชัน้น ำและซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์ดงันัน้บริษัทจะตอ้งท ำกำรเช่ำพืน้ที่จำกผูใ้หเ้ช่ำพืน้ที่ทัง้ในรูปแบบ
ของสญัญำเช่ำระยะสัน้และระยะยำว บรษิัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีไม่สำมำรถต่อสญัญำเชำ่พืน้ท่ี หรืออำจมีควำมเส่ียง
จำกกำรที่ผูใ้หเ้ช่ำขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในกำรต่อสญัญำที่ท ำใหบ้ริษัทตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยสงูกว่ำเดิม แต่จำกกำรที่บริษัท
เป็นคู่คำ้ที่ดีของผูใ้หเ้ช่ำพืน้ท่ีมำโดยตลอด จึงท ำใหม้ีควำมเส่ียงเก่ียวกบัต่อสญัญำเช่ำพืน้ท่ีดงักล่ำวค่อนขำ้งนอ้ย  

3.  กลยุทธก์ารแข่งขัน 

3.1 การเน้นการให้บริการทีมี่คุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร   
จำกกำรท่ีบรษิัทไดร้บัสิทธิในลกัษณะแฟรนไชสใ์หด้  ำเนินงำนภำยใตช้ื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY 

ซึ่งถือเป็นรำ้นตัวแทนจ ำหน่ำยพันธมิตรของ AIS โดยไดสิ้ทธิในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ รวมถึงใหบ้ริกำรต่ำงๆ ของ AIS ซึ่ง
ตวัแทนจ ำหน่ำยทั่วไป จะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรใหบ้ริกำรเหล่ำนี ้ โดยแต่ละสำขำของบริษัทจะมีกำรติดตัง้ระบบ Computer 
Online เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ AIS จึงท ำให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรต่ำงๆ แก่ลูกคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเร็ว  เนื่องจำกบริษัท
สำมำรถป้อนขอ้มลูของลูกคำ้เขำ้สู่ระบบทะเบียนบริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ของ AIS ไดใ้นทันที ในขณะที่ตัวแทนจ ำหน่ำย
ทั่วไปจะตอ้งท ำกำรลงทะเบียนผ่ำนทำง Internet บนเวบไซตw์ww.ais.co.th ซึ่งจะตอ้งใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำรท่ีนำนกว่ำ   

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยแก่ลกูคำ้ ไดแ้ก่ กำรใหบ้รกิำรซ่อมโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี หรืออุปกรณ์
ทัง้ที่อยู่ในระหว่ำงกำรรบัประกนัและที่สิน้สดุระยะเวลำกำรรบัประกนัแลว้ โดยลกูคำ้สำมำรถน ำโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ช  ำรุดมำ
ท ำกำรซ่อมแซมได้ที่ทุกสำขำของบริษัท โดยบริษัทจะด ำ เนินกำรจัดส่งสินค้ำที่ช  ำรุดดังกล่ำวไปท ำกำรซ่อมแซมยัง
ศูนยบ์ริกำรหลงักำรขำย จะเห็นว่ำกำรใหบ้ริกำรของบริษัทจะเป็นกำรใหบ้ริกำรที่ครบวงจร เป็นกำรใหบ้ริกำรที่มีคุณภำพ
และเพิ่มควำมสะดวกสบำยให้แก่ลูกค้ำ รวมทั้งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ได้อย่ำงครบถ้วนและมี
ประสิทธิภำพ  

3.2 การมีช่องทางการจ าหน่ายทีค่รอบคลุมและทั่วถึง 

1) กำรเลือกท ำเลที่ตัง้ที่เหมำะสมในกำรเปิดสำขำ 

เนื่องจำกรำยไดข้องบริษัทส่วนหนึ่งมำจำกกำรขำยปลีกใหแ้ก่ลูกคำ้รำยย่อยทั่วไป (Retail) โดยเลือกเปิดสำขำ
เฉพำะในแหล่งชมุชนท่ีมีก ำลงัซือ้ และมีควำมสะดวกสบำยในกำรไปใชบ้รกิำร ปัจจบุนั บรษิัทมีสำขำจ ำนวน 23 แห่ง   

2) กำรมีควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัตวัแทนจ ำหน่ำย 

ตวัแทนจ ำหน่ำยถือเป็นช่องทำงส ำคญัในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัท และจำกกำรที่บรษิัทเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
จ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่เป็นรำยแรกๆ  บริษัทจึงมีกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัตวัแทนจ ำหน่ำยเหล่ำนีม้ำเป็นเวลำนำน 
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีฝ่ำยขำยที่รบัผิดชอบในกำรดูแลตวัแทนจ ำหน่ำยเหล่ำนีโ้ดยตรง โดยจะท ำกำรติดต่อและตรวจเยี่ยม
ตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อรบัทรำบปัญหำต่ำงๆ เพื่อน ำมำพัฒนำและปรบัปรุงใหบ้ริกำรเป็นที่พึงพอใจ  ทั้งใน
เรื่องควำมรวดเรว็ในกำรส่งผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใหท้นักบัควำมตอ้งกำร คณุภำพสินคำ้ รวมทัง้รำคำสินคำ้ นอกจำกนีบ้รษิัทยงั
จัดใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในกลุ่มตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกำรซือ้สินคำ้จำก
บรษิัท    
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3.3 การมีความสัมพันธท์ีด่ีกับผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีร่ายใหญ่ 
บริษัทไดร้บัสิทธิรำ้นเทเลวิซจำก AIS ตัง้แต่ปี 2537 และในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทไดร้บัรำงวลัต่ำงๆ จำก AIS 

อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลท ำใหบ้ริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีและไดร้บักำรสนับสนุนจำก AIS อย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งในดำ้นกำรจัด
โปรโมชั่นร่วมกัน งบประมำณกำรตกแต่งรำ้นเทเลวิซ กำรโฆษณำผ่ำนส่ือต่ำงๆ เพื่อสรำ้ง Brand Loyalty ภำยใตช้ื่อ 
TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY 

3.4 การบริหารสินค้าคงคลังทีมี่ประสิทธิภาพ 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรบริหำรสินคำ้คงคลังเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกโทรศัพทเ์คล่ือนที่เป็นสินคำ้ที่มีกำร

เปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลำ ท ำใหผู้บ้ริโภคมีแนวโนม้ที่จะเปล่ียนควำมนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน   ดังนั้น 
บริษัทอำจประสบกับปัญหำอันเกิดจำกสินคำ้ลำ้สมัยหรือสินคำ้เส่ือมควำมนิยม บริษัทจึงมีกำรพัฒนำระบบกำรจดักำร
สินคำ้คงคลงัใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้โดยใชร้ะบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงขอ้มลูสินคำ้คงคลงัของทุกสำขำ  ท ำให้
สำมำรถควบคมุปริมำณสินคำ้คงคลงัไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรตรวจนบัสินคำ้คงคลงัทกุชิน้ทกุสำขำ
ในทุกสิน้วนั ส ำหรบัที่คลงัสินคำ้บริษัทจะจดัแบ่งพนกังำนตรวจนบัตำมประเภทของผลิตภณัฑ ์ โดยจะท ำกำรสุ่มตรวจนบั
สินคำ้ตำมหน่วยนบั (กล่อง) เพื่อท ำกำรเปรียบเทียบยอดสินคำ้คงเหลือกบัรำยงำนสินคำ้คงคลงัจำกระบบ Inventory ของ
บริษัท นอกจำกนีฝ่้ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะตรวจนับสินคำ้ในแต่ละสำขำ และที่คลังสินคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอตำม
แผนกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งจำกมำตรกำรดงักล่ำว ส่งผลท ำใหบ้รษิัทมียอดสญูหำยของสินคำ้คงคลงัต ่ำมำก 

 3.5 ความหลากหลายของผลิตภัณฑแ์ละความสามารถในการคัดเลือกผลิตภัณฑเ์พื่อมาจ าหน่าย 
บรษิัทไดม้ีกำรจดัซือ้จดัหำโทรศพัทเ์คลื่อนที่จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่หลำยรำย ในขณะเดียวกนัก็ไดม้ีกำรน ำเขำ้

สินคำ้จำกประเทศจีนเขำ้มำจ ำหน่ำยภำยใตต้รำผลิตภัณฑข์องบริษัท “TWZ” ท ำใหบ้ริษัทมีสินคำ้ที่หลำกหลำยสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคไดค้รบทุกกลุ่ม และกำรที่ผู้บริหำรของบริษัทอยู่ในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่เป็น
เวลำนำนกว่ำ 20 ปี ประกอบกบักำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรจำกผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คลื่อนที่ชัน้น ำ
ต่ำงๆ อยู่เป็นประจ ำ ท ำใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค แนวโนม้กระแสควำมนิยมของผูบ้รโิภค 
และควำมเคล่ือนไหวของตลำดโทรศัพทเ์คล่ือนที่ในภำพรวม จึงท ำใหส้ำมำรถคดัเลือกสินคำ้ที่ตรงกับควำมตอ้งกำรของ
ตลำดไดเ้ป็นอย่ำงดี  

 3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรใหม้ีควำมสำมำรถและมีควำมพรอ้มที่จะใหบ้ริกำรที่มีคุณภำพแก่

ลูกค้ำทั้งก่อนและหลังกำรขำย ทั้งนี ้ พนักงำนทุกคนในสำขำของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอบรมพื ้นฐำนให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและมีคุณภำพในกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำน โดยพนักงำนทุกคนจะไดร้ับกำรฝึกอบรมเพื่อให้เข้ำใจถึง
ศักยภำพของโทรศัพท ์วิธีกำรใช้โทรศัพทเ์คล่ือนที่และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ รวมทั้งมีกำร Update ข้อมูลเก่ียวกับตลำด
โทรศพัทเ์คล่ือนที่อยู่เป็นระยะเพื่อที่จะสำมำรถถ่ำยทอดใหแ้ก่ลกูคำ้ไดเ้ขำ้ใจอย่ำงถ่องแท้ ในส่วนพนกังำนที่ใหบ้ริกำรหลงั
กำรขำย โดยเฉพำะช่ำงซ่อมโทรศัพท ์เคล่ือนที่ก็จะไดร้ับกำรฝึกอบรมจำกผู้ผลิต และจำก AIS เพื่อให้มีควำมรู ้ควำม
ช ำนำญ รวมทัง้ทกัษะต่ำงๆ เพื่อที่จะสำมำรถใหบ้รกิำรไดต้ำมมำตรฐำนท่ีศนูยบ์รกิำรก ำหนดไว ้ 

3.7 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง (Integrated Marketing Communication) 
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บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งแก่ตัวแทนจ ำหน่ำยและ
ผูบ้รโิภค ซึ่งนอกจำกจะเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขำยแลว้ ยงัสรำ้งควำมคุน้เคยในตรำผลิตภณัฑข์องบรษิัทอีก 

4.ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูคำ้ของบรษิัท สำมำรถแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม ดงัต่อไปนี ้   

 1. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นการขายปลีก (Retail)  
บรษิัทจะจ ำหน่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้รำยย่อยทั่วไปผ่ำนสำขำต่ำงๆ ของบรษิัทซึ่งตัง้อยู่ตำมศนูยก์ำรคำ้ และ ซูเปอร์

เซ็นเตอร ์และบริษัทมีบริกำรสินเชื่อแบบผ่อนช ำระส ำหรบักำรซือ้สินคำ้ของบริษัท ทัง้จำกบริษัท อิออน ธนสินทรพัย ์จ ำกดั 
(มหำชน) บรษิัท อยธุยำ แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จ ำกดั บรษิัท เทสโก ้คำรด์ เซอรว์ิสเซส จ ำกัด และสถำบนักำรเงินรำยอื่น ๆ 
ที่ใหบ้รกิำรสินเชื่อผ่อนช ำระ เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลกูคำ้รำยย่อยเพิ่มมำกขึน้ 

2.  กลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นตัวแทนจ าหน่ายทั่วไป (Dealer)   
 นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่และอุปกรณต์่ำงๆ ใหแ้ก่ลกูคำ้รำยย่อยทั่วไปแลว้ บริษัทยงัจ ำหน่ำย
สินคำ้ใหแ้ก่ตวัแทนจ ำหน่ำยส ำหรบัโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีกว่ำ 200 รำยทั่วประเทศ  และจำกกำรที่บริษัทมียอดกำรสั่งซือ้สินคำ้
ต่อครัง้ในปรมิำณมำก ท ำใหบ้รษิัทไดร้บักำรสนับสนนุในกำรท ำตลำดจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย และมีอ ำนำจต่อรองทัง้ในเรื่องของ
รุ่นของสินคำ้ รำคำ และควำมรวดเร็วในกำรส่งสินคำ้  ดังนั้นกำรที่ตัวแทนจ ำหน่ำยสั่งซือ้สินคำ้จำกบริษัทก็จะไดร้บักำร
จดัสรรสินคำ้รุ่นใหม่ๆ ทัง้ผลิตภณัฑท์ี่บริษัทเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเอง และผลิตภณัฑท์ี่บริษัทซือ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่อีก
ต่อหนึ่ง จำกกำรท่ีบรษิัทมีกำรจดัส่งสินคำ้ที่รวดเรว็และรำคำสินคำ้ที่เหมำะสม  รวมทัง้กำรท่ีบรษิัทมีกำรจดักิจกรรมส่งเสรมิ
กำรขำยใหก้บัตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ท ำใหบ้รษิัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง   

5.  นโยบายราคา 
ส ำหรบัโทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่บริษัทน ำเขำ้จำกประเทศจีน มำจ ำหน่ำยภำยใตต้รำผลิตภณัฑข์องบริษัทนัน้ บริษัทมี

นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำสินคำ้โดยคิดจำกรำคำตน้ทุนบวกอตัรำก ำไรที่เหมำะสม และจะมีกำรพิจำรณำปรบัรำคำตำม
คณุสมบตัิกำรใชง้ำนของโทรศพัทเ์คลื่อนที่  ควำมนิยมของลกูคำ้ตำมสภำวะกำรแข่งขนัของตลำด  

เนื่องจำกเทคโนโลยีของโทรศพัทเ์คลื่อนที่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ ท ำใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ตอ้งมีกำรปรบั
รำคำสินคำ้อยู่ตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของผูจ้ัดจ ำหน่ำยเหล่ำนั้น บริษัทจะไดร้บักำร
ชดเชยรำคำตำมรุน่ เงื่อนไข และตำมเวลำที่ไดต้กลงกนั เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถปรบัรำคำขำยลงมำเพื่อแข่งขนัในตลำดได ้  

6.  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

บรษิัทมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ของบรษิัท แบ่งไดเ้ป็น 3 ช่องทำงหลกั ดงันี ้

6.1 การจ าหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัท  
บรษิัทจ ำหน่ำยสินคำ้โดยตรงใหก้บัลกูคำ้รำยย่อยทั่วไปผ่ำนสำขำของบรษิัทที่เปิดใหบ้รกิำรอยู่ในปัจจบุนั จ ำนวน

รวมทัง้สิน้ 23 สำขำ ซึ่งตัง้อยู่แหล่งธุรกิจที่ส  ำคญั  ซึ่งถือเป็นท ำเลที่เหมำะสม เนื่องจำกลกูคำ้ทั่วไปมีพฤติกรรมที่เนน้ควำม
สะดวกสบำยในกำรเลือกซือ้สินคำ้หรือใชบ้ริกำร  กำรที่สำขำของบริษัทตัง้อยู่ในท ำเลดงักล่ำวจึงมีควำมไดเ้ปรียบในกำร
ขำยและกำรใหบ้รกิำรที่ลกูคำ้ทั่วไปสำมำรถเดินทำงมำไดอ้ย่ำงสะดวกและรวดเรว็ กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ทั่วไปจะ



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูบรษิัท – หนำ้ที่ 10 
 

เน้นกำรให้บริกำรเป็นส ำคัญ โดยบริษัทจะมีกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยยี่ห้อและรุ่นให้แก่ลูกคำ้เพื่อท ำกำร
เปรียบเทียบทัง้กำรใชง้ำนและรำคำเพื่อใหเ้หมำะสมและตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แต่ละรำย 

6.2 การจ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่าย (Dealer) 
บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ใหก้ับตวัแทนจ ำหน่ำยในลกัษณะกำรขำยส่ง ซึ่งบริษัทมีลกูคำ้ที่เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย

ส ำหรบัโทรศพัทเ์คล่ือนที่ครบทุกภูมิภำคของประเทศ โดยในกำรคดัเลือกตวัแทนจ ำหน่ำย บริษัทจะมีกำรพิจำรณำขอ้มูล
เบือ้งตน้ของตวัแทนจ ำหน่ำยแต่ละรำย ไดแ้ก่ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำร
ช ำระเงินของตวัแทนจ ำหน่ำย เขตพืน้ท่ีในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ของตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นตน้ เพื่อประเมินถึงฐำนะทำงกำรเงนิ
ของผูท้ี่จะมำเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของบรษิัทแต่ละรำย ซึ่งกำรขำยสินคำ้ใหแ้ก่ตวัแทนจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ บรษิัทจะใหส่้วนลด
กำรคำ้ในกรณีที่ลกูคำ้ช ำระเป็นเงินสด และจะใหเ้ครดิต 7 - 120 วนั ส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำยที่มีกำรสั่งซือ้เป็นประจ ำและท ำ
ธุรกิจกบับรษิัทมำเป็นระยะเวลำนำน และไม่มีประวตัิกำรผิดนดักำรช ำระเงิน  

6.3 การจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน ์
บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลนไ์ดแ้ก่ บริษัท อำรเ์อส มอลล ์จ ำกัด,บริษัท ชอ้ปป้ี (ประเทศไทย) 

จ ำกัด, บริษัท ลำซำดำ้ จ ำกัด, บริษัท สรรพสินคำ้เซ็นทรลั จ ำกัด, บริษัท โรบินสัน จ ำดัด (มหำชน), บริษัท ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ำกัด, บริษัท เพำเวอรบ์ำย จ ำกัด, บริษัท เซ็นทรลั เจดี คอมเมิรซ์ จ ำกัด เป็นตน้ โดยบริษัทจะวำงแผนกำรตลำด
ร่วมกับบริษัทดงักล่ำว โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของปริมำณ และรุ่นของโทรศพัทเ์คล่ือนที่ใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรม
ของลกูคำ้ 

7. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดของทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิ์น ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
วงเงินจ านอง 
(ล้านบาท) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 
วันที ่31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 
ที่ดิน 
อำคำร 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร  
(ปรบัปรุงสำขำและส ำนกังำน) 
เครื่องมือและอปุกรณ ์
เครื่องใชส้  ำนกังำน 
เครื่องตกแต่งส ำนกังำน 
ยำนพำหนะ 

เป็นเจำ้ของ 
เป็นเจำ้ของ 
เป็นเจำ้ของ 

 
เป็นเจำ้ของ 
เป็นเจำ้ของ 
เป็นเจำ้ของ 
เป็นเจำ้ของ 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

62.06 
59.82 
1.05 

 
0.85 
0.36 
0.82 
13.32 

 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพยส์ินใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้เช่า ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้  

ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค ์

การเช่า 
สถานทีต่ั้ง 

พืน้ทีเ่ช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท เอก-ชยั ดีสทริ
บิวชั่นซิสเทมจ ำกดั 

Telewiz Shop 
 

ชัน้ 1 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำศรีนครนิทร ์
ชัน้ 1อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำรตันำธิเบศร ์
ชัน้ 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำแจง้วฒันะ 
ชัน้ 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำสขุมุวิท 50 
ชัน้ 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำหลกัสี ่
ชัน้ 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำพระรำม 3 
ชัน้ 2 อำคำรเทสโกโ้ลตสั สำขำบำงนำตรำด 

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 สยำม รีเทล 
ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ำกดั 

Telewiz Shop 
 
 

ชัน้ 3 อำคำรศนูยก์ำรคำ้แฟชั่น ไอสแ์ลนด ์หอ้ง 
3033 
ชั้น 3 อำคำรศูนย์กำรคำ้แฟชั่น ไอส์แลนด ์ห้อง 
3033A 

77.17 
74.00 

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

กองทนุรวม
อสงัหำริมทรพัย ์CPN รี
เทล โกรท 

Telewiz Shop ชัน้ 2 หอ้ง 225 อำคำรเซ็นทรลัพลำซ่ำ  
รชัดำ-พระรำม 2 

119.53 22 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 64 

บริษัท ออลซีซนัส ์
พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั  

Telewiz Shop ชัน้ 3 อำคำรออลซีซนัสค์อมเพล็กซ ์
หอ้ง 334/3  

10.31 29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66 

บริษัท บิก๊ซีซูเปอรเ์ซ็น
เตอรจ์ ำกดั (มหำชน) 

Telewiz Shop ชัน้ใตด้ิน อำคำรศนูยก์ำรคำ้ บิก๊ซีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์
สำขำบำงนำ 

32.50 08 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 64 
 

 Telewiz Shop หอ้ง 2CR220/1 ศนูยก์ำรคำ้ 
บิก๊ซีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์บำงพลี 

115.00 15 มี.ค.62 – 14 มี.ค. 64 
 

 Telewiz Shop 
 

Telewiz Shop 
 
 

หอ้ง F1/10 หำ้งคำรฟ์รู ์สำขำพระรำม 2 
ชัน้ใตด้ิน  
ศนูยก์ำรคำ้ บิก๊ซีซูเปอร ์
เซ็นเตอร ์สำขำดอนเมืองสะพำนใหม่  
 

19.31 
 

14.06 
 
 

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

 
 

บริษัท บำงนำเซ็นทรลั 
พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั 

Telewiz Shop ชัน้ 5 หอ้ง  529 ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัซิตี ้บำงนำ 44.88 01 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.64 

บริษัท เซ็นทรลัพฒันำ 
จ ำกดั (มหำชน) 

Telewiz Shop 
 

ชัน้ 3 หอ้ง 309/1 อำคำรศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัรำม
อินทรำ 

53.75 
 

01 ธ.ค.62- 31 ม.ค.64 
 

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

บริษัท โฮมโปรดกัส ์เซ็น
เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

คณุส ำรวม จินตสเุมธ TWZ Shop 100/1-2 ถ.ประสำทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 140.80 01 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64 
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ผู้ให้เช่า 
วัตถุประสงค ์

การเช่า 
สถานทีต่ั้ง 

พืน้ทีเ่ช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษัท ไคตคั นำริตะ 
จ ำกดั 
 
 
 
 
บริษัท ปิยะชำติ จ ำกดั 
 
 
 
 
บริษัท ไคตคั นำริตะ 
จ ำกดั 
(บจก. ทีแซดเทรดดิง้) 
 
 
 
บริษัท ปิยะชำติ จ ำกดั 
(บจก. ทีแซดเทรดดิง้) 

ส ำนกังำนและ
คลงัสินคำ้ 

 
 

 
ส ำนกังำนและ
แผนกบริหำร
หลงักำรขำย 

 
 

 
คลงัสินคำ้ 

 
 
 
 
 
ส ำนกังำนและ
แผนก Fibre 

 

47/377 ชัน้ 4 หอ้ง 411 อำคำรชุดคอนโดมิเนียม
อตุสำหกรรม อำคำรนำริตะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุี 
47/341 ชัน้ 4 หอ้ง 401 อำคำรชุดคอนโดมิเนียม
อตุสำหกรรม อำคำรนำริตะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุี 
 
273,273/1 หอ้ง B1-B2 โครงกำร THE WIZ 
RATCHADA  ถนนรชัดำภิเษก  แขวงรชัดำภิเษก  
เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 
 
 
 
47/341 ชัน้ 4 หอ้ง 410 อำคำรชุดคอนโดมิเนียม
อตุสำหกรรม อำคำรนำริตะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุี 
47/341 ชัน้ 4 หอ้ง 402 อำคำรชุดคอนโดมิเนียม
อตุสำหกรรม อำคำรนำริตะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุี 
 
 
273/2หอ้ง B3 โครงกำร THE WIZ RATCHADA  
ถนนรชัดำภิเษก  แขวงรชัดำภิเษก  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 

รายละเอียดสิทธิการเช่าพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

ทีต่ั้ง วัตถุประสงค ์
พืน้ที่ 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 
ภาระผูกพัน 

 

มูลค่าตามบัญชี 
31 ธ.ค. 2563 
(ล้านบาท) 

ห้อง 305 ชั้น  3 อำคำรศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรลัพลำซ่ำ พระรำม 3 

Telewiz Shop 75.20 10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65 จดจ ำนองกบั 
ธนำคำร 

0.40 

หอ้ง 509A ชัน้ 5 ศนูยก์ำรคำ้เซ็นทรลัซิตี ้
บำงนำ 

Telewiz Shop 110.00 1 ต.ค. 44 - 30 มิ.ย. 66 จดจ ำนองกบั 
ธนำคำร 

0.64 

 
นอกจำกนี ้บรษิัทไดเ้ขำ้ท ำสญัญำสิทธิกำรเช่ำจำกกำรเช่ำที่ดินกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรชัดำภิเษก

เนือ้ที่ประมำณ 6,126 ตำรำงเมตร รวมทัง้ บริษัท ปิยะชำติ จ ำกัด ที่บริษัทไดซ้ือ้หุน้มำจำกผูถื้อหุน้เดิม เมื่อวนัท่ี 1 ตุลำคม 
2556 ส่งผลใหบ้รษิัทมีประโยชนจ์ำกกำรใชส้ญัญำสิทธิกำรเช่ำที่ดินจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรชัดำภิเษก เนือ้
ที่เพิ่มขึน้อีกประมำณ 5,909.20 ตำรำงเมตร เพื่อด ำเนินกำรก่อสรำ้งโฮมออฟฟิศ อำคำรส ำนกังำน เพื่อกำรพำณิชย ์โดยสิทธิ
กำรเช่ำประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1.  สญัญำเช่ำที่ดินเพื่อปลกูสรำ้งอำคำร เริ่มตัง้แต่วนัที่ 10 มีนำคม 2551 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2555 จ ำนวน 2 
ฉบบั 
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2.  สญัญำเช่ำที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรำ้งอำคำร เพื่อด ำเนินกำรจดัหำผลประโยชน ์เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 
ถึงวนัท่ี 14 สิงหำคม 2574 จ ำนวน 2 ฉบบั 

ทั้งนี ้ส่ิงปลูกสรำ้งทั้งหมดในพืน้ท่ีเช่ำ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำมใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
ทัง้สิน้ทนัทีที่ลงมือปลกูสรำ้งหรือติดตัง้ และบริษัทและบริษัทย่อยตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีซึ่งเป็นไปตำมสญัญำเช่ำทัง้ 4 ฉบบั
กบักำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

8. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัติการเพิ่มทุนทีผ่่านมา 
ปี ประวัติการเพิ่มทุน 

2561 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,141,588,716.20 บำท เหลือ 625,908,107.10 บำทโดยกำรตดั หุน้สำมญัที่

ยงัมิไดจ้ ำหน่ำย จ ำนวน 515,680,609.10 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัทัง้สิน้ 5,156,806,091 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้
ละ 0.10 บำท 

• ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท (TWZ-W5) จ ำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วยเพื่อ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทนุ ตำมสดัส่วนกำรจองซือ้ในอตัรำ 1 หุน้สำมญัใหม่ 
ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่ำ รำคำกำรใชส้ิทธิ 0.10 บำทต่อหุน้ ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำย ุ1 
ปี นบัแต่วนัที่ออก ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

• เพิ ่มท ุนจดทะเบ ียนของบริษัท จ ำนวน 1,022 ,316 ,574.90 บำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 
10,223,165,749 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ ้นจำก 
625,908,107.10 บำท เป็น 1,648,224,682 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 16,482,246,820 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว ้
หุน้ละ 0.10 บำท 

2563 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำก 1,648,224,682.00 บำท เหลือ 1,644,224,682.00 บำท โดยตดัหุน้สำมญั
ที่ซือ้คืนและยงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยของบริษัทจ ำนวน 4,000,000.00 บำท มูลค่ำที่ตรำไว ้0.10 บำท เป็นหุน้สำมญั
ลดลงทัง้สิน้ 40,000,000 หุน้ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจำก 16,482,246,820 หุน้ เป็น 
16,442,246,820 หุน้ 

2564 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,644,224,682.00 บำท เหลือ 990,668,925.00 บำท โดยตดัหุน้สำมญัที่
ยงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยทัง้หมด 653,555,757.00 บำท ม ูลค่ำที ่ตรำไว ้0.10 บำท เป็นหุน้สำมญัลดลงทัง้สิน้ 
6,535,557,570 หุน้ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจำก 16,442,246,820 หุน้ เป็น 9,906,689,250 
หุน้ 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 990,668,925.00 บำท เป็น 1,651,114,875.00 บำท โดยออกหุน้สำมญั
เพ่ิมทนุ จ ำนวน 6,604,459,500 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท รวม 660,445,950.00 บำท 

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,651,114,875.00 บำท เป็น 1,489,342,794.10 บำท โดยตดัหุน้สำมญัที่ยงั
ไ ม่ได้จ ำหน่ำยทั้งหมด 161,772,080.90 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.10 บำท เป็นหุ้นสำมัญลดลงทั้งสิ ้น 
1,617,720,809 หุน้ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจำก 16,511,148,750 หุน้ เป็น 14,893,427,941 
หุน้ 

• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 1,489,342,794.10 บำท เป็น 2,977,237,990.30 บำท โดยออกหุน้สำมญั
เพ่ิมทนุ จ ำนวน 14,878,951,962 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท รวม 1,487,895,196.20 บำท 
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9.  ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้สิน้ จ ำนวน 9 ท่ำน ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 ดงัมีรำยชื่อต่อไปนี ้
ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

นำย พทุธชำติ รงัคสิริ ประธำนกรรมกำรบริษัท 

นำย กิตติพงศ ์กิตติภสัสร กรรมกำรผูจ้ดักำร (รกัษำกำร) / กรรมกำร 
นำง ทิพภำกร รงัคสิริ กรรมกำร 
น.ส. ไขแข เชิดวิศวพนัธุ ์ กรรมกำร 
นำย ภทัร ลำภำนนัท ์ กรรมกำร 
นำย ณฐัชยั เจริญขจรกลุ กรรมกำร 
นำย บนัดำล อดุล กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

นำย พงชำญ ส ำเภำเงิน กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

นำย มนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมีนำงสำวนลินี ประทบัศร เป็นเลขำนกุำรบรษิัท 

รำยชื่อผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 26 ตลุำคม 2564 สรุปไดด้งันี ้

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น % 

1 นำย พทุธชำติ รงัคสิร ิ 1,306,980,951 8.78 
2 นำย วิวฒัน ์โกวิทยโ์สภณ 680,000,000 4.57 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 500,035,415 3.36 
4 นำง เพชรตัน ์ทองแตง 184,333,333 1.24 
5 นำย ยทุธศกัดิ์ จั่นนิธิกลุ 180,700,000 1.21 
6 นำย ธงชยั อพุนัวนั 140,200,000 0.94 
7 นำย กฤษดำ อคัรพทัธยำกลุ 120,634,200 0.81 
8 นำย ณฐัวิทย ์วฒิุกลุพำนิช 104,253,000 0.7 
9 นำย กิตติพงศ ์สวุรรณรกัษ ์ 90,000,000 0.6 
10 นำย อฐั ทองแตง 78,988,666 0.53 

10.  ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ก ำไรสทุธิ 5.10 ลำ้นบำท 54.53 ลำ้นบำท 61.04 ลำ้นบำท 
2. ส ำรองตำมกฎหมำย 0.26 ลำ้นบำท 2.73 ลำ้นบำท 3.05 ลำ้นบำท 
3.จ ำนวนหุน้ 9,907 ลำ้นหุน้ 9,907 ลำ้นหุน้ 8,549 ลำ้นหุน้ 
4. เงินปันผลประจ ำปี - บำท:หุน้ - บำท:หุน้ 0.00286 บำท:หุน้ 
5. รวมเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ -  ลำ้นบำท -  ลำ้นบำท 24.45 ลำ้นบำท 
6. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ** - % - % 40.05 % 
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ตำมที่บริษัท มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและส ำรอง
ตำมกฎหมำย ทั้งนีค้ณะกรรมกำรของบริษัทมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเวน้ไม่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว หรือ
เปล่ียนแปลงนโยบำยดงักล่ำวไดเ้ป็นครัง้ครำว โดยอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขที่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำตัง้ส ำรองทำงกฎหมำย 0.26 ลำ้นบำท 
เพื่อน ำก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินลงทนุส ำหรบัขยำยธุรกิจของบรษิัท และงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท 

1. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

 ส ำหรบังวดเกำ้เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดร้วม 2,492.54 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้จำก 2,315.51 ลำ้นบำท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจ ำนวนเงิน 177.03 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ใน
อตัรำรอ้ยละ 7.65 ซึ่งมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
-  รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวน 2,467.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 2,272.89 ล้ำนบำท ของงวด
เดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจ ำนวนเงิน 194.73 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรำรอ้ยละ 8.57 เนื่องจำกบริษัทไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ถึงแมส้ ำหรบังวดเกำ้เดือนของปีปัจจบุนัจะมีรำยไดเ้พิ่มขึน้แต่
รำยไดข้องงวดปัจจบุนัและงวดเดียวกนัของปีก่อนยงัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงจำกที่ผ่ำนมำ 
 -  รำยไดส้นบัสนุนกำรขำย เป็นจ ำนวนเงิน 8.39 ลำ้นบำท ลดลงจำก 20.38 ลำ้นบำท ของงวดเดียวกนัของปี
ก่อน คิดเป็นจ ำนวนเงิน 11.99 ลำ้นบำท หรือลดลงในอัตรำรอ้ยละ 58.83 บริษัทและบริษัทย่อยไดร้บัเงินค่ำ
สนบัสนนุกำรขำยจำกผูจ้  ำหน่ำยลดลงตำมกำรจดักำรส่งเสรมิกำรขำยของผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
-  รำยไดอ้ื่น เป็นจ ำนวนเงิน 16.53 ลำ้นบำท ลดลงจำก 22.24 ลำ้นบำท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 5.71 ลำ้นบำท หรือลดลงในอตัรำส่วนรอ้ยละ 25.67 ส่วนใหญ่รำยไดอ้ื่นของบรษิัทประกอบดว้ยก ำไร
จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และดอกเบีย้รบั 
-  ตน้ทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 2,210.70 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก 2,076.66 ลำ้นบำท ของงวดเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจำก บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน  
-  ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 45.19 ลำ้นบำท ลดลงจำก 47.09 ลำ้นบำทของงวดเดียวกันของปีก่อน 
และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 128.37 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกจ ำนวน 105.74 ลำ้นบำท ของงวดเดียวกนัของ
ปีก่อน เนื่องจำกบรษิัทมีประมำณกำรดอ้ยค่ำสินทรพัยเ์พิ่มขึน้ 
-  ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 5.78 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก (0.45) ลำ้นบำท ของงวด
เดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจ ำนวนเงิน 6.23 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกกำรปรบัปรุงบญัชีตำมมำตรฐำนรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ  
-  ตน้ทนุทำงกำรเงิน จ ำนวน 95.45 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก 89.22 ลำ้นบำท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็น
ตน้ทนุทำงกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนปกติของบรษิัท 
- ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้จ ำนวน 4.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก 1.93 ลำ้นบำท ของงวดเดียวกันของปี
ก่อน คิดเป็นจ ำนวน 2.57 ลำ้นบำท เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ 
- ก ำไรสทุธิ เป็นจ ำนวนเงิน 14.11 ลำ้นบำท ซึ่งก ำไรสทุธิดงักล่ำวถกูบวกดว้ยผลขำดทนุของส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ  ำนำจควบคุม 1.30 ลำ้นบำท ดังนั้นก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทจึงเป็นจ ำนวนเงิน 15.41 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้
จำก (4.95) ลำ้นบำท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจ ำนวน 20.36 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ในอัตรำรอ้ยละ 
411.31 เนื่องจำกบรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กล่ำวขำ้งตน้  
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ฐานะการเงนิ 
 บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 เป็นจ ำนวน 6,011.45 ลำ้นบำท และ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เป็นจ ำนวน 5,758.67 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนเงิน 252.78 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ใน
อตัรำส่วนรอ้ยละ 4.39 ซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 ประกอบดว้ยสินทรพัยห์มนุเวียนคิด
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 81.61 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรอ้ยละ 18.39 โดยรำยละเอียดของสินทรัพยท์ี่ส  ำคัญ 
สำมำรถสรุปไดด้งันี ้  
-  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น เป็นจ ำนวน 1,658.86 ลำ้นบำท ลดลงจำก
จ ำนวน 1,734.02 ลำ้นบำท ของปีก่อน หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 75.16 ลำ้นบำท หรือลดลงในอัตรำส่วนรอ้ยละ 
4.33 ลูกหนีก้ำรคำ้ของบริษัทลดลงเนื่องจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดโรค Covid-19 ท ำใหบ้ริษัทมีรำยได้
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรบัลกูหนีอ้ื่นของกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ ลกูหนี ้
อื่น ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ รำยไดค้ำ้งรบั เงินทดรองจ่ำยในกำรด ำเนินงำน และดอกเบีย้คำ้งรบั 
-  สินคำ้คงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนที่ และอุปกรณเ์สริม รวมถึงขยะที่
เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำของบริษัทย่อย โดยสินคำ้คงเหลือมีจ ำนวน 1,868.08 ลำ้นบำท ในปี 2564 
เพิ่มขึน้จำกจ ำนวน 1,781.64 ลำ้นบำท ของปีก่อนเป็นจ ำนวน 86.44 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.85 โดย
สินคำ้คงเหลือไดเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรสินคำ้ของบรษิัทฯ ซึ่งปัจจบุนัรำคำตน้ทนุสินคำ้โทรศพัทเ์คล่ือนที่
ต่อหน่วยสงูขึน้มำกกว่ำในปีที่ผ่ำนมำ 
- สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น ซึ่งเป็นเงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกันมีจ ำนวน 352.28 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้
จำก 351.40 ลำ้นบำทของปีก่อน คิดเป็นจ ำนวนเงิน 0.88 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 0.25  
- สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยท์ี่จะจ ำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขำยจ ำนวน 
151.85 ลำ้นบำท ลดลงจำก 180.25 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิัทมีประมำณกำรดอ้ยค่ำสินทรพัยเ์พิ่มขึน้ 
สภาพคล่อง 

 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 581.89 ลำ้น
บำท เพิ่มขึน้จำกงวดเดียวกันของปีก่อน จ ำนวน 253.10 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 129.91 โดยมี
รำยละเอียดของแหล่งที่มำและใชไ้ปของเงินสดดงันี ้
-  เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 101.25 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรคำ้
และกำรเพิ่มขึน้ของเจำ้หนีก้ำรคำ้ 
-  เงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน 9.17 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกเงินสดจ่ำยซือ้ที่ ดิน อำคำรและ
อปุกรณ ์
-  เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 138.64 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรออกหุน้ทนุ  

อตัรำส่วนสภำพคล่องของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 เท่ำกบั 2.24 เท่ำ โดยบรษิัทและบรษิัท
ย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียนและหนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งมีอตัรำส่วนสภำพ
คล่องเท่ำกบั 2.27 เท่ำ  
แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ ำนวน 2,466.86 ลำ้นบำท ในขณะที่ส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ำกับ 3,544.59 ลำ้นบำท ส่งผลท ำให้อัตรำหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุน้
เท่ำกบั 0.70 เท่ำ ลดลงจำก 0.90 เท่ำ ของ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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2. งบการเงนิของบริษัท 

 

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

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 

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

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 5,000 5,500 239,501 220,001 
 - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8 5,000 - 5,000 - 

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 18 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

- ลูกหน้ีโครงการอสงัหาริมทรัพยภ์ายใต้

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

- โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือให้เช่าภาย

   ใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 10.2 10,042 10,042 -                            - 

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 267,358 267,358 -                            - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย 

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน

- ลูกหน้ีโครงการอสงัหาริมทรัพยภ์ายใต้

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

- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,164 7,162 - - 

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

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 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 - - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม

- สิทธิการเช่าท่ีดิน 18.1 9,780 10,650 - - 

- สิทธิการเช่าพ้ืนท่ี 18.2 685 1,048 685 1,048 

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,139 1,147 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19

- ท่ีดินรอการพฒันา 23,625                     23,625                   -                            - 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 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

บริษทั ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
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(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

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

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

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

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

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

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 17,999 3,296 18,660 4,440 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- หุ้นกู้ 22 417,178 - 417,178 - 

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 23 14,993 - 14,993 - 

เงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 69,509 69,509 36,829 42,408 

เงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

- ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 24.1 - - - - 

- เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 24.2 412 94,641 - 94,229 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,818 2,619 1,794 2,190 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน

- สงัหาริมทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน 25.1 3,124                       3,571 3,124 3,571 

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

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

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 23 27,810 20,000 27,810 20,000 

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

หุ้นกู้ 22 - 410,803 - 410,803 

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

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

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

- สงัหาริมทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน 25.1 3,543                       5,871 3,543 5,871 

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

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 609 609 247 247 

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

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

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

บริษทั ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั
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(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

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

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

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 26.1

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

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

ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว

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

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

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 1,215,168 1,215,168 1,215,168 1,215,168 

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

 - จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 53,622 53,622 53,622 53,622 

 - จดัสรรส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 26.2 - - - - 

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น - - - - 

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

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 270,572 271,867 - - 

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

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

บริษทั ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัท – หนำ้ที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

"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 

ตน้ทนุขายหรือตน้ทนุการให้บริการ (2,210,702) (2,076,656) (2,138,598) (2,022,308) 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (45,194) (47,089) (45,183) (47,089) 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (128,365) (105,741) (119,766) (89,275) 
ตน้ทนุทางการเงิน 28 (95,447) (89,221) (93,278) (85,887) 
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุบริษทัร่วม 5,784 (450) - - 

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

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 18,614 (3,647) 15,033 3,481 

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

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน - 269 - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - 269 - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 14,112 (5,307) 10,474 1,346 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 15,407 (4,950) 10,474 1,346 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,295) (626) - - 

รวม 14,112 (5,576) 10,474 1,346 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 15,407 (4,681) 10,474 1,346 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,295) (626) - - - 

รวม 14,112 (5,307) 10,474 1,346 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 27 0.0012 (0.0005) 0.0008 0.0001 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด

บริษทั ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั


