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TWZ035/2564 
 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 
เร่ือง  แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดบับลิวแซด 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ตามสดัสว่นการถือหุ้นควบคูก่บัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 6 (TWZ-W6) 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

  บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  หนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 2. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบสําคญัแสดงสทิธิ 

  ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 3. รายละเอียดวิธีการจองซือ้และชําระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 4.  ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบคูใ่บสําคญัแสดงสทิธิ 

 5. หนงัสือมอบอํานาจ 

6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัท       

ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

 ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2564 ของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)

เม่ือวนัท่ี 19  พฤศจิกายน  2564 ได้มีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ท่ีราคา

เสนอขายหุ้นละ 0.10  บาท ซึง่เป็นราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ โดยจดัสรรในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัท่ี

ออกใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้

จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ี่ไมไ่ด้รับการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้แรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิและชําระราคา

ค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทกุราย โดยการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละรายนัน้ทกุรอบไป พร้อมการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 6 (“ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ TWZ-W6”) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามสดัส่วนการจองซือ้ ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ TWZ-W6 

โดยไมคิ่ดมลูคา่ (ศนูย์บาท) และมีราคาการใช้สทิธิเทา่กบั 0.10 บาทตอ่หุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สทิธิ) 
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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)



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

 

 

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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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 
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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 

 

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


สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ – หนำ้ที่ 9 
 

  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 

    หมำยเหต:ุ สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3 

 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
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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
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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 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัท – หนำ้ที่ 3 
 

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



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัท – หนำ้ที่ 4 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

(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



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัท – หนำ้ที่ 5 
 

 
 
 

(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



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ - หนา้ที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ทดัีบบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
  
 
 
 

รายละเอียดวิธกีารจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญั 

 

ค ำเตือน: การจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ในครัง้นี ้เป็นการเสนอ

ขายใหก้บัผูถ้ือหุน้เดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศไทยและ

ผูถ้ือหุน้ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสทิธิทีจ่ะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ในการเสนอขายนี ้

ใหก้บัผูถ้ือหุน้รายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท าใหบ้ริษัทมีหนา้ทีต่าม

กฎหมายต่างประเทศ หุน้สามญัทีอ่อกใหม่นีไ้ม่ไดม้ีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัย์ของประเทศสหรฐัอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีการ

เสนอขายและจัดสรรหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลอเมริกนั (U.S. Persons ตามนิยามที่ก าหนดใน Regulation S ภายใต ้

U.S. Securities Act) หรือใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศสหรฐัอเมริกา นอกจากนี ้จะไม่มีการขายหรือเสนอขายหุน้สามญัที่

ออกใหม่ในประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต ้หรือในประเทศอืน่ใดทีก่ารแจกจ่าย

เอกสารเหล่านีจ้ะไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรืออาจะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ใดๆ เกินกว่าหนา้ทีต่ามกฎหมายไทย โดยการ

เสนอขายและจดัสรรหุน้ทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในประเทศอืน่ใด อาจมีขึน้เฉพาะในกรณีทีบ่ริษัทไดร้บัการยกเวน้การขอ

อนญุาตและการจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศนัน้ๆ ทัง้นี ้ตามทีบ่ริษัทพจิารณาเห็นสมควร 
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วิธีปฏิบตัิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุของ 
บริษัท ทดีับบลวิแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

ทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ของวนัที่ 13 – 17 และ 

20 ธันวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท าการ) 

2. สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทในครัง้

นี ้(“ผู้รับจองซือ้หุ้น”) ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุน้ไดท้ี่ส  านกังานใหญ่ของผูร้บัจองซือ้หุน้ 

ตัง้แต่ 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันที่ 13 – 17 และ 20 

ธันวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท าการ) ตามที่อยู่ดา้นล่าง 

ชื่อ บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ เลขที่ 269 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400 

ติดต่อ เลขานกุารบรษิัท 

โทรศัพท ์ 0-2275-9789 

โทรสาร 0-2275-9798 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะส่งใบจองซือ้หุน้เพิ่มทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน ขอใหจ้ดัส่งเอกสารต่าง ๆ 

คือ ใบจองซือ้หุน้ ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ และเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี ้เอกสารการจองซือ้จะตอ้งถึงที่ท  าการบริษัท ภายในเวลา 15.00 น. 

ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นอย่างชา้ และเพื่อความสะดวกในการจองซือ้ กรุณาวงเล็บมมุซองว่า “การ

จองซือ้หุ้นเพิ่มทุน” 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ในต่างจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท่านมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย์ โดยทางบริษัท

หลกัทรพัยข์องท่านจะใหค้  าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ใหก้บัผูร้บัจองซือ้หุน้ต่อไป 

นอกจากการจองซือ้หุน้ท่ีส านกังานใหญ่ของผูร้บัจองซือ้หุน้ดงัที่กล่าวแลว้ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถ

จองซือ้หุน้ผ่านทางระบบออนไลน ์บนเว็บไซต ์www.investors-insight.com/twz/login.php ตามที่ระบุในหวัขอ้ 

3 “วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นและการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ในฉบบันี ้ 
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3. วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้และการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.1 วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้ 

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ครัง้เดียวเตม็จ านวนที่จองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 

หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง ของวนัที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 

(รวม 6 วนัท าการ) โดยมีวธีิการ ดงันี ้

1. ช าระเงินสดไดท้ี่สถานท่ีรบัจองซือ้ ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ ณ สถานท่ีรบัจอง

ซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง 

ภายในวนัท่ี 13 -17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วนัท าการ) 

2. ช าระเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)” 

ธนาคาร  กสิกรไทย   สาขาประชานิเวศน ์1 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั 

บัญชีเลขที ่ 737-1-02174-9 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งส่งเอกสารหลักฐานการจองพรอ้มตน้ฉบับใบน าฝากเงินค่าจองหุน้ส่งมาที่

บรษิัทภายในวันที ่20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ท า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้ อ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.investors-

insight.com/twz/login.php ผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีการช าระเงินเป็น “โอนเงิน” พรอ้มกับ

แนบหลักฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ในระบบจากนั้นตรวจสอบขอ้มูลการจองซือ้  แลว้

บนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐานการช าระค่าจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ 

ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถจองผ่านระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ 

3. ช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

(ก) ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนาม 

“บัญชีเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น 

จ ากัด  (มหาชน) “ ซึ่ ง สามารถ เ รี ยก เก็ บ เ งิน ได้จาก  ส า นั กหั ก เ งิ น ใน

กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการ โดยจดัส่งมาพรอ้มกบัใบจองซือ้หุน้ และ

ใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ณ สถานที่จองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลา

จองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซือ้ แต่ไม่เกินวันที่ 17 

ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ไว้

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


สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 รายละเอียดวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ - หนา้ที่ 4 
 

ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ในกรณีที่ลกูคา้ไม่ไดร้ะบชุื่อ-นามสกลุ และ เบอร์

โทรติดต่อในดา้นหลงัของเช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค หรือทางบรษิัทไม่สามารถติดต่อลกูคา้

ได ้ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดบ้ริษัทขอสงวนสิทธิในการรบัการจองซือ้หุน้

ดงักล่าว 

(ข) ดร๊าฟท ์ประเภทเรียกเก็บเงินไดท้ั่วราชอาณาจกัร โดยสั่งจ่าย ในนาม “บัญชีเพื่อ

การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)” 

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย

ล าดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลังของเช็ค 

แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

(ง) ก าหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ภายใน

วนัท่ี 13 - 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เท่านัน้ 

(จ) กรณีผู้จองซื ้อท ารายการการจองซื ้อ ผ่านระบบเว็บไซต์  www.investors-

insight.com/twz/login.php ผู้จองซื ้อจะต้องเลือกวิธีการช าระเงินเป็น  “เช็ค/

แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท”์ พรอ้มกับแนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ในระบบ

จากนัน้ตรวจสอบขอ้มลูการจองซือ้ แลว้ท าการบนัทึก และ/หรือ พิมพห์ลกัฐานการ

ช าระค่าจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ ภายในวันที ่20 ธันวาคม 

2564 ซึ่งเป็นวันสุดทา้ยของการจองซือ้หุน้เพิ่มทุน และผูจ้องซือ้สามารถจองผ่าน

ระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ 

4. ช าระเงินผ่านระบบ Internet Banking เขา้บญัชีบรษิัท 

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์

ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)” 

ธนาคาร  กสิกรไทย   สาขาประชานิเวศน ์1 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั 

บัญชีเลขที ่ 737-1-02174-9 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานการจองซือ้ พรอ้มเอกสารการช าระค่าจองซือ้ผ่านระบบ 

Internet Banking ส่งมาที่บรษิัท ภายในวันที ่20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการ

จองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ท า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้ อ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.investors-

insight.com/twz/login.php ผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีการช าระเงินเป็น “Internet Banking” 
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พรอ้มกับแนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ในระบบ จากนัน้ตรวจสอบขอ้มลูการจอง

ซื ้อ แล้วท าการบันทึก และ /หรือ พิมพ์หลักฐานการช าระค่าจองซื ้อ เพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้หุน้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการจองซือ้

หุน้เพิ่มทุน ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถจองผ่านระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวนัที่

เปิดรบัจองซือ้ 

3.2 วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้หุน้ตัง้แต่ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์ (e-RO) 

ตลอด 24 ชั่วโมง ของวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธันวาคม (รวมทัง้สิน้ 6 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผูจ้องซือ้หุน้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งน าหลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการ

จองซือ้ยื่น ณ ส านกังานใหญ่ของผูร้บัจองซือ้หุน้ที่ บริษัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) (“การย่ืนเอกสารจองซื้อที่บริษัท”) หรือจัดส่งเอกสารการจองซือ้ผ่านทาง

ไปรษณีย ์

2. ผูจ้องซือ้หุน้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Rights 

Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต ์www.investors-insight.com/twz/login.php (“การจองซื้อ

ผ่านระบบ E-RO”) ซึ่งผู้จองซือ้สามารถจองผ่านระบบเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของ

ภายในวนัท่ีเปิดรบัจองซือ้ โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

2.1 ผู้ จ อ ง ซื ้ อ หุ้ น ส า ม า ร ถ ต ร ว จ สิ ท ธิ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.investors-

insight.com/twz/login.php (ในกรณีที่ ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ ) โดยกรอก

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนและกรอกหมายเลขโทรศพัทใ์นช่อง Password 

เพื่อการตรวจสอบและเขา้สู่ระบบ 

 

 

 

 

http://www.investors-insight.com/twz/login.php
http://www.investors-insight.com/twz/login.php
http://www.investors-insight.com/twz/login.php
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2.2 คลิก “ตรวจสอบสิทธิจองซือ้หุน้สามญั” 

 

2.3 หลงัจากนัน้ คลิก “ตรวจสอบสิทธิ” ผูถื้อหุน้จะทราบรายละเอียด เลขทะเบียนผูถื้อ

หุ้น จ านวนหุ้นเดิม และจ านวนหุ้นที่สามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ เมื่ อผู้จองซือ้

ตรวจสอบเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิก “กลับ” เพื่อเขา้สู่ระบบการจองซือ้ต่อไป  

 

 

 

2.4 ผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะท าการจองซือ้ ใหค้ลิก “จองซือ้ / ส่งหลักฐานการช าระเงนิ” 

แลว้ตรวจสอบ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้เดิม และจ านวนหุน้ที่สามารถจอง

ซือ้ไดต้ามสิทธิ อีกครัง้ หลงัจากนัน้คลิก “จองซือ้” 

 หมายเหตุ: ผูจ้องซือ้จะสามารถเขา้สู่ระบบจองซือ้ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ของวนัที่ 13 

– 20 ธันวาคม 2564 
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2.5 กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นในช่องต่อไปนี ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเลือกวิธีการช าระเงิน

ตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไดช้ าระเงินเรียบรอ้ยแลว้ (โอนเงิน/Internet 

Banking/เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท)์ พรอ้มกบัแนบหลกัฐานการช าระเงิน แลว้คลิก 

“ถัดไป” 

 

 

- THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK - 
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2.6 ตรวจสอบขอ้มลู แลว้คลิก “ยืนยันข้อมูล” เพื่อบนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการ

จองซือ้หุน้ไว ้เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้ต่อไป 

 
หมายเหตุ: 

1. กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ 

 ผูจ้องซือ้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิ

จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนครัง้เดียวเต็ม

จ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บั 

 โดยผูจ้องซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) หรือบน

เว็บไซตผ่์านระบบ e-RO ใหค้รบถว้น ชดัเจน 
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 โดยหากมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะไดร้บัการจดัสรร

หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินสิทธิต่อไป (โปรดดหูวัขอ้ 5 “เงือ่นไขในการจองซือ้” ประกอบ) 

 ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุน้สามัญ

เพิ่มทนุนีเ้ท่านัน้ 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

ส าหรบัการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บรษิัท ผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้

ถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้เท่านัน้ 

ส าหรบัการจองซือ้ผ่านระบบ e-RO ผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บั

ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซือ้ผ่านระบบ e-RO 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้/

ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้เท่านัน้ 

4. เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.1 ส าหรับผู้ถือหุ้นทีย่ื่นเอกสารจองซือ้ทีบ่ริษัท 

4.1.1 ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อครบถว้น 

บรษิัทจะท าการจดัส่งใบจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 

วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ในวนัที่ 26 ตุลาคม 2564 นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถขอรบัใบจอง

ซื ้อหุ้นได้ที่ส  านักงานใหญ่ของผู้รับจองซื ้อหุ้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.twz.co.th)  

4.1.2 ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งจะ

ระบจุ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายมีสิทธิไดร้บัจดัสรร (ถา้มี) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียน

ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อ

หุน้เดิมที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสาร

ประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

4.1.3 หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ 

4.1.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ตามขอ้ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/

ชื่อสกุล ซึ่งท าใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถื้อหุน้ตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อ

หุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม

http://www.twz.co.th/
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ทุน (Record Date) ณ วันที่  26 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดย

หน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรบัรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็น

ตน้ และขอใหแ้นบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการที่ยังไม่

หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบค ายินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือ

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูป้กครอง

ที่ผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่

พรอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว (มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 
- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดย

ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน นบัจนถึง
วนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุน้ ซึ่งกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งและประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลยงัไม่หมดอาย ุ
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- หนงัสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรบักรณีที่มีการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าการ
แทน พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ รับรองส าเนาถูกตอ้ง อนึ่ง หากหนังสือมอบ
อ านาจกระท าการเป็นฉบับส าเนา เอกสารฉบับส าเนาดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบอ านาจดว้ย และ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้นิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือหนังสือ
รบัรองของนิติบุคคลที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและ
จองซือ้หุน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล
นัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 
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- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดร้บัรองส าเนาเอกสารขา้งตน้ ที่ยงั
ไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง

ลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่  Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจใน

ประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือ

ชื่อของผู้จัดท าหรือผู้ให้ค  ารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่

สถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรอง

ความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public 

หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นบัถึงวนั

จองซือ้หุน้ 

4.1.5 ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให ้Custodian มาใชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้จะตอ้งมหีนงัสือมอบอ านาจ

ให ้Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุน้และเอกสารประกอบการจองซือ้ 

จะลงนามโดย Custodian และจะตอ้งมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผูม้ีอ  านาจลงนาม 

พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัยงัไม่หมดอายหุรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้ีอ  านาจลง

นามนัน้อีก 1 ฉบบั พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.1.6 หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้

ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้รับมอบ

อ านาจซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.1.7 แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ า

หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงค์

จะฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้) 

(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์ สมาชิก

เลขที่ 600 จะตอ้งกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็น

บุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลักทรพัยฝ์ากเขา้บัญชีผูอ้อกหลักทรัพย์ 

(Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ

บุคคล (ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัที่ออกใหม่ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

(Issuer Account) เท่านัน้)” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูเพื่อน าส่ง

ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
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เมื่อผูจ้องซือ้ลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ใหแ้ก่บรษิทั และบรษิัทจะถือว่าผูจ้อง

ซือ้ไดใ้หค้  ารบัรองว่าขอ้มลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือชื่อที่ไดล้งไวแ้ลว้ในเอกสารนัน้นัน้ (ไม่ว่าผูจ้อง

ซือ้เป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้นั้นเอง หรือผู้รับมอบอ านาจหรือ

ตวัแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้เป็นผูก้รอกให้) ถูกตอ้ง ครบถว้น และ

เป็นจริง หากปรากฏว่าขอ้มูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 

หรือไม่เป็นจรงิ บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใชด้ลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใชข้อ้มลูดงักล่าว 

ผูจ้องซือ้ตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกใหบ้รษิัทรบัผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใดๆ 

ทัง้สิน้  

ทั้งนี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กล่าวขา้งตน้หรือส่งมอบเอกสา รไม่

ครบถว้นบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูจ้องซือ้ไม่ประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้

นี ้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใชด้ลุยพินิจในการพิจารณายกเวน้การรับเอกสารประกอบการจองซือ้บาง

ประการใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัส่งเอกสารเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและการ

จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รือ

อาจท าใหบ้รษิัท มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่

ก าหนดในการจดัสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมนี ้

4.2 ส าหรับผู้ถือหุ้นทีจ่องซือ้ผ่านระบบ E-RO 

4.2.1 กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php ให้

ครบถว้น 

4.2.2 แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบ e-RO 

5. เงือ่นไขในการจองซือ้ 

5.1 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร ผูถื้อหุน้ที่แจง้ความประสงค์

จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษใหปั้ดทิง้ หรือจองซือ้หุน้สามัญที่ออกใหม่นอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการ

จดัสรร จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

5.2 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตน

ตามสดัส่วนที่ก าหนดได ้(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิของตนจะไดร้บัการ

จัดสรรหุน้เพิ่มทุนที่จองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิ

http://www.investors-insight.com/twz/login.php
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ครบถว้นแลว้เท่านัน้ โดยการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวใหด้  าเนินการไปจนไม่มีหุน้เพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรร ผู้

ถือหุน้จะตอ้งแสดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิ

จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 

4) ใหค้รบถว้น ชดัเจน และจะตอ้งท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจอง

ซือ้ ทัง้ในส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้บั และในส่วนท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ไดร้บั  

ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรก

แลว้ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้

เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิดงันี ้

1. ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวน

มากกว่าหรือเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมและไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นตามจ านวนที่แสดง

ความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมดทกุราย 

2. ในกรณีที่หุน้เพิ่มทุนส่วนเหลือมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมประสงคจ์ะจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทจะ

ด าเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนทีเ่หลือดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทีจ่องซือ้เกินสิทธิแตล่ะรายตามสัดสว่น

ของจ านวนหุ้นทีจ่องซือ้เกินสิทธิต่อจ านวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนทีเ่หลือ 

หากการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนเกินสิทธิขา้งตน้ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหนา้ที่ตอ้งท า

ค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้งผูถื้อหุน้ดงักล่าวมี

หนา้ที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5.3 บริษัทจะจดัสรรหุน้ใหม่เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัก าหนด

รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้ใหม่ (Record Date) ตามสดัส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวน

สิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในการเสนอขายหุน้ Rights Offering นีใ้หก้บัผูถื้อหุน้รายใด ๆ 

หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะท าใหห้รืออาจท าใหบ้ริษัท มีหนา้ที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

5.4 ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้แลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 

5.5 ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดว้ยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุน้สามญัที่

ออกใหม่จะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ 

5.6 หาก (1) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ 

ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระ
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เงินค่าหุน้ตามที่ก าหนด หรือ (2) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ กรอกขอ้มูลในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถว้นหรือ

ชดัเจน บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต่อไป  

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผูถื้อหุน้มิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม

ทุน และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ไดท้นัตาม

ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าว โดย

บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต่อไป 

5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือขอ้มลูใดๆ ที่

เก่ียวขอ้งกับวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากดัใน

การด าเนินงาน 

6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้าม)ี 

(1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้น โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซือ้ หรือไดร้บัจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและ/

หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนในกรณีดงักล่าว 

บรษิัทจะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยส่์วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดย

ไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทครัง้นี ้

โดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ไดต้ามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท 

(2) ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตาม

จ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ไดต้ามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้

หลกัทรพัยข์องบริษัท ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะด าเนินการใหม้ี

การคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็น

เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซือ้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มลูผู้

ถือหุน้ของบริษัทตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรบัคืนเงินเป็นเช็คนัน้ผูจ้องซือ้จะ

เป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 
 

(3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทในส่วนที่ไม่ไดร้ับการจัดสรร หรือไดร้บัการ

จดัสรรไม่ครบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีหน้าที่

รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะตอ้งท าการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี 

โดย ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบและตอ้งช าระคืน นบัจากวนัท่ี

พน้ก าหนด ระยะเวลา 14 วนัท าการดงักล่าวจนถึงวนัท่ีไดม้ีการช าระคืนตามวิธีดงักล่าวขา้งตน้ 
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7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้ 

 ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัท ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

7.1 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่  บริษัท 

จะด าเนินการน าหุ้น ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อ  

ผู้ฝาก” โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื ้อ ซึ่งใน  

กรณีนีผู้จ้องซือ้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

ไ ด้ทันที ที่ ตลาดหลักท รัพย์ฯ  อนุญาต ให้หุ้ นของบริษั ทท าก ารซื ้อ ขาย ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ในกรณีข้อ 7.1 นี้ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื ้อประสงค์จะ 

ฝากซื ้อไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้น  

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามขอ้ 7.2 แทน 

7.2 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการ 

จัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 

วันท าการ นับจากวันปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับกา รจัดสรรใน 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่หุน้ของบรษิัทไดร้บัอนมุตัิ

ใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

7.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่  600 บริษัทจะด าเนินการ 

น าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด” โดยศูนย์รับฝาก 

หลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้เขา้บัญชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซือ้หุน้ และออกหลักฐานการฝาก

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้และหากผูจ้องซือ้ ตอ้งการถอนหลกัทรพัยด์งักล่าว สามารถติดต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมี

ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเ์ฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์

(Issuer Account) เท่านัน้” เพื่อน าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

8. ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

8.1 ชื่อผูจ้องซือ้และชื่อเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุน้เขา้บญัชีไดแ้ละผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้ไดท้นัทีในวนัแรกของการซือ้

ขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ์ ทั้งนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้น

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
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8.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(รหสัโบรกเกอร)์ ที่ประสงคจ์ะน าหุน้เขา้บญัชีซือ้หลกัทรัพย์

ของตนเองใหถ้กูตอ้ง หากระบุหมายเลขสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยผิ์ด หุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรจะถกูส่งไปท่ีอื่น 

ซึ่งบรษิัท จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือความล่าช า้ในการติดตามหุน้ 

8.3 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุน้คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึ่งเกิน

กว่าวิสยัที่บริษัทจะด าเนินการได ้บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืน

เฉพาะเงินค่าจองซือ้หุน้ที่จะตอ้งช าระคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบ โดย

บรษิัทเท่านัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 5 “เงื่อนไขการจองซือ้” 

8.4 หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บัช าระ บริษัทขอ

สงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั 

8.5 ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพิ่มทุนไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 ใน

นามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance (FATCA) (ส าหรบัผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 

(Issuer Account))” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) เพื่อน าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่แนบเอกสาร

เพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะขอใหอ้อกเป็นใบหุน้นามของผูจ้องซือ้ 

8.6 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามไดท้ี่ 

 บริษัท ทดีับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 269 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

หมายเลขโทรศพัท ์ :  0-2275-9789 

หมายเลขโทรสาร  :  0-2275-9798 

โฮมเพจบรษิัท  :  www.twz.co.th  

 แผนท่ีบรษิัท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 

 



 

 

 
เลขท่ีใบจอง / Subscription number…………………………………………  

ใบแจ้งความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
Notification Form to Purchase New Ordinary Shares of TWZ Corporation Public Company Limited 

 
วันท่ีย่ืนความจ านงในการจองซือ้ …………….…………………………………… 

  Date to notify the intention to Purchase 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) To The Board of TWZ Corporation Public Company Limited  
 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิตบิุคคล) ................................................................................................................................................ วัน/เดือน/ปีเกิด .....................................................  สัญชาติ ............................................ เพศ ................................ 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                 Date of Birth                            Nationality                  Gender  
อาชพี ................................................ท่ีอยู่เลขท่ี ........................  ตรอก/ซอย ............................................  ถนน ........................................... แขวง/ต าบล ........................................... เขต/อ าเภอ ............................................ จังหวัด ................................. 
Occupation                          Address number         Lane/Soi                              Road                          Sub-district                       District   Province 
รหัสไปรษณีย ์.................................... ประเทศ .......................... หมายเลขโทรศัพท.์.............................................เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี.................................................... ประเภทการเสียภาษี         หักภาษี    ไม่หักภาษี 
Postal Code                     Country                           Telephone number  Tax ID number  Type of Tax Paying  Tax to be deducted  Tax not to be deducted   
 

  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน.…….………………………..........................   บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  เลขท่ีหนังสือเดินทาง ....………………………………………..………………….  
 Thai natural person Identification card number                                                               Foreign natural person             Passport number 
  นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบคุคล.………………………………….……………….….….….   นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………..………………….….….  
 Thai juristic person Corporate registration number                                                            Foreign juristic person       Corporate registration number 
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใชสิ้ทธพิรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants   
  

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธซิือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

 จ านวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) / No. of Share Subscribed (Shares) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / Amount (Baht)  

1.  จองซือ้ตามสิทธิ / Subscription for full entitlement   

2.  จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than than the entitlement   
3.  จองซือ้เกินกว่าสิทธ ิ(ระบุเฉพาะส่วนเกิน) / Subscription in excess of the rights (only the excess portion)   

ณ ส านักงานของบริษัทฯ โดยช าระเป็น 
   เงินสด / Cash ……………………………………………………….บาท / Baht 
   เงินโอน  เขา้บัญชีเงินฝากชื่อ “บัญชีเพื่อการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 737-1-02174-9  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน ์1 (โปรดแนบหลักฐาน) 
 Transfer to current account Name “TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARES SUBSCRIPTION” Account Number 737-1-02174-9 Kasikorn Thai Bank  Pachaniwet 1 Branch. (Pay in slip attached) 
          ลงวันท่ี / Date …………………………………………….………………........  จ านวนเงิน / Amount of ......................................................................................... บาท / Baht 
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque    เช็คบุคคล / Cheque                    ดราฟต ์(เรียกเก็บไดท่ั้วราชอาณาจักร) / Draft (Clearing Draft anywhere in nationwide) 
 เลขทีเช็ค / ดราฟต ์/ Cashier cheque / Cheque or Draft No .........................................................................................วันท่ี / Date .................................................................................................. 
 ธนาคาร / Bank.................................................................  สาขา / Branch ........................................................................................................................จ านวนเงิน  / Amount of ..............................................................บาท / Baht 
 โดยสั่งจ่าย  “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)” / Payable to " TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARES SUBSCRIPTION " 

(กรณีเป็นเชค็ ดราฟต ์ตั๋วแลกเงินหรือค าส่ังจ่ายเงินของธนาคารจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านักหักบัญชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันท าการนับจากวันท่ีลงในเชค็ / ดราฟต ์/ ตั๋วแลกเงิน) 
(For payment via Cheque, Draft, Bill of Exchange or Bank Payment Order it must be possible to collect such payment from a clearing house in the District of Bangkok  with in 1 days of the exercise of the right.)  

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดังต่อไปนี ้(จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) : 
When, I have allotted the above ordinary share.  I hereby agree to have either one of the following executed subscribers must choose one)  :  
   ให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีไดร้ับจัดสรรน้ันไวใ้นนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการใหบ้ริษัท / Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Limited for Depositors”                

and proceed for ……………………………………………………………………………….......สมาชิกผู้รบัฝากเลขท่ี / Participant No. ……………………………..………………………น าหุ้นเข้าฝากไวกั้บบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพื่อผู้ฝากเพื่อเข้าบัญชีซื ้อ-ขายหลักทรัพย์เลขท่ี / To deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository company limited for securities account No.  …………………………………………………………………………….  ซึ่ง
ขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทน้ัน / Which I have with that company. 

   ใหอ้อกหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีไดร้บัการจัดสรรไวใ้นนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวกั้บบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยเขา้บัญชีของผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600  
 Issued the ordinary shares in the name of Thailand securities Depository Company limited and deposited those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company limited into issuer account, Participant 600 for myself . 
   ใหอ้อกใบหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีไดร้บัการจัดสรรในชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีท่ีจะมอบหมายใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อจัดท าใบหุน้สามัญเพิ่มทุน และส่งมอบใบหุน้สามัญเพิ่มทุนมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วันนับจากวันปิดการจองซือ้  
 Issue the ordinary share certificate in my name for the allotted number of ordinary shares.  I hereby agree to assign the company to proceed in any to have the share certificate made and delivered to me within 15 days after   the 

closing   of the subscription period. 
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้บัจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้โดยโอนเงินเขา้บัญชีของขา้พเจา้ / If I/We have not been allotted the shares of have been allotted lower 
than subscription amount, I / We agree to have the payment or excess payment returned to me us by transfer.  
เลขท่ีบัญชี / Account No …………………………...………………..………………………ธนาคาร / Bank ………………...…………….………..…….…………สาขา / Branch ...................................................................... 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าจะรบัหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าว หรือในจ านวนท่ีท่านจัดสรรให ้และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนนี้ และยินยอมรบัคืนเงินในกรณีท่ีขา้พเจา้ถูกปฏิเสธการจองซือ้ ขา้พเจา้ยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดและ
ขอ้ความใดๆ  ในหนังสือแจง้การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน รวมท้ังในหนังสือบริคณหส์นธิ และขอ้บังคับของบริษัทท่ีมีอยู่แลว้ขณะนี ้และ / หรือ ซึ่งจะแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ดว้ย 

I hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as al lotted to me. I shall not agree to accept a refund should the subscription be refused. I agree to the conditions of the right  offering as stated in 
the information Memorandum concerning the allotment to ordinary shares and the conditions as laid down in The Memorandum and Articles of Association of the Company currently in force and / or as may be amended in the future.  

 
ลงชื่อ / Signed...............................................................................ผูจ้องซือ้หุน้ / Subscriber 

                      (…………..…….………………………………………..) 
 
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)  
 

   เลขท่ีใบจอง / Subscription No...………………....................................... 
           วันท่ี / Date............................................................................................. 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัใบเงินจาก (ชือ่ตามใบจอง) ………………………………………………………………………………..เพื่อจองซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ                       ครบถว้น          ไม่ครบถว้น  
TWZ Corporation Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)   to purchase New Ordinary Shares of the company         Complete             Incomplete 

จ านวนหุน้ / Number of shares ……………………..………….……………หุน้ / shares    ราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุน้ / Offering Price 0.10 Bath per share    จ านวนเงิน / Amount of …………………………..………………….………. บาท / Baht  
โดยช าระเป็น / Paid to : 
    เงินสด / Cash      จ านวน / Amount of...........................................................................................................บาท / Baht       
    เงินโอน / Transfer ธนาคาร / Bank................................................................. ลงวันท่ี / Dated …………………………………. จ านวน / Amount of .......................................................... บาท / Baht      โปรดแนบหลักฐาน / Pay in slip attached  
   เช็คธนาคาร / Cashier Cheque        เช็คบุคคล / Cheque       ดราฟต ์/ Draft     เลขทีเช็ค / ดราฟต ์/ Cashier cheque / Cheque or Draft No.....................................................................วันท่ี / Date ........................................................ 
 ธนาคาร / Bank.........................................................................................  สาขา / Branch ..................................................................................จ านวนเงิน  / Amount of ...........................................................................บาท / Baht 
 
 

ลงชื่อ / Signed …………………………………….…… เจา้หนา้ท่ีผูร้บัมอบอ านาจ / Authorized officer 
 
 
 



 

 

BROKER 
Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

001 บริษัทหลักทรพัย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลักทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

002 
บริษัทหลักทรพัย ์ทิสโก ้จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

028 
บริษัทหลักทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษัทหลักทรพัยค์ันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

029 
บริษัทหลักทรพัยก์รุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษัทหลักทรพัยด์ีบีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

030 
บริษัทหลักทรพัยไ์อ วีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษัทหลักทรพัยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 
บริษัทหลักทรพัย ์เคทีบเีอสที จ ากัด (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษัทหลักทรพัย ์ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

033 
บริษัทหลักทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษัทหลักทรพัย ์ซจีีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 
บริษัทหลักทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 
บริษัทหลักทรพัย ์เอเชีย พลัส จ ากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

038 
บริษัทหลักทรพัยเ์ออซีี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

009 
บริษัทหลักทรพัยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD 

041 
บริษัทหลักทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

010 
บริษัทหลักทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

042 
บริษัทหลักทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษัทหลักทรพัย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

043 
บริษัทหลักทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

013 
บริษัทหลักทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

045 
บริษัทหลักทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลักทรพัย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

047 
บริษัท หลักทรพัยซ์ิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

015 
บริษัทหลักทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษัทหลักทรพัย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษัทหลักทรพัยธ์นชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษัทหลักทรพัย ์เอเอสแอล จ ากัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 
บริษัทหลักทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
บริษัทหลักทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 
บริษัทหลักทรพัย ์ทรีนิตี จ ากัด 
TRINITY SECURITIES CO., LTD. 

052 
บริษัทหลักทรพัยจ์ีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
บริษัทหลักทรพัยไ์ทยพาณชิย ์จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

211 
บริษัทหลักทรพัยยู์บีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD. 

024 
บริษัทหลักทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษัทหลักทรพัยเ์อเชีย เวลท ์จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

025 
บริษัทหลักทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

221 
บริษัทหลักทรพัยเ์มอรช์ั่นพารท์เนอร ์จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

026 
บริษัทหลักทรพัยยู์โอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษัทหลักทรพัยเ์คทีซีมิโก ้จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

236 
ธนาคาร ทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษัทหลักทรพัยเ์พื่อธุรกิจหลักทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษัทหลักทรพัยซ์ิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANCHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
Participant No Company Name Participant No Company Name 

301 
ธนาคารซติีแ้บงกเ์อ็น.เอ.  
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
บริษัทหลักทรพัย ์เพือ่ธุรกิจหลักทรพัย ์จ ากัด (มหาชน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคาร ทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี)้ 
JPM ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซไีอ เอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงกเ์อจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

345 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของ  
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 

 

 

วนัที่ ___________ เดือน ____________________ พ.ศ. __________ 

ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล _____________________________________________  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ 

 ใบต่างดา้ว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ___________________________________ ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถ้ือ

หุน้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record 

Date) ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (“กำรเสนอขำยหุ้น Rights Offering”) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ______________________________ 

สญัชาติ ____________________ ขา้พเจา้มีหุน้สามญัเดิมตามรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือ

หุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 26 ตลุาคม 2564 จ านวน _____________________ หุน้ 

มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวน _____________________ หุน้ และมีความประสงคข์อมอบอ านาจให ้ นาย  นาง  นางสาว 

_____________________________________________ สัญชาติ_____________ อายุ __________ ปี   บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่  

_____________________________________________ ที่อยู่เลขที่ _____________ หมู่บา้น/อาคาร ____________________________________ 

ซอย _____________________________ ถนน _____________________________ ต าบล/แขวง _______________________________________ 

อ  าเภอ/เขต _____________________________ จงัหวดั _____________________________ รหสัไปรษณีย ์_______________________________ 

(“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) เป็นผูร้บัมอบอ านาจที่แทจ้ริงและโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจา้ โดยใหมี้อ านาจในการจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัท ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“กำรจองซือ้”) จ านวน ___________________ หุน้ รวมถึงมีอ  านาจในการลงนาม รบัรอง และแก้ไข

เพ่ิมเติมขอ้ความในใบจองซือ้ ที่เกี่ยวกับการจองซือ้ ในการช าระเงินใดๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ การใหข้อ้มูล และการลงนาม รบัรอง แก้ไขใดๆ 

เกี่ยวกบัการจองซือ้ ตลอดจนการด าเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการจองซือ้แทนขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดจ้นเสร็จการ 

ทัง้นี ้กิจการ และบรรดาการกระท าใดๆ ที่ผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความในหนงัสือมอบอ านาจฉบับ

นีแ้ลว้ ใหถ้ือเสมือนหนึ่งว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าลงไปดว้ยตนเอง และใหมี้ผลผกูพนักบัขา้พเจา้ทัง้สิน้  

 

ลงชื่อ _________________________________ ผูม้อบอ านาจ   ลงชื่อ _______________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ 

         (                                                          )               (                                                            ) 

ลงชื่อ __________________________________ พยาน     ลงชื่อ _______________________________ พยาน 

         (                                                          )                 (                                                           ) 

อากร

แสตมป์ 30 

บาท 



 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  

สิ่งที่่่่่่่ส่งมาด้วย 6



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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