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สารจากคณะกรรมการ

  เป็นที�ทราบกนัดีวา่ในปีที�ผา่นมา ���� และในปีปัจจุบนั ���� เป็นปีแห่งความทา้ทาย และอาศยัความมุ่งมั�น ทุ่มเท 

อนัเนื�องจากเศรษฐกิจที�ยงัคงชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ถึงแมจ้ะเริ�มผอ่นคลายมาบา้งแลว้ แต่ความเชื�อมั�น

และกาํลงัซื�อของผูบ้ริโภคยงัคงไม่กลบัมา ประกอบกบัยงัมีสภาวะการผนัผวนของราคานํ� ามนัจากความตึงเครียดของสงคราม

ความขดัแยง้ ก็ยงัส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจดว้ยรวมใหช้ะลอตวั แต่จากสภาวะดงักล่าวก็ยงัคงมีความเติบโตในดา้นเทคโนโลยี

การสื�อสารในยคุ �G ที�ยงัคงมีการพฒันาเปลี�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�องที�ทาํให้การรับส่งขอ้มูลมีความรวดเร็วขึ�นมาก จนทาํให้

ก่อเกิดโอกาสในธุรกิจ ทางบริษทั TWZ จึงไดก้าํหนดภารกิจหลกัไว ้� เรื�อง ดงันี�  

 ภารกิจแรก ในส่วนของธุรกิจสื�อสารโทรคมนาคมหรือเทเลคอม  TWZ จะพฒันารูปแบบการให้การบริการของ

Retail Shop ใหมี้ความทนัสมยัตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ในรูปแบบร้านคา้ออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการขยาย

สินคา้ใหมี้ความหลากหลาย ไม่ไดจ้าํกดัวา่จะเป็นอุปกรณ์โทรศพัทเ์พียงอยา่งเดียว เพื�อตอกย ํ�าธุรกิจดา้นเทเลคอม ซึ� งเป็นธุรกิจ

หลกัของ TWZ โดยเรามีพนัธมิตรที�แขง็แกร่งอยา่ง ‘เอไอเอส’ ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายชั�นนาํที�ดีที�สุด ที�พร้อมจะเคียงขา้ง

และกา้วเดินไปกบัเราในทุกโอกาส นอกจากนี�  TWZ จะพฒันาและมองหาอุปกรณ์ IOT (Internet of Things) เพื�อตอบสนอง

ผูบ้ริโภคพร้อมส่งเสริมโครงการ Smart City สร้างเป็นโซลูชั�นให้กบัผูใ้ชใ้นอนาคตอนัใกล ้โดยมีเป้าหมายขยายธุรกิจไปยงั

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

 ภารกิจที�สอง TWZ จะสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัธุรกิจที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเทเลคอม (Non-Telecom) โดยเฉพาะในส่วน

ของยานยนตไ์ฟฟ้า (อีว)ี ที�ปัจจุบนัภาครัฐไดมี้มาตรการสนบัสนุนในเรื�องของภาษีอยา่งชดัเจน โดยที� TWZ มีพนัธมิตรในกลุ่ม

ยานยนตไ์ฟฟ้า(อีว)ี ที�มีความแขง็แกร่งและมีประสบการณ์ ตั�งเป้าเพิ�มการจาํหน่ายในหลายองคก์รและคาดวา่จะเติบโตไดอ้ยา่งมี

นยัสาํคญัในอนาคต และธุรกิจกญัชง กญัชา ที�ตอนนี�ภาครัฐไดป้ลดลอ็กกญัชาออกจากยาเสพติด โดยในปลายปี ���� ที�ผา่นมา 

TWZ ไดร่้วมพฒันาต่อยอดธุรกิจกญัชง โดยเริ�มทาํในส่วนตน้นํ�าไปแลว้และอยูใ่นขั�นตอนของการทาํกลางนํ�า และกจ็ะขยายไป

ถึงปลายนํ�าในปลายปีนี�  

 ส่วนภารกิจที�สาม เป็นการมองหาธุรกิจใหม่ที�สร้าง New S-Curve ตามการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลย ี

ไม่วา่จะเป็นเรื�องคริปโต เคอร์เรนซี, NFT หรือ Metaverse และ web 3.0 ซึ� งยงัมีโอกาสขยายตวัอีกมาก

 สุดทา้ยนี�  ในนามของคณะกรรมการ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั�น ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ ที�ใหค้วามไวว้างใจและ

สนบัสนุนบริษทัดว้ยดีเสมอมา คณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร และพนกังานยงัคงมุ่งมั�นปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ เพื�อให้

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัประสบความสาํเร็จและเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนืต่อไป

 (นายธีรยศ สุทธิสาํแดง)
รองกรรมการผูจ้ดัการ

(นายพทุธชาติ รังคสิริ)
ประธานกรรมการ

................................ ................................

เรียนท่านผู้ถือหุ้น ที�เคารพ



1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เดิมช่ือบริษทั พี.ซี.คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ ทรานสปอร์ต 
จ ากดั ก่อตั้งจากประสบการณ์การเป็นผูจ้  าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์ส่ือสารของนายพทุธชาติ รังคสิริ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิม
เปิดร้านจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในศูนยก์ารคา้มาบุญครองเป็นรายแรก ต่อมาในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจดัตั้ง
เป็นบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 1,000,000 บาท โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้  าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์ส่ือสาร และจากการท่ีผูบ้ริหารของบริษทั 
มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ส่งผลท าให้บริษทัสามารถขยายธุรกิจ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 1,489,342,794.10 บาท  

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นรายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดจ้ากการใหบ้ริการ โดยให้
ความส าคญัในการเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงไม่วา่จะเป็นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกท าเลให้ตั้งอยูใ่น Prime Area 
เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีก าลงัซ้ือ และมีความสะดวกสบายในการไปใชบ้ริการ รวมทั้งดูแลรักษาฐานตวัแทนจ าหน่าย พร้อมทั้งเพ่ิมจ านวน
เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากข้ึน โดยจะพฒันาคุณภาพของการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของลูกคา้และสามารถ
แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพ่ิมการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัผูผ้ลิต
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีชั้นน าและผูจ้  าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่างๆ และน าสินคา้จากประเทศจีนมาจ าหน่ายภายใตต้ราผลิตภณัฑ์
ของบริษทัเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถคดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพและคุณลกัษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น    

บริษทัให้ความส าคญัในการสร้างแบรนด์ TWZ เพ่ือให้บริษทัมีความแขง็แกร่งทางธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน จึงควบคุม
คุณภาพของสินคา้ส านักงานตวัแทนท่ีเมืองเซินเจ้ิน ประเทศจีน เพ่ือใชเ้ป็นศูนยป์ระสานงานในการบริหารตน้ทุน ในการพฒันา
สินคา้ใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีตน้ทุนเหมาะสม และคุณภาพดี นอกจากน้ีบริษทัยงัขยายธุรกิจไปในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้าทดแทนธุรกิจยานยนต ์และธุรกิจเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมเก่ียวกบักญัชงกญัชา ทั้งน้ีบริษทัจะพฒันาธุรกิจ
ทั้งหมดเพ่ือใหส้ามารถสร้างก าไรใหก้บับริษทัในอนาคตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการบริหารงานท่ีผา่นมาของบริษทั   

ปี เหตุการณ์ที่ส าคญั 

2548 - 2553  ปี 2548 บริษทัไดด้ าเนินการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน  เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้าก 5 บาท เป็น 1 บาท 
รวมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 180 ลา้นบาท เป็น 240 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 60 ลา้นหุ้น 
เสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 59 ลา้นหุ้น  และเสนอขายแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั
จ านวน 1 ล้านหุ้น และน าหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 
18 พฤศจิกายน 2548 

 ปี 2551 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัที่ตราไว ้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท โดยจากเดิม
บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 240.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 240 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท เปล่ียนแปลงใหม่เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 240.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,400 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้กบัหุ้นสามญัของบริษทั 
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ปี เหตุการณ์ที่ส าคญั 

 ปี 2551 เขา้ท าสญัญาสิทธิการเช่าท่ีดินกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย เน้ือท่ีประมาณ 6,126 ตารางเมตร บนถนน
รัชดาภิเษก มูลค่า 88.30 ลา้นบาท โดยสญัญามีอาย ุ24 ปี เพ่ือก่อสร้างโฮมออฟฟิศ เพ่ือการพาณิชย ์ 

 ปี 2551 จดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “TWZ” ซ่ึงเป็นตราสินคา้ของบริษทัโดยเป็นสินคา้
ท่ีสัง่ผลิตและน าเขา้จากประเทศจีนและมีการบริหารการตลาดอยา่งครบวงจรทั้งคา้ปลีกและคา้ส่ง 

 ปี 2553 ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 599,999,987 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญั ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ในราคา
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุ้นละ 0.90 บาท รวมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 60 ล้านบาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 600 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก 240 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 3,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

2554  จดัสรรหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูใ้ช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัจ านวนทั้งส้ิน 5 หุ้นในราคา 
0.90 บาทต่อหุ ้น ท าให้ทุนที่ออกและเรียกช าระแลว้เพิ่มข้ึนเป็น 240,000,000.50 ลา้นบาท (หุ ้นสามญั 
2,400,000,005 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 

 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2554 จดัตั้งบริษทัย่อย 1 บริษทั คือ TWZ INTERNATIONAL LIMITED ด้วยทุนจดทะเบียน 
1,000,000.00 ดอลล่าร์ฮองกง โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100.00 เพ่ือจดัหาและจดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ
อุปกรณ์ส่ือสาร 

2555  เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัตั้งส านกังานตวัแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจบริหาร
ตน้ทุนสินคา้และควบคุมคุณภาพของสินค้า 

2556  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 300,000,000.00 บาท เหลือ 240,000,000.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได ้
จ  าหน่ายจ านวน 599,999,995 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท รวม 59,999,999.50 บาท ทั้งน้ีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
จ  าหน่ายดงักล่าว เป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
(TWZ-W1) ท่ีให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนของการถือหุ้นซ่ึงไดห้มดอายตุั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2554 

 ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (TWZ-W2) จ  านวน 1,028,571,431 หน่วยเพ่ือจดัสรรให้แก่      
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนของการถือหุน้ 7 หุ้นต่อ 3 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาทต่อหุ้น 
รวมทั้ ง เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 102,857,143.10 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
1,028,571,431 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ิมข้ึนจาก 240,000,000.50 บาท 
เป็น 342,857,143.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,428,571,436 หุ้น มูลค่า ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

 ซ้ือหุ้นของบริษทั ปิยะชาติ จ  ากดั จากผูถื้อหุ้นเดิม จ  านวน 49,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.996 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ปิยะชาติ จ  ากดั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 120,000,000.00 บาท 

วนัที่ 20 กนัยายน 2556 จดัตั้งบริษทั ทีแซด เทรดดิ้ง จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ย ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท 
จ านวน 300,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นผูจ้  าหน่าย น าเขา้ และส่งออก พร้อมทั้งให้บริการ
หลงัการขายส าหรับสินคา้ประเภทโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์ และสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ ฯ  

2557  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 342,857,143.60 บาท เหลือ 342,856,121.10  บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
จ  าหน่ายจ านวน 10,225 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท รวม 1,022.50 บาท และออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั (TWZ-W3) จ  านวน 400,000,001 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัตามสัดส่วนการจองซ้ือมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 409,000,000.30 บาท 
โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 4,090,000,003 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียน
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ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากเดิม 342,856,121.10 บาท เป็น 751,856,121.40บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
7,518,561,214 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท  

 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ บริษทั ปิยะชาติ จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงบริษทัมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จากทุนจดทะเบียน
ปัจจุบนั 50 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 250 ลา้นบาท ไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนช าระแลว้
ของบริษทัยอ่ยต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 

 บริษทั ปิยะชาติ จ  ากดั เขา้ซ้ือเงินลงทุนของบริษทั เลอ อนัดามนั ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั ในราคา 25 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 25 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท จาก
ผูถื้อหุ้นเดิมเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2557 

 วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ไดจ้ดัตั้งบริษทั เดอะบอกซ์เซส จ ากดั ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงในสัญญาณดิจิตอลโดยให้บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) ถือลงทุนร้อยละ 100 

2558  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 751,856,121.40 บาท เหลือ 735,365,612.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
จ  าหน่ายจ านวน 164,905,089 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท รวม 16,490,508.90 บาท ทั้งน้ีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
จ  าหน่ายดงักล่าว เป็นหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั (TWZ-W2) ซ่ึงไดห้มดอายตุั้งแต่วนัท่ี 13 กนัยายน 2557 จ านวน 164,904,946 หุ้น และหุ้นสามญัท่ีออก
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (TWZ-W3) ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรอีกจ านวน 143 หุ้น 

 ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (TWZ-W4) จ  านวน 2,980,138,401 หน่วย เพื่อจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการของการถือหุ้นในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 7 หุน้ ต่อ 3 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยไม่คิดมูลค่าราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาท 

 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 298,013,840.10 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2,980,138,401 หุ้น
มูลค ่าที ่ตราไวหุ้ ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ท ุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 735 ,365 ,612.50 บาท เป็น 
1,033,379,452.60 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,333,794,526 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 2,980,138,401 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (TWZ-W4) 

2559 

 

 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 จดัตั้งบริษทั เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ย ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
จ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับธุรกิจพลงังาน
ทางเลือก 

  บริษทั เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เขา้ท าการซ้ือหุ้นใน บริษทั มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 80 
ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ จ  านวน 80 ,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท จากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มกิจการ ในราคาซ้ือขายรวม 70 ลา้นบาท บริษทั มาสเทค ทูล แอนด ์เซอร์วิส จ  ากดั 
ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิตสูงสุด 5.0 เมกะวตัต ์
เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 ทางบริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 40 ลา้นบาท โดยมีก าหนดโอนหุ้น
สามญัจ านวน 48,490 หุ้น ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 บริษทัไดช้ าระเงินงวดท่ีสองให้กบัผูข้ายจ านวน 14 ลา้นบาท 
และซ้ือหุ้นบุริมสิทธิเพ่ิมทุนจ านวน1,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นเงินจ านวน 100,000 บาท มีผลท าให้
บริษทั เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในอตัราร้อยละ 80 รวมทั้งมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม
ใหญ่ผูถื้อหุ้นคิดเป็น 80.19% จากขอ้มูลขา้งตน้  ส่งผลให้บริษทั เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั มีอ  านาจการควบคุมใน
บริษทั มาสเทค ทูล แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงหลงัจากการจ่ายช าระเงินตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายจะมีผลท าให้
บริษทัมีสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นสามญัร้อยละ 48.49 และมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายช าระค่าหุ้นสามญั
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ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมอีกจ านวน 16 ล้านบาททั้งน้ีจ  านวนหุ้นสามญัอีกจ านวน 31,510 หุ้น จะมีการซ้ือขายจริง
ภายหลงั 3 ปี นับจากวนัจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD) แล้ว มูลค่าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ณ วนัซ้ือกิจการ 
เป็นมูลค่าท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึงซ่ึง สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เป็นขอ้ตกลงขายไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ บริษทั มาสเทค ทูล แอนด ์เซอร์วิส จ  ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 
10,100,000 บาท (หุ้นสามญั 100,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 80,800,000 บาท 
(หุ้นสามญั 800,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 8,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 
700,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และเรียกช าระค่าหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

2561  วนัที่ 2 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เดอะบอกซ์เซส จ ากดั ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ให้กบับุคคลภายนอกในราคาหุ้นละ 5 บาท มีมูลค่า
ท่ีตราไว ้10 บาท และมีมูลค่าทางบญัชีหุ้นละ 4.541 บาท จ านวน 100,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่า 0.5 ลา้นบาท 

 ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาทโดยการตดั หุ้นสามญัท่ียงัมิได้
จ  าหน่าย จ  านวน 515,680,609.10 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญัทั้งส้ิน 5,156,806,091 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

 ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (TWZ-W5) จ  านวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามสัดส่วนการจองซ้ือในอตัรา 1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใชสิ้ทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ1 ปี นบัแต่
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 1,022,316,574.90 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 10,223,165,749 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 625,908,107.10 บาท เป็น 
1,648,224,682 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 16,482,246,820 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ0.10 บาท 

2562  วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ให้ก ับบุคคลภายนอกโดยบริษทัได้รับเงินสุทธิ
จากการขาย 134.00 ลา้นบาท 

 วนัท่ี 5 เมษายน 2562 ไดจ้ดัตั้งบริษทั เกียร์ทู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ย ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท 
จ านวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการลงทุน
ในธุรกิจพลงังานทางเลือก 

 ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ซ้ือ 
หุ้นสามญัในบริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (“MITRA”) จ านวน 1,368,304 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 100 บาท 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.63 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ จากผูข้ายซ้ือเป็นบุคคลไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยการเขา้ท ารายการ 
ดงักล่าวเป็นผลให้บริษทัไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั จ  านวน 52.63% ซ่ึงบริษทัด าเนินธุรกิจ
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทั พีจี แอนด์ ซี 5714 จ  ากดั (“PGC”) ในสัดส่วน 99% ซ่ึงประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะอุตสาหกรรม ตั้งอยูที่่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จงัหวดัอยธุยา โดยเป็น
โรงไฟฟ้า ระบบพาสม่า แก๊สสิฟิเคชัน่ ในการเผาและผลิตไฟฟ้า ก าลงัในการผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน 3 MW และ
สามารถก าจดัขยะไดสู้งสุดถึง 60 ตนัต่อวนั และสามารถขยายธุรกิจเป็นสถานท่ีก าจดัขยะอุตสาหกรรมต่อไป 
ซ่ึงทางการไฟฟ้าจะเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และบริษทั 
มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ไดถื้อหุ้นในบริษทั ถงั คอร์โปเรชัน่ จ  ากดั ( “TC”) ในสัดส่วน 99% เช่นกนั เพ่ือด าเนิน
กิจการโรงงานคดัแยกขยะมูลฝอยและโรงผลิต RDF ประกอบธุรกิจแปรสภาพขยะเป็นวสัดุรีไซเคิลและ
เช้ือเพลิง RDF ตั้งอยูท่ี่อ  าเภออุทยั จงัหวดัอยธุยา สามารถก าจดัขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ดว้ยการคดั
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แยกและแปรสภาพโดยขายวสัดุจากการด าเนินการมีก าลงัในการด าเนินการเตม็ก าลงัการผลิต 300 ตนัต่อวนั 
ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและต่อเน่ืองซ่ึงกนัและกนัในการส่งวตัถุดิบให้กบัโรงไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
โดยก าหนดมูลค่าตอบแทนจากการซ้ือหุ้นเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 291 ลา้นบาท บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุน และจ่ายช าระ
ค่าหุ้นในนามบริษทั เกียร์ทู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั จ  านวน 145,000,000 ลา้นบาทแลว้ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

2563  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตดัหุ้นสามญั         
ท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ไดจ้  าหน่ายของบริษทัจ านวน 4,000,000.00 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไว ้0.10 บาท เป็นหุ้นสามญั
ลดลงทั้งส้ิน 40,000,000 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ลดลงจาก 16,482,246,820 หุ้น เป็น 16,442,246,820 หุ้น 

 ปิดบริษทั TWZ INTERNATIONAL LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 ดอลล่าร์ฮองกง 
โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100.00  

 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จ ากดั ประกอบกิจการเพ่ือลงทุนในธุรกิจซ้ือ-
ขายยานยนต์ ซ่ึงบริษทัเขา้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท โดยจดทะเบียน
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 

 เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดม้ีการท าสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน เพื่อให้ บริษทั ริช เอเชีย 
อินดสัทรี จ  ากดั (“RAI”)  บรรลุเง่ือนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 
ก่อนออกบตัรส่งเสริม ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 6,451,613 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 31 บาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.17 ของหุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่ายแล้วหลงัจากการเพ่ิมทุน โดยช าระค่าหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นเพ่ิมทุน เรียบร้อยแลว้ใน 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 50 ลา้นบาท และไดท้  าการโอน
หุ้นแลว้เสร็จในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ส าหรับส่วนที่เหลืออีกจ านวน 150 ลา้นบาท จะช าระภายใน 3 ปี 
นบัตั้งแต่ RAI ไดอ้อกหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดม้ีการท าสัญญาซ้ือหุ้นของบริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
(“SKY-TH”) จากผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 3,060,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 16.34 บาท รวมเป็นเงิน 50 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51 โดยให้ถือว่าเงินมดัจ าในขอ้ตกลงร่วมทุนระหว่างบริษทักบัผูถื้อหุ้นเดิม ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2563 
จ านวน 50 ลา้นบาท เป็นเงินช าระค่าหุ้นภายใตส้ัญญาซ้ือขายหุ้นน้ี 

2564  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 1,644,224,682 บาท เหลือ 990,668,925 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ไดจ้  าหน่าย จ  านวน 6,535,557,570 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท รวม 653,555,757 บาท  

 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 660,445,950 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 6,604,459,500 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  เพิ่มข้ึนจาก 990,668,925 บาทเป็น 
1,651,114,875 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั  16, 511,148,750 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

 วนัท่ี  16 มีนาคม 2564 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีนิท โกลฟ์ จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ย ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท 
จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการและ/หรือลงทนในธุรกิจใหม่
ของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบัธุรกิจผลิต น าเขา้ และ จดัจ าหน่าย ยา เภสชัภณัฑเ์คมีภณัฑเ์คร่ืองมือแพทยถ์ุงมือยาง 
ซ่ึงบริษทัอาจเขา้ ด าเนินการเองและ/หรือเขา้ถือหุ้นบริษทัอ่ืนๆ  

 วนัท่ี  28 เมษายน 2564 ได้จดัตั้งบริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ย ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท 
จ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีวตัถุประสงคด์ าเนินการและ/หรือลงทนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษทั 
เก่ียวกบัธุรกิจผลิต จ  าหน่าย ขายส่ง ขายปลีก ตวัแทนขาย น าเขา้ ส่งออก ครอบครอง ปลูก วิเคราะห์ วิจยั 
สกดั และพฒันาสายพนัธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิด รวมถึงกญัชง กญัชา และการประกอบธุรกิจ อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงบริษทัอาจเขา้ด าเนินการเองและ/หรือเขา้ถือหุ้นบริษทัอ่ืนๆ  
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 ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษทัคร้ังที่ 8/2564 เม่ือวนัที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมตัิให้
บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั(“บริษทัย่อย”)(“CBD”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยที่บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นสามญัใน
บริษทั สยาม เมดิคอล แคนนาบิส  จ  ากดั (“SMC”) จ านวน  4,900 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ จากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มกิจการ 
เพ่ือประกอบการทางธุรกิจ ในเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมเก่ียวกบักญัชงเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ และเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 ทางบริษทัไดจ่้ายเงินเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว 

 ลดทนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,651,114,875.00 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท โดยการ
ตดัหุ้นท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

 เพิ ่มทนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวนทั้งสิ้น 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ  านวน  14,893,427,941 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.10 บาท  

 ออกหุ ้นสามญัเ พิ ่มท ุนจ านวน  4,964,475,981 หุ ้น  ม ูลค ่าหุ ้นที ่ตราไวหุ้ ้นละ 0.10 บาท รวมทั้ง สิ ้น 
496,447,598.10 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของ บริษทัฯ ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเท่ากบัราคา
ตามมูลค่าท่ีตราไว ้โดยจดัสรรในอตัราส่วน หุ้นสามญั 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นออกใหม่ 

 ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี  6 (“TWZ-W6”) จ านวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนช าระแลว้ ของบริษทัฯ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 9/2564 
เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2564 เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตาม
สัดส่วนการจองซ้ือ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) โดยใบส าคญัแสงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ2  ปีนบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัรา
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ เท่ากบั 0.10 บาท
ต่อหุ้น (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) 

 ออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ที่ออกใหม่ของบริษทัฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ จ านวนรวมทั้งส้ิน  330,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่า
เสนอขายรวมทั้งส้ิน 330,000,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดสรรตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) 

 ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี  7 (“TWZ-W7”) จ านวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.16 ของทุนช าระแลว้ ของบริษทัฯ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 9/2564 
เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2564 เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเมตามสดัส่วนจ านวนหุ้น ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 
1 หน่วยหุ้นใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) โดยใบส าคญัแสงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ2  ปี
นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น 
และมีราคาการใช้สิทธิ เท่ากบั 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ) 

 

บริษทัไดมี้การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพ่ือออก
และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท 
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ซ่ึงเป็นราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้โดยจดัสรรในอตัราส่วนหุน้ สามญัเดิม 3 หุน้เดิม ต่อ 2 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนด
วนัจองซ้ือหุน้และช าระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทุนในระหวา่งวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 – 9 เมษายน 2564 (13 วนัท าการ) ซ่ึงมีผูถื้อหุน้มาใชสิ้ทธิ
จ านวน 4,986,738,691 หุน้ คิดเป็นเงินท่ีไดรั้บ 498,673,869.10 บาท เม่ือหักค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ลว้คงเหลือ
จ านวนเงิน 497,292,451.90 บาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ใช้เ งินเพิ่มทุนดังกล่าวทั้ งจ านวนแล้ว
ตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

และบริษทัไดมี้การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.10 บาท รวมทั้งส้ิน 
496,447,598.10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้โดยจดัสรรในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัจองซ้ือหุน้และช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในระหวา่งวนัท่ี 13 ‟ 17ธนัวาคม 2564 
และ 20-24 ธนัวาคม 2564 (10 วนัท าการ) ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นมาใชสิ้ทธิจ านวน 4,964,475,981 หุ้นคิดเป็นเงินท่ีไดรั้บ 496,447,598.10 บาท
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ลว้คงเหลือจ านวนเงิน 492,230,150.10 บาทบริษทัฯ ไดมี้การใชเ้งินเพ่ิมทุนไปแลว้
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564เป็นจ านวนเงิน 12,145,918.97 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 

 1.2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ในปี 2537 บริษทัไดรั้บสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์จากบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) (“AIS”) 
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้และช่ือทางการคา้วา่ “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจ าหน่ายสินคา้และให้บริการดา้นต่างๆ เช่น การให้บริการ
รับจดทะเบียนเลขหมาย การใหบ้ริการเก่ียวกบังานทะเบียนต่างๆ และเป็นผูใ้หบ้ริการรับช าระค่าบริการหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยบริษทั
ไดเ้ปิดร้านเทเลวิซสาขาแรกท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลงัจากนั้นบริษทัไดด้ าเนินการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนตาม
การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

ในปี 2551 บริษทัยงัเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “TWZ” ซ่ึงเป็นตราสินคา้ของ
บริษทัโดยเป็นสินคา้ท่ีสั่งผลิตและน าเขา้จากประเทศจีน และในปี 2555 บริษทัไดจ้ดัตั้งส านักงานตวัแทนในเมืองเซินเจ้ิน 
ประเทศจีน เพ่ือประกอบธุรกิจบริหารตน้ทุนสินคา้และควบคุมคุณภาพของสินคา้ โดยบริษทัไดมี้การบริหารการตลาดอยา่งครบวงจรทั้ง
คา้ปลีกและคา้ส่ง  

ปัจจุบนั บริษทัมีสาขาจ านวน 22 แห่ง โดยแบ่งเป็นสาขาภายใตช่ื้อ Telewiz จ านวน 18 สาขา AIS Shop จ านวน 3 สาขา 
TWZ Shop จ านวน 1 สาขา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือร้าน สถานที่ตั้ง 

TELEWIZ / AIS SHOP   1.  ห้อง 345 ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลซิต้ีป่ินเกลา้ 12.  ห้อง 3033 และ 3033 A ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอส์แลนด ์

   2.  ห้อง 305 ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพระราม 3 13.  ห้อง 509A ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลซิต้ีบางนา 

   3.  ชั้น 2 เทสโก ้โลตสั สาขาแจง้วฒันะ 14.  ชั้นใตดิ้น ศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา 

   4.  ชั้น 2 เทสโก ้โลตสั สาขาสุขมุวิท 50 15.  หอ้ง 529 ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลซิต้ีบางนา 

   5.  ชั้น 2 เทสโก ้โลตสั สาขาหลกัส่ี 16.  ห้อง GCR109 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 2 

   6.  ชั้น 1 เทสโก ้โลตสั สาขารัตนาธิเบศร์  17.  หอ้ง 225 ชั้น 2 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 
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ช่ือร้าน สถานที่ตั้ง ช่ือร้าน 

TELEWIZ / AIS SHOP   7.  ชั้น 2 เทสโก ้โลตสั สาขาพระราม 3  18.  ห้อง R252 ชั้น 2 ศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ 

   8.  ชั้น 2 เทสโก ้โลตสั สาขาบางนาตราด 19.  ห้อง 2CR220/1 ศูนยก์ารคา้บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี 

   9.  ชั้น 1 เทสโก ้โลตสั สาขาศรีนครินทร์ 20.  ชั้นใตดิ้น ศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมือง
สะพานใหม่ 

 10.  ห้อง 309/1 ชั้น 3 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลรามอินทรา 21.  เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 

 11.  ห้อง 336/3 ชั้น 3 ออลซีซนัส์คอมเพล็กซ์  

TWZ SHOP  1. เลขท่ี 270/12  ต.หนา้เมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  

 

  และนอกเหนือจากการจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกคา้รายยอ่ยแลว้ บริษทัยงัจ าหน่ายสินคา้
ใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษทัท่ีมีครบทุกภูมิภาคของประเทศอีกดว้ย 

  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือใหข้ายและปล่อยเช่า ดงัต่อไปน้ี 

1)  โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายซ่ึงเป็นอาคารชุดเพ่ือพกัอาศยั จ านวน 119 ยนิูต เน้ือท่ีรวม 5,073.88 ตารางเมตร 
ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลนาจอมเทียน อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  

2)  บริษทัและบริษทัย่อยได้รับสิทธิการเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เน้ือท่ีประมาณ 
12,035.20 ตารางเมตร และด าเนินการก่อสร้างเป็นโฮมออฟฟิศ อาคารส านกังาน เพ่ือการพาณิชย ์จ านวนทั้งส้ิน 55 คูหา ส าหรับ
ใหเ้ช่าทั้งระยะยาวและระยะสั้น 

  ในเดือนมีนาคม 2562  บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“MITRA”) จ านวน 1,368,304 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไว ้หุน้ละ 100 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.63 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ ผา่นบริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั เพ่ือประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะอุตสาหกรรม ตั้งอยูท่ี่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จงัหวดัอยธุยา 
ซ่ึงเป็นระบบพาสม่า แก๊สสิฟิเคชัน่ ในการเผาและผลิตไฟฟ้า ก าลงัในการผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน 3 MW และสามารถก าจดัขยะไดสู้งสุด
ถึง 60 ตนัต่อวนั และสามารถขยายธุรกิจเป็นสถานท่ีก าจดัขยะอุตสาหกรรมต่อไป ซ่ึงทางการไฟฟ้าจะเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าพิเศษ
จากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และ MITRA ยงัไดถื้อหุ้นในบริษทั ถงั คอร์โปเรชัน่ จ ากดั (“TC”) ในสัดส่วน 
99% เพ่ือด าเนินกิจการโรงงานคดัแยกขยะมูลฝอยและโรงผลิต RDF ประกอบธุรกิจแปรสภาพขยะเป็นวสัดุรีไซเคิลและเช้ือเพลิง 
RDF ตั้งอยูท่ี่อ  าเภออุทยั จงัหวดัอยธุยา สามารถก าจดัขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ดว้ยการคดัแยกและแปรสภาพโดยขายวสัดุ
จากการด าเนินการมีก าลงัในการด าเนินการเตม็ก าลงัการผลิต 300 ตนัต่อวนั ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและต่อเน่ืองซ่ึงกนัและกนั
ในการส่งวตัถุดิบใหก้บัโรงไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ 31 ธนัวาคม 2564 ยงัไม่มีการรับรู้รายได ้ 

  ในเดือน กรกฎาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 3,060,000 หุ้น ราคา
หุ้นละ 16.34 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้เพ่ือประกอบธุรกิจซ้ือขายยานยนต์ และบริษทั ริช เอเชีย 
อินดสัทรี จ ากดั ซ่ึงไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 6,451,613 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 31 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.17 
ของหุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่ายแลว้หลงัจากการเพ่ิมทุน โดย ณ 31 ธนัวาคม 2563 ไดช้ าระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 25 ของมูลค่า
หุน้เพ่ิมทุน เพ่ือด าเนินธุรกิจน าเขา้ช้ินส่วนและประกอบยานยนตไ์ฟฟ้าภายใต ้มติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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  วนัท่ี 28 เมษายน 2564 ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นบริษทัย่อย ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท 
จ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยมีวตัถุประสงคด์ าเนินการและ/หรือลงทนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบั
ธุรกิจผลิต จ าหน่าย ขายส่ง ขายปลีก ตวัแทนขาย น าเขา้ ส่งออก ครอบครอง ปลูก วิเคราะห์ วิจยั สกดั และพฒันาสายพนัธ์ุ
พืชสมุนไพรทุกชนิด รวมถึงกญัชง กญัชา และการประกอบธุรกิจ อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัอาจเขา้ด าเนินการเองและ/หรือ
เขา้ถือหุน้บริษทัอ่ืนๆและเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั เขา้ซ้ือหุน้สามญัในบริษทั สยาม เมดิคอล แคนนาบิส  จ ากดั จ านวน  4,900 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ จากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มกิจการ เพ่ือประกอบการ
ทางธุรกิจ ในเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมเก่ียวกบักญัชงเพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ และเม่ือวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2564 ทางบริษทัไดจ่้ายเงินเพ่ือซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัระหวา่ง ปี 2562-2564 สามารถสรุปไดด้งัน้ี (หน่วย : ลา้นบาท)  
 

 

  ลกัษณะผลติภัณฑ์และการให้บริการ 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูจ้  าหน่ายอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม ซ่ึงประกอบดว้ย โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ซิมการ์ด 
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จากการท่ีบริษทัไดรั้บสิทธิในการจ าหน่ายสินคา้และให้บริการทางดา้นต่างๆ ภายใตเ้คร่ือง หมายการคา้
และช่ือทางการคา้วา่ เทเลวซิ (Telewiz)และAIS Shop จาก AIS ท าใหบ้ริษทัสามารถใหบ้ริการต่างๆ เพ่ิมเติมในฐานะท่ีเป็นร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายพนัธมิตรของ AIS ส่งผลท าให้บริษทัเป็นศูนยโ์ทรศพัท์เคล่ือนท่ีครบวงจร ทั้งน้ี ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 ก)  เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที ่(Handset) และอุปกรณ์เสริมส าหรับโทรศัพท์เคล่ือนที ่(Accessory) 

(1) โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Handset) 

บริษทัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหลากรุ่นหลายยีห่อ้ เพ่ือใหลู้กคา้สามารถเลือกซ้ือไดต้ามความตอ้งการ 
และบริษทัยงัเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายโทรศพัท ์เคล่ือนท่ีภายใตช่ื้อ “TWZ” ซ่ึงเป็นตราผลิตภณัฑข์องบริษทั 
โดยบริษทัน าสินคา้เขา้จากประเทศจีน ท าให้บริษทัมีสินคา้ท่ีหลากหลาย และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ได ้

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

รายได้จากการขายและบริการ

   -  ซื้อขายอุปกรณ์สื่อสาร 3,666.96        96.50        3,225.78        97.68        3,170.69        92.01        
   -  โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 16.09            0.42         9.98             0.30         160.65          4.66         
   -  อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 9.63             0.25         11.68            0.35         11.48            0.33         
   -  ยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้า -               -           0.02             0.00         69.72            2.02         
   -  กลุ่มผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 11.00            0.29         0.08             0.00         0.30             0.01         
รวมรายได้จากการขายและบริการ 3,703.68          97.47          3,247.54          98.34          3,412.84          99.04          

รายไดส้นับสนุนการขาย 39.90            1.05         28.96            0.88         13.12            0.38         
รายไดอ้ื่นๆ 56.23            1.48         25.88            0.78         19.93            0.58         
รวมรายได้ 3,799.81          100.00        3,302.38          100.00        3,445.89          100.00        

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ประเภทรายได้
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(2) อุปกรณ์เสริมส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Accessory)  

อุปกรณ์เสริมท่ีบริษทัจ าหน่าย  
-  อุปกรณ์เสริมตามมาตรฐาน ไดแ้ก่ แบตเตอร่ี เคร่ืองส ารองแบตเตอร่ี หูฟัง สายชาร์ท เคส และ

แผน่กนัรอย เป็นตน้ 
-  อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กลอ้งวงจรปิด ล าโพง Air Play แท่นชาร์ท เป็นตน้  

โดยอุปกรณ์เสริมดงักล่าวมีทั้ งท่ีเป็นสินคา้ท่ีซ้ือจากผูจ้ ัดจ าหน่าย (Distributor) ในประเทศ และ
น าเขา้จากผูผ้ลิตในต่างประเทศโดยตรง ทั้งน้ี บริษทัยงัใหค้วามสนใจกบัการน าอินเตอร์เน็ตไปเช่ือมต่อ
กบัอุปกรณ์ต่างๆ ใหอุ้ปกรณ์นั้นสามารถรับ-ส่งขอ้มูลให้สามารถควบคุมหรือน าขอ้มูลจากอุปกรณ์นั้น 
มาใชง้านได ้ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพฒันาผลิตภณัฑต์่างๆ เพ่ือน ามาจ าหน่ายอีกดว้ย 

 ข)  ซิมการ์ด (SIM Card : Subscriber Identification Module) 

หากจะพิจาณาตามลกัษณะการช าระค่าบริการของซิมการ์ด จะสามารถแบ่งผลิตภณัฑข์องบริษทั ไดเ้ป็น 
2 ประเภท ดงัน้ี   

(1)   แบบ Post-Paid คือ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งจดทะเบียนเลขหมาย และช าระค่าธรรมเนียมรายเดือนรวมทั้งค่า
ใชบ้ริการโทรศพัท์ โดยบริษัทจะไดรั้บค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนซิมการ์ดแต่ละหมายเลข 
ส าหรับลูกคา้องคก์รบริษทัจะไดรั้บส่วนแบ่งรายได ้(Revenue Sharing) จากค่าใชบ้ริการโทรศพัทอี์กดว้ย 

(2)  แบบ Pre-Paid ซ่ึงมีช่ือบริการว่า 1-2-Call!  ผูใ้ช้บริการจะไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายเดือน  
ผูใ้ชบ้ริการจะสามารถเปิดเลขหมาย และใชบ้ริการไดท้นัทีภายหลงัการซ้ือ Starter Kit โดยจะสามารถ
เติมจ านวนเงินใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  

  ปัจจุบนั บริษทัจ าหน่ายซิมการ์ดทุกระบบในเครือข่าย AIS เท่านั้น 

 ค)  บริการอ่ืนๆ  

(1)  บริการท่ีได้รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซ่ึงบริษัทจะสามารถให้บริการต่างๆ ส าหรับ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทุกระบบของ AIS เฉพาะสาขาท่ีเป็นร้านเทเลวิซ AIS Shop และ AIS BUDDY ท่ีมีอยู่
จ  านวน 21 สาขา ซ่ึงประกอบดว้ย 

- บริการเติมเงินบนมือถือ (Refill On Mobile) 
- บริการจดทะเบียนเลขหมายใหม่ 
- บริการรับช าระค่าบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเลขหมาย ค่าเช่าเลขหมายรายเดือน ค่าใช้

บริการรายเดือน ค่าใชบ้ริการเสริมต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้  
- บริการขอระงบับริการชัว่คราว 
- บริการขอเปล่ียน SIM Card 
- บริการเปล่ียนแปลงทะเบียนท่ีอยูใ่นการจดัส่งใบแจง้หน้ี 
- บริการโอนเปล่ียนเจา้ของ 
- บริการขอใชบ้ริการโทรขา้มแดนอตัโนมติั (IR) 
- บริการขอรับสิทธิ/เปล่ียนรายการส่งเสริมการขาย 
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- การผอ่นช าระค่าบริการ 
-    การขอเปิดใชบ้ริการอีกคร้ังหลงัจากท่ีระงบัการใชง้าน (Re-New) 
-    บริการรับช าระผา่น Pay-Station 
-  บริการคงสิทธิเลขหมายเดิม 
- Mobile Number Portability การบริการคงสิทธิใชเ้ลขหมายเดิม แต่สามารถเปล่ียนผูใ้ห้บริการ 

สถานท่ี หรือประเภทบริการได ้(เปล่ียนค่ายไม่เปล่ียนเบอร์) 
- บริการปิดเบอร์ 
- บริการ Multi-Sim คือ บริการหน่ึงเบอร์หลาย SIM Card โดยมี SIM Card หลกั 1 SIM Card และ 

SIM Card เสริมได ้4 SIM Card 
- ลงทะเบียน 1-2-Call 

 (2)   ศูนยบ์ริการหลงัการขาย (Service Dealer Center) 

ศูนยบ์ริการหลงัการขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ TWZ Service Center โดยปัจจุบนัศูนยบ์ริการ
ตั้งอยูท่ี่ ถนนรัชดาภิเษก ซ่ึงสาขาร้านคา้ปลีกในเครือทั้งหมดสามารถรับเคร่ืองท่ีตอ้งการซ่อม เพ่ือส่งมาซ่อม
ยงัศูนย์บริการหลังการขาย โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาซ่อมเองท่ีศูนย์บริการจึงเพ่ิมความ
สะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ในการรับบริการ 

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

1. การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร  
จากการท่ีบริษทัไดรั้บสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์ให้ด าเนินงานภายใตช่ื้อ TELEWIZ และAIS SHOP ซ่ึงถือเป็นร้านตวัแทน

จ าหน่ายพนัธมิตรของ AIS โดยไดสิ้ทธิในการจ าหน่ายสินคา้ รวมถึงให้บริการต่างๆ ของ AIS ซ่ึงตวัแทนจ าหน่าย
ทัว่ไป จะไม่ไดรั้บสิทธิในการให้บริการเหล่าน้ี  โดยแต่ละสาขาของบริษทัจะมีการติดตั้งระบบ Computer Online 
เพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูลกบั AIS จึงท าใหบ้ริษทัสามารถใหบ้ริการต่างๆ แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เน่ืองจากบริษทัสามารถ
ป้อนขอ้มูลของลูกคา้เขา้สู่ระบบทะเบียนบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ AIS ไดใ้นทนัที ในขณะท่ีตวัแทนจ าหน่ายทัว่ไป
จะตอ้งท าการลงทะเบียนผา่นทาง Internet บนเวบไซต ์www.ais.co.th ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการท่ีนานกวา่   

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ การให้บริการซ่อมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ
อุปกรณ์ทั้งท่ีอยูใ่นระหวา่งการรับประกนัและท่ีส้ินสุดระยะเวลาการรับประกนัแลว้ โดยลูกคา้สามารถน าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ท่ีช ารุดมาท าการซ่อมแซมไดท่ี้ทุกสาขาของบริษทั โดยบริษทัจะด าเนินการจดัส่งสินคา้ท่ีช ารุดดงักล่าวไปท าการ
ซ่อมแซมยงัศูนยบ์ริการหลงัการขาย จะเห็นว่าการให้บริการของบริษทัจะเป็นการให้บริการท่ีครบวงจร เป็นการ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

Page 11



2. การมีช่องทางการจ าหน่ายที่ครอบคลุมและทัว่ถึง 
2.1 การเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการเปิดสาขา 

เน่ืองจากรายไดข้องบริษทัส่วนหน่ึงมาจากการขายปลีกใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป (Retail) โดยเลือกเปิดสาขา
เฉพาะในแหล่งชุมชนท่ีมีก าลงัซ้ือ และมีความสะดวกสบายในการไปใชบ้ริการ ปัจจุบนั บริษทัมีสาขาจ านวน 22 แห่ง   

2.2 การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจ าหน่าย 

ตวัแทนจ าหน่ายถือเป็นช่องทางส าคญัในการจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั และจากการท่ีบริษทัเป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นรายแรกๆ  บริษทัจึงมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจ าหน่ายเหล่าน้ี
มาเป็นเวลานาน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีฝ่ายขายท่ีรับผิดชอบในการดูแลตวัแทนจ าหน่ายเหล่าน้ีโดยตรง โดยจะท า
การติดต่อและตรวจเยี่ยมตวัแทนจ าหน่ายอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ เพ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุง
ให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจ  ทั้งในเร่ืองความรวดเร็วในการส่งผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ให้ทนักบัความตอ้งการ คุณภาพ
สินคา้ รวมทั้งราคาสินคา้ นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มตวัแทนจ าหน่ายของบริษทั
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้จากบริษทั    

3. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 
บริษทัไดรั้บสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตั้งแต่ปี 2537 และในช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บรางวลัต่างๆ จาก AIS 

อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลท าให้บริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและไดรั้บการสนบัสนุนจาก AIS อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งในดา้นการ
จดัโปรโมชัน่ร่วมกนั งบประมาณการตกแต่งร้านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือสร้าง Brand Loyalty ภายใตช่ื้อ 
TELEWIZและAIS SHOP  

4.  การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 
บริษทัให้ความส าคญักบัการบริหารสินคา้คงคลงัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนความนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน   
ดงันั้น บริษทัอาจประสบกบัปัญหาอนัเกิดจากสินคา้ลา้สมยัหรือสินคา้เส่ือมความนิยม บริษทัจึงมีการพฒันาระบบ
การจดัการสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใชร้ะบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลสินคา้คงคลงัของ
ทุกสาขา  ท าใหส้ามารถควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัมีการตรวจนบัสินคา้
คงคลังทุกช้ินทุกสาขาในทุกส้ินวนั ส าหรับท่ีคลังสินค้าบริษัทจะจัดแบ่งพนักงานตรวจนับตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ์  โดยจะท าการสุ่มตรวจนับสินคา้ตามหน่วยนับ (กล่อง) เพ่ือท าการเปรียบเทียบยอดสินคา้คงเหลือกับ
รายงานสินคา้คงคลงัจากระบบ Inventory ของบริษทั นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัจะตรวจนบัสินคา้
ในแต่ละสาขา และท่ีคลงัสินคา้อยา่งสม ่าเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซ่ึงจากมาตรการดงักล่าว ส่งผลท าให้
บริษทัมียอดสูญหายของสินคา้คงคลงัต ่ามาก 

5.  ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และความสามารถในการคดัเลือก ผลิตภัณฑ์
เพ่ือมาจ าหน่าย 

บริษทัไดมี้การจดัซ้ือจดัหาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกนัก็ไดมี้การ
น าเขา้สินคา้จากประเทศจีนเขา้มาจ าหน่ายภายใตต้ราผลิตภณัฑข์องบริษทั “TWZ” ท าใหบ้ริษทัมีสินคา้ท่ีหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคได้ครบทุกกลุ่ม และการท่ีผู ้บริหารของบริษัทอยู่ในธุรกิจ

Page 12



โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นเวลานานกวา่ 20 ปี ประกอบกบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและ
ผูผ้ลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีชั้นน าต่างๆ อยู่เป็นประจ า ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
แนวโน้มกระแสความนิยมของผูบ้ริโภค และความเคล่ือนไหวของตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในภาพรวม จึงท าให้
สามารถคดัเลือกสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี  

6.  คุณภาพและความสามารถของบุคลากร 
บริษทัให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะให้บริการท่ีมีคุณภาพ

แก่ลูกคา้ทั้งก่อนและหลงัการขาย ทั้งน้ี พนกังานทุกคนในสาขาของบริษทัจะตอ้งผ่านการอบรมพ้ืนฐานให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณภาพในการใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐาน โดยพนกังานทุกคนจะไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อให้เขา้ใจถึง
ศกัยภาพของโทรศพัท ์วธีิการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งมีการ Update ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาด
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีอยู่เป็นระยะเพ่ือท่ีจะสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในส่วนพนักงาน
ท่ีให้บริการหลงัการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศพัท์ เคล่ือนท่ีก็จะได้รับการฝึกอบรมจากผูผ้ลิต และจาก AIS 
เพื่อใหมี้ความรู้ ความช านาญ รวมทั้งทกัษะต่างๆ เพ่ือท่ีจะสามารถใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐานท่ีศูนยบ์ริการก าหนดไว ้ 

7. การ ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอย่ างต่อเนื่ อง  ( Integrated   
Marketing Communication) 

บริษทัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ทั้งแก่ตวัแทนจ าหน่ายและ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงนอกจากจะเป็นวธีิท่ีช่วยเพ่ิมยอดขายแลว้ ยงัสร้างความคุน้เคยในตราผลิตภณัฑข์องบริษทัอีก 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้ของบริษทั สามารถแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี    

1.  กลุ่มลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป โดยมีลกัษณะเป็นการขายปลีก (Retail)  

บริษทัจะจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปผา่นสาขาต่างๆ ของบริษทัซ่ึงตั้งอยูต่ามศูนยก์ารคา้ และ ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ และบริษทัมีบริการสินเช่ือแบบผ่อนช าระส าหรับการซ้ือสินคา้ของบริษทั ทั้งจากบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซส จ ากดั และสถาบนัการเงิน
รายอ่ืน ๆ ท่ีใหบ้ริการสินเช่ือผอ่นช าระ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้รายยอ่ยเพ่ิมมากข้ึน 

2.   กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายทัว่ไป (Dealer)   

นอกเหนือจากการจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลูกคา้รายย่อยทัว่ไปแลว้ บริษทัยงัจ าหน่าย
สินคา้ใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษทัท่ีมีครบทุกภูมิภาคของประเทศอีกดว้ย  ซ่ึงจากการท่ีบริษทั
มียอดการสัง่ซ้ือสินคา้ต่อคร้ังในปริมาณมาก ท าใหบ้ริษทัไดรั้บการสนบัสนุนในการท าตลาดจากผูจ้ดัจ าหน่าย และมีอ านาจ
ต่อรองทั้งในเร่ืองของรุ่นของสินคา้ ราคา และความรวดเร็วในการส่งสินคา้  ดงันั้นการท่ีตวัแทนจ าหน่ายสัง่ซ้ือสินคา้
จากบริษทัก็จะไดรั้บการจดัสรรสินคา้รุ่นใหม่ๆ ทั้งผลิตภณัฑท่ี์บริษทัเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเอง และผลิตภณัฑท่ี์บริษทัซ้ือ
จากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่อีกต่อหน่ึง จากการท่ีบริษทัมีการจดัส่งสินคา้ท่ีรวดเร็วและราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม  รวมทั้ง
การท่ีบริษทัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความไวว้างใจ
จากตวัแทนจ าหน่ายอยา่งต่อเน่ือง   
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นโยบายราคา 
ส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัน าเขา้จากประเทศจีน มาจ าหน่ายภายใตต้ราผลิตภณัฑข์องบริษทันั้น บริษทัมีนโยบาย

ในการก าหนดราคาสินคา้โดยคิดจากราคาตน้ทุนบวกอตัราก าไรท่ีเหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคุณสมบติัการใชง้าน
ของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ความนิยมของลูกคา้ตามสภาวะการแข่งขนัของตลาด  

เน่ืองจากเทคโนโลยขีองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ตอ้งมีการปรับราคา
สินคา้อยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายของผูจ้ดัจ าหน่ายเหล่านั้น บริษทัจะไดรั้บการชดเชยราคา
ตามรุ่น เง่ือนไข และตามเวลาท่ีไดต้กลงกนั เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถปรับราคาขายลงมาเพ่ือแข่งขนัในตลาดได ้  

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
บริษทัมีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั แบ่งไดเ้ป็น 3 ช่องทางหลกั ดงัน้ี 

1. การจ าหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัท  

บริษทัจ าหน่ายสินคา้โดยตรงให้กับลูกคา้รายย่อยทั่วไปผ่านสาขาของบริษทัท่ีเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
จ านวนรวมทั้งส้ิน 22 สาขา ซ่ึงตั้งอยูแ่หล่งธุรกิจท่ีส าคญั  ซ่ึงถือเป็นท าเลท่ีเหมาะสม เน่ืองจากลูกคา้ทัว่ไปมีพฤติกรรม    
ท่ีเนน้ความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ  การท่ีสาขาของบริษทัตั้งอยูใ่นท าเลดงักล่าวจึงมีความไดเ้ปรียบ
ในการขายและการให้บริการท่ีลูกคา้ทัว่ไปสามารถเดินทางมาไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว การจ าหน่ายสินคา้ให้แก่
ลูกคา้ทัว่ไปจะเนน้การให้บริการเป็นส าคญั โดยบริษทัจะมีการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายยี่ห้อและรุ่นให้แก่
ลูกคา้เพ่ือท าการเปรียบเทียบทั้งการใชง้านและราคาเพ่ือใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย 

2. การจ าหน่ายสินค้าผ่านตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) 

บริษทัมีการจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายในลกัษณะการขายส่ง ซ่ึงบริษทัมีลูกคา้ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย
ส าหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีครบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการคดัเลือกตวัแทนจ าหน่าย บริษทัจะมีการพิจารณา
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแทนจ าหน่ายแต่ละราย ไดแ้ก่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถ 
ในการช าระเงินของตวัแทนจ าหน่าย เขตพ้ืนท่ีในการจ าหน่ายสินคา้ของตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ เพื่อประเมินถึงฐานะ
ทางการเงินของผูท่ี้จะมาเป็นตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัแต่ละราย ซ่ึงการขายสินคา้ให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายส่วนใหญ่ 
บริษทัจะให้ส่วนลดการคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ช าระเป็นเงินสด และจะให้เครดิต 7-120 วนั ส าหรับตวัแทนจ าหน่ายท่ีมี
การสัง่ซ้ือเป็นประจ าและท าธุรกิจกบับริษทัมาเป็นระยะเวลานาน และไม่มีประวติัการผิดนดัการช าระเงิน  

3. การจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

บริษทัมีการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ไดแ้ก่ บริษทั อาร์เอส มอลล ์จ ากดั, บริษทั ชอ้ปป้ี (ประเทศไทย) 
จ ากดั, บริษทั ลาซาดา้ จ ากดั, บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จ ากดั, บริษทั โรบินสัน จ าดดั (มหาชน), บริษทั ออฟฟิศ
เมท (ไทย) จ ากดั, บริษทั เพาเวอร์บาย จ ากดั, บริษทั เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จ ากดั เป็นตน้ โดยบริษทัจะวางแผน
การตลาดร่วมกบับริษทัดงักล่าว โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ และรุ่นของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของลูกคา้ 

โดยบริษทัเป็นผูมี้ความเขา้ใจและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ไม่วา่จะพฒันาผลิตภณัฑต์่างๆ ครบวงจร 
ภายใตแ้นวคิดท่ีจะดึงความคุม้ค่า จบัตอ้งไดแ้ละสอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตของคนไทย ซ่ึงผูท่ี้มีบทบาทในธุรกิจ
การจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปัจจุบนัสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มไดด้งัต่อไปน้ี 
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1. ตวัแทนจ าหน่ายในเครือของผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   

ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซ่ึงจ าหน่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซิมการ์ด บริการเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมผ่านร้านคา้ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายในเครือ
ของตนเอง  ทั้งในรูปแบบสาขาท่ีด าเนินการเอง และรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจดัการ บริการหลงัการขาย 
นโยบายราคาและนโยบายการตลาดท่ีชดัเจนและเป็นระบบ ตวัแทนจ าหน่ายในกลุ่มน้ีจะมีความสัมพนัธ์
อันดีกับผูใ้ห้บริการ ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการขายและการให้บริการลูกค้า
ตลอดเวลา อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุน             ในการด าเนินธุรกิจและการตลาดจากผูใ้ห้บริการอย่าง
สม ่าเสมอ ซ่ึงส่งผลให้ตวัแทนจ าหน่ายที่อยู่ในเครือของผูใ้ห้บริการไดรั้บความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
ไวใ้จของลูกคา้  

  

2. ผูจ้ดัจ าหน่าย (Distributor / Dealer) 

ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นกลุ่มผูจ้ดัจ าหน่ายจะไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากต่างประเทศ
โดยตรง โดยเนน้การขายส่งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นหลกั นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกนั
ระหวา่งผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย โดยผูจ้ดัจ าหน่ายจะซ้ือผลิตภณัฑ์
จากผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยตรง เพ่ือน ามาจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่าย หรือร้านคา้ปลีกทัว่ไป  

3. ตวัแทนจ าหน่ายรายใหญ่ท่ีมีร้านคา้ปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง  

ผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายจากผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากต่างประเทศ
โดยตรงเช่นกนั แต่จะเน ้นการขายปลีกตามสาขาและจุดจ าหน่ายของแต่ละบริษทัเป็นหลกั ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการจ าหน่ายสินคา้บางส่วนใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่าย ผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีจะมีความเขา้ใจใน
พฤติกรรมการใชแ้ละความตอ้งการของลูกคา้เน่ืองจากตอ้งติดต่อกบัทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคโดยตรง เป็นผลท าให้
สามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของธุรกิจการจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี  

4. ร้านค้าปลกีรายย่อย 

การด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้านคา้ผูป้ระกอบการรายยอ่ยจะใชเ้งินลงทุนนอ้ย และมกัจะไม่มีระบบการจดัการ 
และบริการหลงัการขาย เจา้ของร้านเป็นเจา้ของกิจการ ลูกคา้สามารถต่อรองราคาได ้โดยเนน้การแข่งขนัดา้นราคา
เป็นหลกั ส่งผลท าใหไ้ดรั้บความน่าเช่ือถือจากลูกคา้นอ้ยกวา่ผูจ้ดัจ าหน่ายประเภทอ่ืนๆ    

บริษทัมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เน่ืองจากบริษทัเป็นผูมี้บทบาท ดงัน้ี   

1.   บริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายของผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรายใหญ่คือ AIS โดยไดรั้บสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์
ในการเปิดสาขาจ านวน 21 สาขา โดยบริษทัเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีร้านเทเลวิซมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร         
ท่ีผ่านมาบริษทัไดรั้บรางวลัดีเด่นทั้งดา้นการขายและงานบริการจาก AIS มาอยา่งต่อเน่ือง ท าให้บริษทัมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีและไดรั้บการสนบัสนุนจาก AIS มาโดยตลอด     

2.   บริษทัเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภายใตช่ื้อ “TWZ” ซ่ึงเป็นตราผลิตภณัฑข์องบริษทั โดยบริษทัน า
สินค้าเขา้จากประเทศจีน ซ่ึงสินคา้ดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีหลากหลายสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งมีการซ้ือสินคา้เพ่ิมเติมจากตวัแทนจ าหน่ายรายอ่ืน
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ในประเทศไทยท าใหบ้ริษทัมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายมากยิง่ข้ึน รวมทั้งสามารถบริหารตน้ทุนสินคา้ไดมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ย   

3.   บริษทัมีร้านคา้ปลีกและเครือขา่ยเป็นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop ซ่ึงตั้งอยูใ่น Prime Area และดว้ยเครือข่าย
ของตวัแทนจ าหน่ายท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ รวมถึงศูนยบ์ริการหลงัการขายท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถให้
การสนบัสนุน ไดท้ั้งตวัแทนจ าหน่ายและผูบ้ริโภค ส่งผลใหบ้ริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ
รายอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ ์

1. โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

การจดัหาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีบริษทัจ าหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 2 วธีิดงัน้ี 

(1)   การซ้ือโดยตรงจากผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศจีน  

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศจีน เพ่ือน ามาจดัจ าหน่ายภายใต้
ช่ือ “TWZ” ซ่ึงเป็นตราผลิตภณัฑข์องบริษทัแทนการท่ีบริษทัสามารถซ้ือสินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิต ส่งผล
ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนท่ีต ่าลง  

  (2)    การซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่าย (Distributor) และตวัแทนจ าหน่าย 

บริษทัมีการซ้ือเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ AIS เน่ืองจาก
ผูจ้ดัจ าหน่ายแต่ละรายจะไดรั้บสิทธิในการจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเฉพาะบางยี่ห้อ และบางรุ่นเท่านั้น ดงันั้น
เพ่ือใหบ้ริษทัมีสินคา้จ าหน่ายไดค้รบทุกร่น ทุกยีห่อ้ การสั่งซ้ือสินคา้ของบริษทัจากผูจ้ดัจ าหน่ายแต่ละรายจะ
ข้ึนอยูก่บัยีห่อ้ และรุ่นของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเป็นท่ีนิยม  ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ปริมาณมาก (Volume 
Discount) รวมทั้ งข้อเสนอต่างๆ จากผูจ้ ัดจ าหน่าย เช่น จ านวนเคร่ืองท่ีจะได้รับการจดัสรร  เป็นต้น 
นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการซ้ือสินคา้เพ่ิมเติมจากตวัแทนจ าหน่ายรายอ่ืนในประเทศเพ่ือให้สินคา้ท่ีจัด
จ าหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งดี 

2.     อุปกรณ์เสริมส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัจดัหาอุปกรณ์เสริมจากหลายแหล่ง ส่วนหน่ึงบริษทัจะสั่งซ้ือจาก
ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ส าหรับตราผลิตภณัฑข์องบริษทั (House Brand) บริษทัจะสั่งซ้ืออุปกรณ์เสริมโดยตรง
จากผูผ้ลิต  

3.     ซิมการ์ด และบริการเติมเงิน บริษทับริการเติมเงิน และจ าหน่ายซิมการ์ดทุกระบบในเครือข่าย AIS ซ่ึงจดัจ าหน่าย
โดยบริษทัในเครือของ AIS  

4.   บริการอ่ืนๆ บริษทัไดรั้บสิทธิเปิดสาขาภายใตช่ื้อเทเลวซิ และAIS SHOP ท าใหส้ามารถให้บริการต่างๆ ส าหรับ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทุกระบบของ AIS และบริษทัมีศูนยบ์ริการหลงัการขาย เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จากบริษทั    
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  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
1. รายละเอยีดของทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัน้ี 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
วงเงินจ านอง 
(ลา้นบาท) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 64 

(ลา้นบาท) 
ท่ีดิน 
อาคาร 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  
(ปรับปรุงสาขาและส านกังาน) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 
ยานพาหนะ 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

62.06 
54.12 
0.36 

 
1.16 
0.28 
0.38 
14.92 

 

2. รายละเอยีดของสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นสัญญาเช่าพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจจากผูใ้ห้เช่าหลาย
รายซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

ผูใ้ห้เช่า 
วตัถุประสงค ์

การเช่า 
สถานท่ีตั้ง 

พ้ืนท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

บริษทั เอก-ชยั  
ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 

Telewiz Shop 
 
 
 
 
 

 

ชั้น 1 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาศรีนครินทร์ 
ชั้น 1อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขารัตนาธิเบศร์ 
ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาแจง้วฒันะ 
ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาสุขมุวิท 50 
ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาหลกัส่ี 
ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาพระราม 3 
ชั้น 2 อาคารเทสโกโ้ลตสั สาขาบางนาตราด 

42.00 
13.00 
15.00 
19.00 
17.00 
34.00 
27.00 

16 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 66 
05 ธ.ค. 63 - 04 ธ.ค. 66 
23 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 67 
01 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 67 
01  ส.ค. 64 – 31 ก.ค.67 
01 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 66 
01 ส.ค.64 - 31 ก.ค. 67 

บริษทั สยาม รีเทล  
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ  ากดั 

Telewiz Shop 
 

ชั้น 3 อาคารศูนยก์ารคา้แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ห้อง 3033 
ชั้น 3 อาคารศูนยก์ารคา้แฟชัน่ ไอส์แลนด ์ห้อง 3033A 

77.17 
74.00 

01 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 67 
01 มิ.ย.63 – 31 พ.ค.66 

กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์CPN 
 รีเทล โกรท 

Telewiz Shop ชั้น 2 ห้อง 225 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า  
รัชดา-พระราม 2 

119.53 22 ธ.ค. 64 - 21 ธ.ค. 65 

บริษทั ออลซีซนัส์  
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั  
 

Telewiz Shop ชั้น 3 อาคารออลซีซนัส์คอมเพล็กซ์  
ห้อง 334/3  

10.31 29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66 

บริษทั บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็น
เตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop ชั้นใตดิ้น อาคารศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
สาขาบางนา 

32.50 08 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 65 
 

 Telewiz Shop ห้อง 2CR220/1 ศูนยก์ารคา้ 
บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี 

115.00 01 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 67 
 

Page 17



ผูใ้ห้เช่า 
วตัถุประสงค ์

การเช่า 
สถานท่ีตั้ง 

พ้ืนท่ีเช่า 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

 Telewiz Shop 
 

Telewiz Shop 
 

ห้อง F1/10 ห้างคาร์ฟูร์ สาขาพระราม 2 
ชั้นใตดิ้น  
ศูนยก์ารคา้ บ๊ิกซีซูเปอร์ 
เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่ 

19.31 
 

14.06 
 

01 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 66 
 

09 มี.ค.64 - 08 มี.ค. 65 
 

บริษทั บางนาเซ็นทรัล 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

Telewiz Shop ชั้น 5 ห้อง  529 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลซิต้ี บางนา 44.88 01 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา 
จ ากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop 
Telewiz Shop 

ชั้น 3 ห้อง 309/1 อาคารศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลรามอินทรา  
ชั้น 3 ห้อง 345 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลป่ินเกลา้ 

53.75 
89.48 

01 ก.พ.64 – 30 เม.ย. 65 
01 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 67 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

Telewiz Shop ชั้น 2 ห้อง R252 สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ 129.00 01 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 67 

บริษทั ไคตคั นาริตะ จ ากดั 
 

ส านกังาน          
และคลงัสินคา้ 

 

47/377 ชั้น 4 ห้อง 411 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
47/341 ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

180.00 
308.00 

01 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65 
15  ก.ย. 64 -15 ก.ย. 67 

บริษทั ปิยะชาติ จ  ากดั 
 
 

ส านกังานและ
แผนกบริหาร
หลงัการขาย 

273,273/1 ห้อง B1-B2 โครงการ THE WIZ 
RATCHADA  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงรัชดาภิเษก  เขตดิน
แดง  กรุงเทพฯ 

345.30 
 

01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66 
 

บริษทั ไคตคั นาริตะ จ ากดั 
(บจก. ทีแซดเทรดด้ิง) 

คลงัสินคา้ 
 

47/341 ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

208.00 15 ก.ย. 64 – 14 ก.ย. 65 

บริษทั ปิยะชาติ จ  ากดั 
(บจก. ทีแซดเทรดด้ิง) 

ส านกังาน 
 

273/2 ห้อง B3 โครงการ THE WIZ RATCHADA  ถนน
รัชดาภิเษก  แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 

172.65 
 

01 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 66 

 

3. รายละเอยีดสิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นสิทธิการเช่าพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจจากผูใ้หซ่ึ้งสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

ท่ีตั้ง วตัถุประสงค ์
พ้ืนท่ี 
(ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า ภาระผกูพนั 
มูลค่าตามบญัชี 
31 ธ.ค. 2564  
(ลา้นบาท) 

ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 

Telewiz Shop 75.20 10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65 จดจ านองกบั 
ธนาคาร 

0.18 

ห้อง 509A ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลซิต้ี 
บางนา 

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

0.38 

  

นอกจากน้ี บริษทัได้เข้าท าสัญญาสิทธิการเช่าจากการเช่าท่ีดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนน
รัชดาภิเษก  เน้ือท่ีประมาณ 6,126 ตารางเมตร รวมทั้ง บริษทั ปิยะชาติ จ ากดั ท่ีบริษทัไดซ้ื้อหุ้นมาจากผูถื้อหุ้นเดิม 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ส่งผลให้บริษทัมีประโยชน์จากการใชส้ัญญาสิทธิการเช่าท่ีดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 
บนถนนรัชดาภิเษก เน้ือที่เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 5,909.20 ตารางเมตร เพื่อด าเนินการก่อสร้างโฮมออฟฟิศ อาคาร
ส านกังาน เพ่ือการพาณิชย ์โดยสิทธิการเช่าประกอบดว้ยสญัญาเช่า 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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1. สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือปลูกสร้างอาคาร เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 2 ฉบบั 

2. สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างอาคาร เพ่ือด าเนินการจดัหาผลประโยชน์ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2556 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2574 จ านวน 2 ฉบบั 

 ทั้งน้ี ส่ิงปลูกสร้างทั้ งหมดในพ้ืนท่ีเช่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยทั้งส้ินทนัทีท่ีลงมือปลูกสร้างหรือติดตั้ง และบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีซ่ึงเป็นไปตามสัญญา
เช่าทั้ง 4 ฉบบักบัการรถไฟแห่งประเทศไทย  

 1.3  โครงสร้างการถือหุ้นและบริษัทย่อย 
บริษทัมีบริษทัยอ่ยจ านวน 6 บริษทั ประกอบดว้ย 

 1.   บริษทั ทีแซด เทรดด้ิง จ ากดั บริษทัลงทุนในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั
ตามกฎหมายไทย วนัท่ี 20 กนัยายน 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจดัหาและจดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและ
อุปกรณ์ส่ือสาร 

 2.   บริษทั ปิยะชาติ จ ากดั เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2534              
เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายและใหเ้ช่า และบริษทัลุงทนในสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 
โดยเขา้ไปลงทุนเม่ือวนัที 1 ตุลาคม 2556  

 3.  บริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (GEAR2) บริษทัลงทุนในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 จดทะเบียนจดัตั้ง
เป็นบริษทัจ ากัดตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในการผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า  

ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีบริษทัท่ีถือหุน้ทางออ้มผา่น GEAR2 จ านวน 4 บริษทั ประกอบดว้ย 

3.1  บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (MITRA) ถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ในสัดส่วน
การถือหุน้ร้อยละ 52.63 ซ่ึงไดจ้ดัตั้งบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2562 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

3.2  บริษทั ถงั คอร์โปเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นทางออ้มผ่าน MITRA ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99 จดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 เพ่ือประกอบธุรกิจคดัแยกขยะชุมชนและ
ขยะอุตสาหกรรม 

3.3  บริษทั เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (KBM) ถือหุ้นทางออ้มผ่าน MITRA ในสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 99 
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

3.4  บริษทั พีจี แอนด์ ซี 5714 จ ากดั ถือหุ้นทางออ้มผ่าน MITRA ในสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 49 และ ถือหุ้น
ทางออ้มผา่น KBM ลงทุนในสดัส่วนถือหุน้ร้อยละ 50 รวมเป็นสดัส่วนถือหุน้ร้อยละ 99 จดทะเบียนจดัตั้ง
เป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือประกอบธุรกิจในการผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า ปัจจุบนัมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
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4.  บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จ ากดั (ELME) บริษทัลงทุนในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 จดทะเบียนจดัตั้งเป็น
บริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 ประกอบกิจการเพ่ือลงทุนในธุรกิจซ้ือขายยานยนต ์

ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีบริษทัท่ีถือหุน้ทางออ้มผา่น ELME จ านวน 2 บริษทั ประกอบดว้ย 

4.1  บริษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“SKY-TH”) เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัตาม
กฎหมายไทย ซ่ึงบริษทัลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 51 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 เพ่ือประกอบธุรกิจซ้ือขาย
ยานยนต ์

4.2  บริษทั ริช เอเชีย อินดสัทรี จ ากดั (“RAI”) เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย 
ซ่ึงถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จ ากดั และรับรู้เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 31.17 โดยช าระค่าหุน้ในอตัราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้เพ่ิมทุน เรียบร้อยแลว้ใน 30 มิถุนายน 
2563 จ านวน 50 ลา้นบาท และไดท้ าการโอนหุ้นแลว้เสร็จในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เพ่ือด าเนินธุรกิจ
น าเขา้ช้ินส่วนและประกอบยานยนตไ์ฟฟ้าภายใต ้มติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

5.  บริษทั ซีนิท โกลฟ์ จ ากดับริษทัลงทุนในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัตาม
กฎหมายไทยเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ประกอบกิจการเพ่ือผลิต น าเขา้ และ จดัจ าหน่าย ยา เภสชัภณัฑเ์คมีภณัฑ์
เคร่ืองมือแพทยถ์ุงมือยาง 

6.  บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทัลงทุนในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั
ตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ประกอบกิจการเพื่อผลิต จ าหน่าย ขายส่ง ขายปลีก ตวัแทนขาย น าเขา้ 
ส่งออก ครอบครอง ปลูก วเิคราะห์ วจิยั สกดั และพฒันาสายพนัธ์ุพืชสมุนไพรทุกชนิด รวมถึงกญัชง กญัชา และการ
ประกอบธุรกิจอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัอาจเขา้ด าเนินการเองและ/หรือเขา้ถือหุน้บริษทัอ่ืนๆ 

6.1  บริษทั สยาม เมดิคอล แคนนาบิส จ ากดัเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย 
ซ่ึงถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดัและรับรู้เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในสัดส่วนการ
ถือหุน้ร้อยละ 49 ซ่ึงบริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญัในบริษทั สยาม เมดิคอล แคนนาบิส จ ากดั จ านวน  4,900 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 100 บาท เพ่ือประกอบการทางธุรกิจ ในเชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมเก่ียวกบักญัชง
เพ่ือจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ และเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 ทางบริษทัไดจ่้ายเงิน
เพ่ือซ้ือหุน้สามญัดงักล่าว  
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โครงสร้างการถือหุ้นและบริษัทย่อย  
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : * บจก. ริช เอเชีย อินดสัทรี และ บจก. สยาม เมดิคอล แคนนาบิส บริษทัพิจารณาเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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 1.4 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผูถ้ือหุ้น 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทุนเป็นหุน้สามญัท่ีช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,489,342,794.10 บาท โดยมีมูลค่าหุน้ละ 

0.10 บาท และมีรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือผูถื้อหุ้น 
ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 1. กลุ่มครอบครัวรังคสิริ 
   นายพทุธชาติ  รังคสิริ 
   นางสาวณฐันุช  รังคสิริ 
   รวมกลุ่มครอบครัวรังคสิริ 

 
1,744,960,073 

3,337,098 

 
8.79 
0.00 

1,748,297,171 8.79 
  2. นายวิวฒัน์  โกวิทยโ์สภณ 
  3. นายวิชยั  อมรธญั 
  4. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 
  5. นายยทุธศกัด์ิ  จัน่นิธิกลุ 
  6. นางเพชรัตน์  ทองแตง 
  7. นายสิปปกร ขาวสอาด 
  8. นายกฤษดา อคัรพทัยากุล 
  9. นางสาววารุณี สงัสีลา 
  10. นายณฐัวิทย ์วฒิุกุลพานิช 

721,699,166 
600,000,000 
561,763,554 
246,700,033 
184,333,333 
163,243,300 
160,845,600 
150,035,000 
134,253,000 

3.63 
3.02 
2.83 
1.24 
0.93 
0.82 
0.81 
0.76 
0.68 

 

 1.5  นโยบายการจ่ายเงินปนัผล 
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและส ารองตามกฎหมาย 

ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบาย
ดงักล่าวไดเ้ป็นคร้ังคราว โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุน
ส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต  
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2.   การบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1  ความเส่ียงจากการถูกบอกเลกิสัญญาแฟรนไชส์กบัทางบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัไดรั้บสิทธิในการจ าหน่ายสินคา้และให้บริการต่างๆ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้และช่ือทางการคา้วา่ เทเลวิซ, 
AIS Shop และ AIS Buddy จาก บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“AIS”) ทั้งน้ี เง่ือนไขในสญัญาให้
สิทธิระบุวา่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาให้สิทธิ หรือคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถบอกเลิกสญัญาโดยท าเป็นหนงัสือส่งใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
60 วนั ปัจจุบนั บริษทัไดรั้บสิทธิในการเปิดร้านจ านวน 21 สาขา หากบริษทัถูกบอกเลิกสัญญาให้สิทธิจาก AIS ในการ
ด าเนินธุรกิจ อาจท าให้รายไดข้องบริษทัลดลง อย่างไรก็ตาม จากการท่ีสถานท่ีตั้งสาขาเทเลวิซของบริษทัส่วนใหญ่
อยูใ่น Prime Area ดงันั้น ถึงแมจ้ะถูกยกเลิกสญัญาใหสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัก็สามารถเปิดด าเนินการร้านคา้ดงักล่าวในช่ือ
ร้าน TWZ Shop เพ่ือจ าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการไดโ้ดยทนัที   

การท่ีธุรกิจของบริษทัมีส่วนในการเก้ือหนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษทัจ าหน่ายซิมการ์ดและบริการ
เติมเงินเฉพาะในเครือข่ายของ AIS ซ่ึงสาขาร้านเทเลวิซของบริษทัยงัไดรั้บรางวลัต่างๆ จาก AIS มาอยา่งต่อเน่ือง โดย
บริษทัเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีร้านเทเลวิซมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร ท าให้มีโอกาสนอ้ยมากท่ีบริษทัจะถูกบอกเลิก
สัญญาจาก AIS และผูบ้ริหารเช่ือมัน่วา่การประกอบธุรกิจของบริษทัจะไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจาก AIS อยา่ง
ต่อเน่ืองต่อไป 

 2.2  ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จ าหน่ายสินค้ารายใหญ่  

เน่ืองจากผูจ้ดัจ าหน่ายแต่ละรายจะไดรั้บสิทธิในการจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเฉพาะบางยี่ห้อและบางรุ่นเท่านั้น 
ดงันั้นเพ่ือใหบ้ริษทัมีสินคา้จ าหน่ายไดค้รบทุกร่น ทุกยีห่อ้ จึงตอ้งสัง่ซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่ายหลายราย โดยการสั่งซ้ือสินคา้
ของบริษทัจากผูจ้ดัจ าหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะข้ึนอยูก่บัยีห่อ้และรุ่นของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นท่ีนิยม 
ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทั้งขอ้เสนอต่างๆจากผูจ้ดัจ าหน่าย  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัตระหนักถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้รายใหญ่หรือนอ้ยราย บริษทัยงัคง
รักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูจ้ดัจ าหน่ายรายอ่ืนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการกระจายการสั่งซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไปยงัผูจ้ดั
จ าหน่ายรายอ่ืน นอกจากน้ีบริษทัยงัเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ภายใตแ้บรนด ์“TWZ” ซ่ึงเป็นสินคา้ของบริษทัอีกดว้ย ส่งผล
ท าใหบ้ริษทัมีสินคา้ท่ีทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน และลดการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้รายใหญ่
หรือนอ้ยราย 

 2.3  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น   

บริษทัมีการน าเขา้เคร่ืองโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยช าระเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  ท าให้บริษทัอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจากการท่ีบริษทัตอ้งช าระค่าสินคา้ บริษทัจึงไดมี้การ
ติดตามดูแลความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกลชิ้ด อีกทั้งมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยจะท า
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
อาจเกิดข้ึน 
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 2.4  ความเส่ียงจากการล้าสมยัของสินค้า   

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว ผูผ้ลิตจึงตอ้งท าการพฒันาและออก
สินคา้รุ่นใหม่ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยู่ตลอดเวลา บริษทัจึงอาจประสบปัญหาในเร่ืองสินคา้ท่ีมีอยูอ่าจ
เส่ือมความนิยมและลา้สมยั ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถจ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวได ้บริษทัจึงอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับ
ลดราคาขายของสินคา้รุ่นดงักล่าวเพ่ือใหท้นักบัตลาดและสามารถแข่งขนัได ้

จากการท่ีผูบ้ริหารของบริษทัประกอบธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมามากกว่า 20 ปี ท าให้มีความเขา้ใจถึง
ภาวะอุตสาหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอยา่งดี  ผูบ้ริหารของบริษทัจึงให้ความส าคญัในการคดัเลือกยี่ห้อและรุ่นของ
สินคา้ท่ีจะน ามาจ าหน่ายอยา่งระมดัระวงั โดยบริษทัจะท าการส ารวจความคิดเห็นและความตอ้งการของลูกคา้ทั้งตวัแทน
จ าหน่ายและผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ ในขณะเดียวกนับริษทัยงัไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้ใหม่ๆ แนวโนม้ 
หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากผูผ้ลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ีชั้นน าอีกดว้ย ส่งผลท าใหบ้ริษทัสามารถคดั
สรรสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนั บริษทัก็มีการบริหารสินคา้คงคลงัอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยระบบ Inventory Online ท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลสินคา้คงคลงัของทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินคา้คงคลงั
ไดใ้นทนัที ประกอบกบัการท่ีบริษทัมีช่องทางการขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย ส่งผลท าให้บริษทัสามารถระบายสินคา้ได้
รวดเร็วก่อนท่ีสินคา้ท่ีมีอยูจ่ะเส่ือมความนิยม นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูผ้ลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี รวมทั้งผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่
ท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายให้ ท าการปรับลดราคาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ บริษทัจะ
ไดรั้บค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เง่ือนไขและตามเวลาท่ีตกลงจากผูผ้ลิต และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายรายดงักล่าวอีกดว้ย  

2.5  ความเส่ียงจากการทีม่จี านวนคู่แข่งเพิม่มากขึน้ 

การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโต
ของสมาร์ทโฟน ท าให้ธุรกิจจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงข้ึนโดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นราคาสินคา้ 
อยา่งไรก็ตาม การท่ีบริษทัเป็นร้านตวัแทนจ าหน่ายพนัธมิตรของ AIS ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ 
ประกอบกบัการท่ีบริษทัมีสินคา้ท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีหลากหลาย การมีช่องทางการจ าหน่ายท่ีครอบคลุมและทัว่ถึงทั้ง
ในส่วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่น Prime Area ทัว่กรุงเทพมหานคร และมีตวัแทนจ าหน่ายทุก
ภูมิภาคของประเทศ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีศูนยบ์ริการท่ีมีคุณภาพและครบวงจร สามารถสนับสนุนสินคา้ต่างๆของ
บริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลท าใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการบริการท่ีสม ่าเสมอ รวมทั้งการท่ีผูบ้ริหารมีความเขา้ใจ
กลไกตลาดและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่งดี และสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหบ้ริษทัเช่ือมัน่วา่
บริษทัมีความพร้อมและสามารถท่ีจะแข่งขนักบัผูป้ระกอบการอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมไดเ้ป็นอยา่งเตม็ท่ี 

2.6  ความเส่ียงเกีย่วกบัสัญญาเช่าพ้ืนที่ 

เน่ืองจากบริษทัมีการจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริษทัทั้งส้ินจ านวน 23 
สาขา ซ่ึงตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ชั้นน าและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดงันั้นบริษทัจะตอ้งท าการเช่าพ้ืนท่ีจากผูใ้ห้เช่าพ้ืนท่ีทั้งใน
รูปแบบของสญัญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว บริษทัอาจมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพ้ืนท่ี หรืออาจมี
ความเส่ียงจากการท่ีผูใ้ห้เช่าขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการต่อสัญญาท่ีท าให้บริษทัตอ้งเสียค่าใชจ้่ายสูงกว่าเดิม แต่
จากการท่ีบริษทัเป็นคู่คา้ท่ีดีของผูใ้ห้เช่าพ้ืนท่ีมาโดยตลอด จึงท าให้มีความเส่ียงเก่ียวกับต่อสัญญาเช่าพ้ืนท่ีดงักล่าว
ค่อนขา้งนอ้ย 
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3.   การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน 
 3.1  นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืนด้วยวสัิยทศัน์  

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
เป็นผูก้  าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน โดยไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกรอบนโยบาย
ในการด าเนินงาน โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะผูบ้ริหารเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์ร ดว้ยการมุ่งเนน้ปลูกจิตส านึก
พนกังานใหมี้ส่วนร่วมและตระหนกัถึงความส าคญัของความยัง่ยนืควบคู่กบัการด าเนินงาน เสริมสร้างความเขา้ใจเพ่ือให้
พนกังานน าไปสู่การปฏิบติัดา้นความยัง่ยืน เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัส่งผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัก าหนดกรอบ ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ครอบคลุมทั้งมิติ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล และผนวกเขา้สู่การด าเนินงานหลกัตามพนัธกิจขององคก์รเพ่ือขบัเคล่ือนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 9 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 

1.1 รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดีของทุกคนทุกช่วงอาย ุ (Good Health and well-being) 
1.2 รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและทัว่ถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติแก่ทุกคน  (Quality Education) 
1.3 บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พฒันาบทบาทสตรีและเด็กผูห้ญิง  (Gender Equality) 
1.4 รับรองการมีน ้ าใช ้การจดัการน ้ าและสุขาภิบาลท่ีย ัง่ยนื  (Clean Water and Sanitation) 
1.5 รับรองการมีพลงังาน ท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้เช่ือถือไดย้ ัง่ยนื ทนัสมยั  (Affordable and Clean Energy) 
1.6 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลุมและยัง่ยืนการจา้งงานท่ีมีคุณค่า  (Decent Work and 

Economic Growth) 
1.7 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตวัใหเ้ป็นอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนืทัง่ถึง 

และสนบัสนุนนวตักรรม  (Industry Innovation and Infrastructure) 
1.8 รับรองแผนการบริโภค และการผลิตท่ีย ัง่ยนื  (Responsible Consumption and Production) 
1.9 ส่งเสริมสงัคมสงบสุข ยติุธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  (Peace and Justice Strong Instiutions) 

 3.2  การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การบริหารห่วงโซ่อุปาทานเปรียบเสมือนหัวใจหลกัในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงช่วยผลกัดนัให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัส าเร็จตามเป้าหมายโดยบริษทัมุ่งเนน้สร้างและรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวอนัดีระหวา่งกนั รวมทั้ง
แสวงหาความร่วมมืออยา่งต่อเน่ืองกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่อุปาทาน ตั้งแต่ตน้น ้ ากลางน ้ าและปลายน ้ า 

บริษทัมีนโยบายไม่เอาเปรียบคู่คา้ คา้ขายแบบตรงไปตรงมารักษาสมดุลในการท าธุรกิจระหวา่งบริษทักบัคู่คา้รายใหญ่
และรายยอ่ย นอกจากน้ี บริษทัด าเนินธุรกิจกบัคูค่า้เหมือนมิตร เม่ือคู่คา้มีสินคา้ใหม่ เทคโนโลยใีหม่ ก็จะท าการจดัส่งสินคา้
เหล่านั้นใหบ้ริษทัเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัแรกๆ ส่งผลใหบ้ริษทัมีสินคา้ท่ีทนัสมยัทนัต่อเทคโนโลยตีลอดเวลา   
ท่ีจะสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจยกระดบัการด าเนินงานท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและไดรั้บรองมาตรฐานสากลด าเนินการขายท่ีไม่เอาเปรียบ
ผูบ้ริโภค มีการบริการหลงัการขาย และมีการรับประกนัสินคา้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากบริษทั
มากยิง่ข้ึน มุ่งเนน้การบริการท่ีมีคุณภาพ ดว้ยความตั้งใจเพ่ือสร้างความพึงพอใจอยา่งสูงสุดใหลู้กคา้ 
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 3.2.2  การวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีจริยธรรม และคุณธรรม  
บริษทัมีการก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ทั้งภายใน 
และภายนอกบริษทั  

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงั ช่องทางการมีส่วนรวม 

ผูถื้อหุ้น / นกัลงทุน „  ผลการด าเนินธุรกิจท่ีดี 
„  การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
„  มีความโปร่งใสทางธุรกิจ 
„  ความสามารถในการบริหารจดัการ 
„  ขอ้มูลของบริษทัท่ีไดรั้บถูกตอ้ง 
ครบถว้นทนัเหตุการณ์ 

„  กิจการมีความมัน่คงเติบโต 
อยา่งต่อเน่ืองและมีความย ัง่ยนื 

„  การปรับตวัขององคก์รและธุรกิจ 
   ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
   ของเทคโนโลย ีและความเส่ียงอ่ืนๆ 

„  การทบทวนและก าหนดแผน 
ยทุธศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายชดัเจน 
ตลอดจนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

„  ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจอ่ืน            
เพื่อเสริมสร้างรายได ้และ  

   เป็นการกระจายความเส่ียง 
   ในการลงทุนในธุรกิจรายเดียว  
„  สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ 
   เพ่ือเติมเตม็ศกัยภาพการด าเนินงาน 
   ให้แก่บริษทัฯ 

„  การประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 
„  การแถลงผลการด าเนินงาน 
ประจ ารายไตรมาส 

„  รายงานประจ าปี 
„  การสมัภาษณ์ผูข้องผูบ้ริหารต่อ
ส่ือมวลชน 

„  ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
„  ช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถ 
ติดต่อไดต้ลอดเวลา เช่น อีเมล ์
โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์Face book 

คู่คา้ „  ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยโ์ปร่งใส  
   และเป็นธรรม 
„ ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ
ราคายติุธรรม 

„ ไม่เอาเปรียบคู่คา้ การช าระเงินตรงตาม
ก าหนดเวลา 
„ มีความเป็นมืออาชีพ 

„  ด าเนินกิจการตามหลกั
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

„  สร้างความเป็นมืออาชีพในการ
ด าเนินธุรกิจและความเป็น
พนัธมิตรท่ีดี 

„  สนบัสนุนและส่งเสริมคู่คา้ท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

„  การประชุม หารือ ขอ้ตกลง
และปัญหาต่างๆ ร่วมกนั 

„  การท ากิจกรรมร่วมกบัลูกคา้ 
„  ส่ือต่างๆ ของบริษทั เช่น 
จดหมายข่าวนิตยสาร และส่ือ
สงัคมออนไลน์ 

„  เวบ็ไซตบ์ริษทั 

ลูกคา้ „  การให้ค  าปรึกษา และตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

„  การด าเนินงานอยา่งมืออาชีพ 
„  ไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และบริการ 
ท่ีประทบัใจ 

„  การเขา้ถึงไดง่้ายเม่ือลูกคา้เกิดปัญหา 
„  ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ และ
ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความเสมอภาค  

   ไม่เอาเปรียบลูกคา้ 

„  ด าเนินธุรกิจ ตามหลกัคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพและไดรั้บรอง
มาตรฐานสากล 

„  สร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ใน
สินคา้และการบริการ รวมถึง
บริการหลงัการขาย มีการ
รับประกนัสินคา้และมี
กระบวนการรับขอ้ร้องเรียน
ผา่นหลายช่องทาง 

„  ยดึหลกัการปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ย
ความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่
เอาเปรียบผูบ้ริโภค 

„  ศูนยบ์ริการลูกคา้ 
„  ส่ือต่างๆ ของบริษทั เช่น 
จดหมายข่าวนิตยสาร และส่ือ
สงัคมออนไลน์ 

„  การท ากิจกรรมร่วมกบัลูกคา้ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงั ช่องทางการมีส่วนรวม 

พนัธมิตรทางธุรกิจ „  ความน่าเช่ือถือ ช่ือเสียง  
และ ธรรมาภิบาลขององคก์ร 

„  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
„  ความมัน่คงทางสถานะการเงิน 
„  การปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลง 
   ในสญัญาอยา่งเป็นธรรม 

„  การจดัท าระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ท่ีเป็นธรรม เพ่ือป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

„  การประเมินคุณสมบติัและ
คดัเลือกคู่คา้ 

„  การเจรจาหารือร่วมกนักบัคู่คา้
เพื่อให้ไดข้อ้ตกลง 

„  การประชุม หารือ และ แกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ร่วมกนั 

„  การศึกษาดูงาน และ 
ตรวจสอบการด าเนินงานของ
คู่คา้ และ สะทอ้นกลบั 

„  การประเมินผูส่้งมอบ คู่คา้ 

เจา้หน้ี  
และสถาบนัการเงิน 

„  ระดบัเครดิตท่ีน่าเช่ือถือ  
„  ประสิทธิภาพและความสามารถ 
ในการสร้างรายไดแ้ละก าไร 

„  ความสามารถในการช าระหน้ีคืน 
„  แผนการลงทุนและการระดมทุนของ
บริษทัเพื่อน ามาใชล้งทุนโครงการ 

„  ความสมัพนัธ์อนัดีในเชิงธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง 

„  ความสามารถในการปฏิบติั 
ตามเง่ือนไขในสญัญา 

„  การปฏิบติัตามแผนการช าระหน้ี
อยา่งเคร่งครัดเพ่ือสร้างความ
มัน่ใจต่อเจา้หน้ีและสถาบนั
การเงิน 

„  การวิเคราะห์ และ ประมาณการ
รายไดพ้ร้อมทั้งบริหารความ
เส่ียงทางการเงิน 

„  เลือกใชแ้หล่งเงินท่ีมีตน้ทุนทาง
การเงินต ่าและเหมาะสมกบั
โครงการ และปฏิบติัตาม
เง่ือนไขการกูเ้งิน 

„  ปฏิบติัตามนโยบายทางการเงิน
และภาษีของบริษทั 

„  จดัประชุมระหวา่งผูบ้ริหารกบั
บริษทัเจา้หน้ี  

„  จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส  

   และจดัท ารายงานประจ าปี 
„  การดูงานโครงการเพ่ือติดตาม
ความกา้วหนา้ของโครงการ 

ภาครัฐ 
และหน่วยงานราชการ 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัตอ้งไม่ขดั 
ต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

„  ปฏิบติัตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ หรือแนวปฏิบติั
สากลท่ีเก่ียวขอ้งให้ถูกตอ้ง 

„  ด าเนินกิจกรรมการส่ือสารกบั
ส่ือมวลชนผา่นเคร่ืองมือ
ส่ือสารในทุกรูปแบบ 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม „  การด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และ สงัคม 

„  การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส  
   และทนัเหตุการณ์ 
„  การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
คุณค่า 

„  การลดผลกระทบในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

„  สร้างพนกังานจิตอาสา เพ่ือร่วม
จดักรรมการเพ่ือพฒันาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชน และ สงัคม 

„  มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต 
„  การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ 
ความปลอดภยัตามกฎหมาย 
และ ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัชุมชน 

„ บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เป็นระบบ 

„  การใชว้สัดุทดแทน 

„  การพบปะเพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์ 

„  กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต 
„  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวงั ช่องทางการมีส่วนรวม 

พนกังาน „  รายได ้และค่าตอบแทน สวสัดิการ 
และความปลอดภยัในการท างาน 

„  ความมัน่คงในอาชีพ 
„ โอกาสการกา้วหนา้ในสายงาน 
„  ความมัน่คงในอาชีพ 

„  ก  าหนดให้มีการทบทวนอตัรา
ผลตอบแทนและสวสัดิการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

„  การส่ือสารผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองคก์ร
อยา่งสม ่าเสมอ 

„  การประเมินศกัยภาพของ
พนกังานทุก 6 เดือน และ 1 ปี 

„  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวา่งหวัหนา้สายงานและ
พนกังานในสงักดั 

„  จดัท าแผนการฝึกอบรมเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

„  รับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบติังาน 

„  การประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจ าปี 

„  การอบรมพฒันาสมรรถนะ
ของบุคคลากรในระดบั
ผูบ้ริหารและพนกังาน 

„  กิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภยั และสร้างเสริม
สุขภาพ 

„  การส่ือสารประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์ผา่นช่องทางต่างๆ 

 

 3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติส่ิิงแวดล้อม  

3.3.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัในด้านส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะก าจัดหรือลดมลพิษต่อระบบนิเวศน์
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั ก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจขององคก์รท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นพลงังานและสาธารณูปโภค เพ่ือสร้างความยัง่ยนืต่อไป ดงัน้ี 

1)  ผลกัดนัใหมี้กระบวนการท างานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดการลดปริมาณของเสีย
และมลพิษและใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2) รณรงคแ์ละสนบัสนุนใหพ้นกังานมีจิตส านึกหรือท ากิจกรรม ทั้งในส่วนขององคก์รและส่วนตวัท่ีช่วยลด
ปริมาณของเสียและมลพิษ ไม่วา่จะในรูปของการลดปริมาณการใช ้การหมุนเวยีนมาใชซ้ ้ า 

3) ป้องกนัมลภาวะอนัเกิดจากการด าเนินงาน หรือกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 4) สนบัสนุนการจดัซ้ือ จดัจา้งสินคา้และบริการ ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัดีถึงความส าคญัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงไดร้ณรงคแ์ละปลูกฝังใหพ้นกังานเกิดจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้ลดการใชท้รัพยากรและน าทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้กลบัมา
ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหาวสัดุหรือวธีิทดแทนเพ่ือลดการใชท้รัพยากร และใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีช่วยลดโลกร้อน
และปลูกจิตส านึกร่วมกนั ดงัน้ี 
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1. การลดใช้พลงังาน และบริหารจดัการระบบไฟฟ้า 

บริษทัมุ่งเสริมสร้างทศันคติท่ีดีในการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยปลูกฝังใหพ้นกังานตระหนกั
เขา้ใจและร่วมมือปฏิบติัตามนโยบายการอนุรักษพ์ลงังานภายในองคก์รลดการใชพ้ลงังานและใชพ้ลงังานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การข้ึน-ลงบนัไดแทนการใชลิ้ฟต ์ปิดไฟในช่วงพกักลางวนั และหลงัเลิกงานทนัที ปลด
หรือถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงัใชง้าน และปรับแอร์ไวท่ี้ 25°-26°C เพื่อประหยดัพลงังาน 

 

 
 

2. การบริหารจดัการระบบน า้ ใช้รณรงค์การใช้น า้ ประปา ลดการเปิดน า้ทิง้โดยสูญเปล่า 

บริษทัฯ มีการรณรงคเ์พ่ือลดการใชน้ ้ าท่ีไม่จ าเป็น ผ่านการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นการกระตุน้จิตส านึก
ของพนกังาน และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน 
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3. การบริหารจดัการขยะ และของเสียทัว่ไป 

บริษทัรณรงคใ์หพ้นกังานมีจิตส านึกในการท้ิงขยะ โดยปลูกฝังให้พนกังานท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหาร
ขยะท่ีถูกท้ิงในบริษทัใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติัใชก้นัทัว่โลก เพ่ือลดปริมาณขยะและของเสียท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ก่อให้เกิดมลพิษและเช้ือโรคต่างๆ ในส านกังานโดยมีการประชาสมัพนัธ์ให้พนักงานเรียนรู้
วิธีการท้ิงขยะตามระบบคดัแยกท่ีก าหนดให้ แยกเป็นขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก และขยะกระดาษโดยจดัให้มี
จุดท้ิงขยะตามสถานท่ีท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน รวบรวมอุปกรณ์ส านกังานท่ีใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ ปฎิทินท่ีใชแ้ลว้ในบริษทัฯ 
ใหแ้ก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์เพ่ือน าไปผลิตหนงัสืออกัษรเบรลล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การบริหารจดัการอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานอย่างคุ้มค่า 

บริษัทบริหารจัดการอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ ให้มีการใชอ้ย่างคุ ้มค่า ด้วยการน า อุปกรณ์
ส านกังานท่ีใชแ้ลว้แต่ยงัอยูใ่นสภาพดีกลบัมาใชใ้หม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แฟ้มเอกสาร ซองจดหมาย 
ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยการรณรงค์ให้พนักงานแก้ไขบนหน้าจอไม่ใช่บนกระดาษ เพ่ือลดการใช้
กระดาษ ใช ้E-mail เพ่ือลดการใชก้ระดาษ คิดก่อนพิมพห์รือถ่ายส าเนาพิมพแ์ละท าส าเนาใหน้อ้ยท่ีสุด ส่งและ
จดัเก็บเอกสาร เช่น เอกสารท่ีจ าเป็นและขอ้เสนอทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แทนท่ีจะเป็นกระดาษ  เม่ือตอ้งพิมพ์
หรือท าส าเนาใหท้ าสองดา้น หมุนเวยีนเอกสารแทนการท าส าเนาเฉพาะส าหรับทุกคน 

5. การจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

บริษทัตระหนกัดีถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
โดยส่วนรวม บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานบนพ้ืนฐานของการสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน 
และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้การด าเนินกิจการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่ง
จดัท านโยบาย แนวปฏิบติั เพ่ือรถปัญหาก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากบริษทัมีกลุ่มบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจ
โรงงานไฟฟ้าพลงังานขยะอุตสาหกรรม  โรงงานคดัแยกขยะ และธุรกิจรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง และยงัไม่เปิดด าเนินกิจการ โดยคาดวา่จะจดัท านโยบาย และผลกระทบการด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าว 
ภายในปี 2565 เพ่ือน ามาเปิดเผยขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัใหรั้บทราบในแต่ละปี
ตลอดจนผลกัดนัการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัเพ่ือการพฒันาปรับปรุงมาตรการท่ีจะช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษทัต่อไป  
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6. โครงการสร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างมคุีณค่าบริษัทมีแผนงานในการท า กิจกรรม 
CSR เป็นประจ า โดยก าหนดให้มีความหลากหลายและมีการสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม
ได้แก่ 

6.1 โครงการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ทดแทนถุงพลาสติก 

บริษทัมีความตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มและความส าคญัของการลดปริมาณขยะถุงพลาสติก
ท่ีเป็นสาเหตุหน่ึงของภาวะโลกร้อนซ่ึงมีผลกระทบทั้งระบบนิเวศน์ จึงไดด้ าเนินโครงการรงคก์ารใชถุ้งผา้
ทดแทนถุงพลาสติก โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างองคก์รรักษโ์ลก ดว้ยการ
รณรงค์ให้พนักงานทุกคนร่วมใจกนัใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าไม่ว่าจะเป็นการประหยดัพลงังาน การน า
ทรัพยากรบางอย่างกลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) การลดการใชก้ระดาษ รวมทั้งการรณรงค์ลดการใชพ้ลาสติก
ภายในองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 โครงการ TWZ Thinks GREEN  

เพ่ือรณรงค์ให้ผูใ้ช้โทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถน าแบตเตอร่ีเก่ามาท้ิงได้ท่ีกล่องรับ
แบตเตอร่ี ท่ีร้าน TWZ Shop และ Telewiz Shop ทุกสาขา เพื่อส่งต่อไปยงัสถานท่ีจัดการรีไซเคิล
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งเหมาะสมปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม  
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 3.4 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติสัิงคม 

บริษทัไดต้ระหนักและให้ความส าคญัของการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ
กิจกรรมของบริษทัท่ีมีต่อชุมชนคู่คา้พนัธมิตรลูกคา้ตลอดจนพนกังานของบริษทั โดยยดึมัน่ในการปฏิบติัดว้ยความเป็นธรรม
และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือภาระต่อสงัคม รวมถึงไม่ขดัต่อศีลธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัมีนโยบายในการจดัซ้ือสินคา้มาเพ่ือจ าหน่ายจากคู่คา้ท่ีประกอบธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นสินคา้ 
ท่ีไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืนรวมถึงสินคา้ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูผ้ลิตสินคา้นั้นๆ โดยบริษทั
มีนโยบายในการขอเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตสินค้านั้ น ก่อนการตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้
นอกจากน้ีบริษทัยงัได้มีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้อีกคร้ังก่อนท่ีจะน าออกจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ของบริษทั
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่สินคา้ดงักล่าวมีคุณภาพผา่นเกณฑท่ี์ยอมรับและไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ลูกคา้หรือผูใ้ชง้าน 

ส าหรับการเสนอขายสินคา้ของบริษทันั้นบริษทัสนบัสนุนใหเ้กิดการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ายไม่มีลกัษณะผูกขาดหรือก าหนดให้คู่คา้ตอ้งขายเฉพาะสินคา้ของบริษทัเท่านั้นการก าหนดราคาขายส่ง
ใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายเป็นไปหลกัเกณฑม์าตรฐานภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนัส าหรับคู่คา้แต่ละรายเช่นปริมาณการสั่งซ้ือ
ประวติัการช าระเงินเป็นตน้และการก าหนดราคาขายปลีกใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานในราคาเดียวกนั
ทั้งหมดนอกจากน้ีบริษทัยงัไม่สนบัสนุนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของคู่แข่งอยา่งผิดกฎหมายหรือขดัต่อจริยธรรมอนัดีอีกดว้ย 

 3.4.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพนกังานในทุกระดบัไม่ปิดกั้นการแสดงออกตามสิทธิ
และเสรีภาพของพนกังานในการเขา้ร่วมสมาคมกลุ่มชนหรือองค์กรใดๆ ท่ีด าเนินการอย่างถูกตอ้งตามกรอบของ
กฎหมาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชสิ้ทธิในการลาหยดุเพ่ือเขา้ร่วมแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพ ทั้งน้ี
จะตอ้งเป็นการกระท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือประเทศชาตินอกจากน้ีบริษทัยงัให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
ของพนักงานโดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานเช่นประวติัส่วนตวัครอบครัวประวติัการรักษาพยาบาล
เงินเดือน ฯลฯ ต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนักงานหรือเป็นการด าเนินการ
ตามกฎหมายเท่านั้น 

 3.4.3 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัเลง็เห็นถึงคุณค่าของบุคลากรท่ีร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้กบับริษทัจึงให้ความส าคญัต่อการ
สร้างเสริมศกัยภาพความรู้ความสามารถของพนกังานรวมทั้งสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานอยา่งเสมอภาค 

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสวสัดิการดูแลดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานให้แก่พนักงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้รวมถึงการดูแลพนกังานในดา้นสถานท่ีท างานสภาพแวดลอ้มในการท างานอุปกรณ์ในการ
ท างานส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานเพ่ือมุ่งหวงัใหพ้นกังานมีความสุขในการร่วมงานกบับริษทั
นอกจากสวสัดิการพ้ืนฐานต่างๆ แลว้ บริษทัยงัจดัใหมี้สวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังานเช่นโครงการ
อาหารกลางวนัฟรีเพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้โอกาสอยูร่่วมกนัเรียนรู้แลกเปล่ียนระหวา่งกนันอกเหนือจากเวลา
ในการปฏิบติังานตามปกติอีกทั้งยงัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพของพนกังานอีกทางหน่ึงดว้ย 
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ส าหรับดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานบริษทัไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายใน
องค์กรอย่างต่อเน่ืองตามความเหมาะสมและจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทัศนคติและการอยู่ร่วมกัน
ในสงัคมของพนกังานซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองบริษทัและสงัคมต่อไป 

3.4.4 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจโดยสินคา้
ของบริษทัท่ีจ าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานผูผ้ลิตผา่นการตรวจสอบและไดรั้บอนุญาต
จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และผา่นการตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ังจากบริษทัก่อนส่งถึงมือผูบ้ริโภค นอกจากน้ี
บริษทัยงัมีนโยบายในการรับประกันคุณภาพสินคา้ทุกช้ินของบริษทัตามประเภทสินคา้ภายใตเ้วลาและเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไวเ้พ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและปลอดภยัในการใชสิ้นคา้ของบริษทั 

3.4.5  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตการให้สินบนการรับสินบนและการคอร์รัปชั่นในทุกระดับของ
พนกังานซ่ึงไดช้ี้แจง้ท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวกบัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนก าหนดบทลงโทษส าหรับ
พนกังานท่ีฝ่าฝืนไวอ้ยา่งเด็ดขาด ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมการอบรมเร่ือง Anti-Corruption: The Practical 
Guide (ACPG) เพ่ือก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจนและใหก้ารต่อตา้นการทุจริตของบริษทัเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีการก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานและการติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงกรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยจะตอ้งยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดดงัน้ี 

1.  ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการ
ปกครองประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข กรรมการผูบ้ริหารและพนักงานมีสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมายแต่จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีท าให้บริษทัฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือ
ไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ทางการเมือง รวมถึงการใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทัฯ
เพ่ือด าเนินการดงักล่าว 

2.  การบริจาคเพื่อการกศุลและเงินสนบัสนุน 

 ผลการด าเนินงาน 
1. บริษทัมีการจดัอบรมพนกังาน เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรภายในองคก์ร ดงัน้ี 

Concept 

 Training Roadmap แผนการพฒันาบุคลากรของบริษทัท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะระบุหลกัสูตรฝึกอบรม
ส าหรับพนกังานตั้งแต่เร่ิมเขา้มาปฏิบติังานกบับริษทัเป็นตน้ไป โดยแผนดงักล่าวจะก าหนดวา่พนกังานแต่ละ
ต าแหน่งตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรใดและจะต่อเน่ืองดว้ยหลกัสูตรใดต่อไป ภายในช่วงระยะเวลาใด โดย
มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีทั้ งน้ี จะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ทันสมยัและ
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
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 Objectives  เพื่อจดัระบบหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับบุคลากรของบริษทั ใหมี้ความชดัเจนและเป็นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน โดยจะส่งผลให้สามารถมองเห็นภาพรวมของหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีบุคลากรในแต่ละระดบัจ าเป็น
จะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมตั้งแต่เร่ิมเขา้มาปฏิบติังานในปีแรกอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งยงัเป็นเตรียมความพร้อม
ต่อความกา้วหนา้ของพนกังานในการกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งและความรับผิด ชอบท่ีสูงข้ึนในอนาคตอีกประการหน่ึงดว้ย 

ขั้นตอนในการด าเนินการจดัท า Training Roadmap ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดงัต่อไปนี ้

- Analyzing Needs & Requirement วิเคราะห์งานแต่ละต าแหน่งจาก Job Descriptions และ Work Process 
เพ่ือก าหนดเน้ือหาท่ีจ าเป็นตอ้งฝึกอบรม 

- Designing Training Course ออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงานโดยแบ่งเน้ือหาเป็น 
Functional และ Managerial Course 

- Establishing Roadmap จดัท า Roadmap ให้มีหลกัสูตรท่ีต่อเน่ืองกนัใน แต่ละต าแหน่งงานและตาม
ช่วงเวลาในแต่ละปี 

- Implementing &Follow up ด าเนินการฝึกอบรมตาม Roadmap และติดตามผล เพื่อพฒันาและปรับปรุง 
Roadmap ใหท้นัสมยั 

Training Roadmap ประกอบดว้ย 

1) Functional Skills 
2) Soft Skills 
3) Management Skills 

 

Functional Skills Roadmap Framework 
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 Managerial & Soft Skills Roadmap Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สนับสนุนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตโดยบริษทัฯก าหนดให้มีการอบรมพนกังาน เพ่ือส่งเสริม
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและแนวทางปฏิบติัส าหรับมาตรฐานความประพฤติท่ีดีและจรรยาบรรณของพนกังาน รวมถึง
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ผา่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ มีการก ากบัดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบติั
ตามนโยบาย โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของแต่ละหน่วยงาน ในรอบปีท่ีผา่นมารายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีพร้อมเสนอแนะ
แนวทางแกไ้ขปัญหาซ่ึงในรอบปีท่ีผ่านมาพบขอ้บกพร่องจากการไม่ปฏิบติังานตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ 
ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขและช้ีแจงระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้งให้พนักงานรับทราบแลว้ในส่วนกรรมการและผูบ้ริหาร
ไม่พบการกระท าผิดหรือมีการลาออกอนัเน่ืองมาจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ท่ีอาจจะ
ท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัฯ 
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3. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีบริษทัตระหนกัเสมอว่าบุคลากรคือ ทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดของบริษทั 
การมีสุขภาพท่ีดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ และการมีสุขภาพที่ดี
เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ย บริษทัจึงไดด้ าเนินการจดัตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบับุคลากร
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหบุ้คลากรไดรั้บทราบขอ้มูลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งยงัเพ่ือคน้หาภาวะเส่ียง
ของโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก ซ่ึงจะท าให้สามารถป้องกนัภาวะแทรกซอ้น ลดความรุนแรงของโรค
เพ่ือเขา้รับรักษาตั้งแต่อาการยงัไม่รุนแรง 

 

 

 

 

 

 

4. ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) บริษทัมีมาตรการสนบัสนุนและส่งเสริม
การดูแลพนักงานดา้นสุขภาพในลกัษณะการป้องกนัสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั และเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
บริษทัมีการออกประกาศให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากบ้าน (Work From Home) เน่ืองจากห่วงใย
ต่อสุขภาพของพนกังานระหวา่งการเดินทางและเพ่ือลดอตัราความเส่ียงจากการเดินทางระหวา่งการปฏิบติังาน 
ท่ีบา้นโดยการใชร้ะบบดิจิทลัในการปฏิบติังานจดัหาเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามยับนัทึกการวดัอุณหภูมิ 
และมีการเขา้ออกส านกังานในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วนอยา่งเป็นระบบ จดัใหมี้ส่ือประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้ความรู้
กบัพนักงานเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และการปฏิบตัิตวัภายใตส้ภาวะ
การแพร่ระบาดดงักล่าว รวมถึงจดัให้มีการฉีดวคัซีน และมีการตรวจคดักรองดว้ยชุดตรวจ Antigen Tes Kit 
(ATK) เพ่ือเฝ้าระวงัและคดักรองความเส่ียงเบ้ืองตน้ใหก้บับุคลากรของบริษทั 
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4.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 3,445.89 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,302.38 ลา้นบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน 
คิดเป็นจ านวนเงิน 143.51 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 4.35 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

-  รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2564 จ านวน 
3,412.84 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,247.54 ลา้นบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นจ านวนเงิน 165.30 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 5.09 เน่ืองจากในปี 2563-2564 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 จึงส่งผลให้มีรายไดจ้ากการขายลดลงจากท่ีผ่านมา ทั้ งน้ี ในปี 2564 นอกจากรายไดจ้ากการจ าหน่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริมแลว้ บริษทัยงัมีรายไดจ้ากธุรกิจยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้าจ านวน 69.72 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 160.65 ลา้นบาท และรายไดจ้ากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
จ านวน 11.48 ลา้นบาท 

-  รายไดส้นบัสนุนการขาย เป็นจ านวนเงิน 13.12 ลา้นบาท ลดลงจาก 28.96 ลา้นบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็น
จ านวนเงิน 15.84 ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 54.70 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือช่วยเร่ง 
ในการจัดจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริมลดลง จึงได้รับเงินค่าสนับสนุนการขายจากผูจ้  าหน่าย
ตามโปรโมชัน่ท่ีผูจ้  าหน่ายก าหนดลดลงเช่นกนั 

-  รายไดอ่ื้นๆ  เป็นจ านวนเงิน 19.93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของรายไดร้วม ซ่ึงลดลงจาก 25.88 ลา้นบาท ของงวดเดียวกนั
ของปีก่อน คิดเป็นจ านวนเงิน 5.95 ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 22.99 รายไดอ่ื้นของบริษทัในปี 2564 
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากประจ า และดอกเบ้ียรับ
ตามสญัญาเช่าทางการเงิน  

-  ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการใหบ้ริการ จ านวน 3,095.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 2,953.99 ลา้นบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน 
เน่ืองจากในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

- ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย จ านวน 63.20 ลา้นบาท ลดลงจาก 63.25 ลา้นบาทของงวดเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีตน้ทุน
การจัดจ าหน่ายต่อรายไดร้วมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.83 และร้อยละ 1.92 ในปี 2564 และปี 2563 
ตามล าดบั  

- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร จ านวน 142.40 ลา้นบาท ลดลงจาก 142.54 ลา้นบาทของงวดเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีค่าใชจ่้าย
ในการบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.13 และร้อยละ 4.32 ในปี 2564 และปี 2563 
ตามล าดบั 

-  ตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 123.94 ลา้นบาท ลดลงจาก 147.77 ลา้นบาทของปีก่อน หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 23.83 ลา้นบาท 
หรือลดลงในอตัราส่วนร้อยละ 16.13 ซ่ึงเป็นผลมาจากการกูย้มืเงินในการด าเนินงานของบริษทัฯ 

- ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 24.92 เพ่ิมข้ึนจากขาดทุน 0.39 ลา้นบาทในปีก่อน 
เกิดข้ึนจากการลงทุนในบริษทั แอดวานซ์ โมลิบิตี จ ากดั ในอตัราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 31.17 เพ่ือด าเนินธุรกิจยานยนต์
พลงังานไฟฟ้า 
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- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ในปี 2564 เป็นจ านวน 9.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3.92 ลา้นบาท ของปีก่อน คิดเป็นจ านวน 6.01 
ลา้นบาท เน่ืองจากผลการด าเนินงานตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

- ก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 35.83 ลา้นบาท ซ่ึงก าไรสุทธิดงักล่าวไดถู้กหกัขาดทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
3.00 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัจึงมีก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัจ านวน 38.83 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีผลการด าเนินงานตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ฐานะการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมในปี 2564 จ านวน 6,497.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 5,758.67 ลา้นบาท ของปีก่อน 
คิดเป็นจ านวนเงิน 739.28 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราส่วนร้อยละ 12.84 สินทรัพยข์องบริษทั ณ ส้ินปี 2564 ประกอบดว้ย
สินทรัพยห์มุนเวียนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 82.46 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ 17.54 โดยรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

-  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เป็นจ านวน 1,733.35 ลา้นบาท ลดลงจากจ านวน 
1,734.02 ล้านบาท ของปีก่อน ลูกหน้ีการค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการค้าท่ี เกิดข้ึนจากการขาย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริม ส าหรับลูกหน้ีอ่ืนส าหรับการด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินจ่ายล่วงหนา้
ค่าสินคา้ ลูกหน้ีอ่ืน ค่าใชจ่้าย จ่ายล่วงหนา้ รายไดค้า้งรับ เงินทดรองจ่ายในการด าเนินงาน และดอกเบ้ียคา้งรับ 

-  สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และอุปกรณ์เสริม ยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 
รวมถึงขยะท่ีเป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าของบริษทัยอ่ย โดยสินคา้คงเหลือมีจ านวน 2,058.24 ลา้นบาท ในปี 2564 
เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 1,781.64 ลา้นบาท ของปีก่อนเป็นจ านวน 276.60 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.53 ซ่ึงในปี 2563 
ไม่มีสินคา้คงเหลือประเภทยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้า และสินคา้คงเหลือประเภทโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และอุปกรณ์เสริม 
ไดเ้ป็นไปตามนโยบายการบริหารสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัราคาตน้ทุนสินคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อหน่วยสูงข้ึน
มากกวา่ในปีท่ีผา่นมา 

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนในปี 2564 จ านวน 272.36 ลา้นบาท ลดลงจาก 336.05 ลา้นบาทจากปีก่อนเป็นจ านวน 63.69 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 18.95 ลา้นบาท  เน่ืองจากไดจ้ดัประเภทเงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัรในธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้าดว้ยพลงังาน พลาสม่าเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายจ านวน 3.95 ลา้นบาท 
ลดลงจาก 180.25 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2564 บริษทัไดจ้ าหน่ายโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

- เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจ านวน 75.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 50.39 ลา้นบาทจากปีก่อนเป็นจ านวน 
25.41 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 50.43 เน่ืองจากบริษทัไดรั้บส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 

-  สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 51.33 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 8.50 ลา้นบาทจากปีก่อนเป็นจ านวน 42.83 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
สินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจาก การพิจารณาสญัญาเช่าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

- ค่าความนิยมจ านวน 63.29 ลา้นบาท ลดลงจาก 66.31 ลา้นบาทจากปีก่อนเป็นจ านวน 3.02 ลา้นบาท เน่ืองจาก
พิจารณาดอ้ยค่าค่าความนิยมจากเงินลงทุนท่ีบริษทัลงทุนในของบริษทั ปิยะชาติ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงท าธุรกิจ
เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์
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- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนจ านวน 79.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 22.95 ลา้นบาทจากปีก่อน เป็นจ านวน 56.91 ลา้นบาท 
เน่ืองจากไดจ้ดัประเภทเงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัรในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าดว้ยพลงังาน พลาสม่ามาจาก
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

สภาพคล่อง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 911.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากส้ินปี 2563 จ านวน 560.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราส่วนร้อยละ 159.50 โดยมีรายละเอียดของแหล่งท่ีมาและใชไ้ป
ของเงินสดดงัน้ี 

-  เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมด าเนินงาน 157.68 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือ และการช าระ
ดอกเบ้ียจ่ายด าเนินงาน 

-  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 123.55 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

-  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 594.26 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการออกหุ้นทุน เงินรับ
ล่วงหนา้ค่าหุน้ทุน แลเงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัฯ ในปี 2563-2564 เท่ากบั 2.27 เท่า และ 2.74 เท่า ตามล าดบั โดยบริษทัฯมีสินทรัพย์
หมุนเวยีนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน และหน้ีสินหมุนเวยีนในส่วนของเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

ณ ส้ินปี 2564 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม จ านวน 2,437.49 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.61 จากปี 2563 การลดลงของหน้ีสิน
ดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ เท่ากบั 4,060.46 ลา้นบาท ส่งผลท าใหอ้ตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.60 เท่า ลดลงจาก 0.90 เท่า ในปี 2563 
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งบการเงินรวมของบริษัท 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 
 

 

 จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด       911.30         14.02       351.17           6.10       411.62           7.57

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น     1,733.35         26.68     1,734.02         30.11     1,583.06         29.12

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั          5.00          0.08           5.50           0.10             -               -   

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา-หมุนเวยีน          5.74          0.09             -               -               -               -   

สนิคา้คงเหลอื     2,058.24         31.68     1,781.64         30.94     1,606.88         29.56

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั          0.87          0.01             -               -               -               -   

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น

 - ลูกหนี้โครงการอสงัหารมิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ          5.81          0.09           4.80           0.08           2.43           0.04

 - โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ชา่ภายใตส้ญัญาเชา่ทาง
การเงนิ

        10.04          0.15         10.04           0.17         21.08           0.39

 - สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น       351.53          5.41       351.40           6.10       379.00           6.97

โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย          3.95          0.06       180.25           3.13       180.25           3.32

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น       272.36          4.19       267.36           4.64       336.05           6.18

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน      5,358.19           82.46      4,686.18           81.38      4,520.37           83.15

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีน

      - ลูกหนี้โครงการอสงัหารมิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ         65.86          1.01         66.95           1.16         67.91           1.25

-  สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น          7.16          0.11           7.15           0.12           7.15           0.13

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม         75.80          1.17         50.39           0.88             -               -   

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา-ไม่หมุนเวยีน          5.46          0.08             -               -               -               -   

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั         20.00          0.31             -               -               -               -   

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน       112.70          1.73       114.90           2.00       104.80           1.93

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์       171.65          2.64       176.66           3.07       177.35           3.26

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้         51.33          0.79           8.50           0.15             -               -   

คา่ความนิยม         63.29          0.97         66.31           1.15         42.71           0.79

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน

 - สทิธกิารเชา่ทีด่นิ          9.49          0.15         10.65           0.18         20.38           0.37

 - สทิธก์ารเชา่พืน้ที่          0.56          0.01           1.05           0.02           1.53           0.03

 - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอื่น       451.85          6.95       453.50           7.88       450.33           8.28

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี          1.12          0.02           1.15           0.02           1.91           0.04

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น

 - ทีด่นิรอการพฒันา         23.63          0.36         23.63           0.41         23.63           0.43

 - สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น         79.86          1.23         91.65           1.59         18.45           0.34

  รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน      1,139.76           17.54      1,072.49           18.62         916.15           16.85

รวมสินทรพัย์      6,497.95         100.00      5,758.67         100.00      5,436.52         100.00

 ปี 2563  ปี 2562 ปี 2564รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ     1,089.34         16.76     1,572.28         27.30     1,704.33         31.35

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น       325.48          5.01       311.90          5.42       261.46          4.81

หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาหมุนเวยีน          5.47          0.08             -               -               -               -   

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี         19.87          0.31          3.30          0.06             -               -   

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

 - หุน้กู้       419.43          6.45             -               -           62.51          1.15

 - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ         15.22          0.23             -               -               -               -   

เงนิกูย้มืระยะสัน้-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั         69.51          1.07         69.51          1.21         84.56          1.56

เงนิกูย้มืระยะสัน้-กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั

 - ตัว๋แลกเงนิ             -               -               -               -           96.92          1.78

 - ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ             -               -               -               -           25.00          0.46

 - เงนิกูย้มืระยะสัน้          0.41          0.01         94.64          1.64         81.47          1.50

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย          3.74          0.06          2.62          0.05          3.88          0.07

หนี้สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น

 - สงัหารมิทรพัยต์ามสญัญาเชา่ทางการเงนิ          2.73          0.04          3.57          0.06          3.01          0.06

 - อสงัหารมิทรพัยต์ามสญัญาเชา่ทางการเงนิ          3.40          0.05          2.28          0.04          0.88          0.02

  รวมหน้ีสินหมุนเวียน      1,954.60           30.08      2,060.10           35.77      2,324.02           42.75

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว         23.90          0.37         20.00          0.35             -               -   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่         25.09          0.39          4.73          0.08             -               -   

หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาไม่หมุนเวยีน          5.21          0.08             -               -               -               -   

หุน้กู้             -               -         410.80          7.13             -               -   

หุน้กูท้ ีม่ลีกัษณะคล้ายทุน       199.39          3.07             -               -               -               -   

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี       117.82          1.81       116.18          2.02       118.08          2.17

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน         14.09          0.22         11.34          0.20         12.62          0.23

หนี้สนิทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น

 - สงัหารมิทรพัยต์ามสญัญาเชา่ทางการเงนิ          2.99          0.05          5.87          0.10          8.95          0.16

 - อสงัหารมิทรพัยต์ามสญัญาเชา่ทางการเงนิ         93.84          1.44         97.24          1.69         99.97          1.84

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น          0.56          0.01          0.61          0.01          0.43          0.01

  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน         482.89             7.43         666.77           11.58         240.05             4.42

รวมหน้ีสิน      2,437.49           37.51      2,726.87           47.35      2,564.07           47.16

รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2564 ปี 2562ปี 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ส่วนของผูถ้อืหุน้

  ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้ว

   หุน้สามญั 14,893,427,941  หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท         1,489.34         22.92

   หุน้สามญั 9,906,689,250  หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท          990.67            17.20

   หุน้สามญั 8,548,952,743 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท          854.89         15.72

   หุน้สามญั 6,259,073,061 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท

  ส่วนเกนิมูลคา่หุน้         1,215.17         18.70        1,215.17            21.10       1,215.17         22.35

  ก าไร(ขาดทุน)สะสม

    จดัสรรแล้ว – ทุนส ารองตามกฎหมาย             55.25           0.85            53.62              0.93           53.37           0.98

    จดัสรรส ารองหุน้ทุนซื้อคนื                 -               -                  -                  -               3.60           0.07

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร           537.67           8.27          500.48              8.69          501.25           9.22

  หุน้ทุนซื้อคนื                 -               -                  -                  -   (3.60) (0.07)

  ส่วนไดเ้สยีทุนอื่น           494.16           7.60                -                  -                 -               -   

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้                 -               -                  -                  -               0.06             -   

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่         3,791.59         58.35        2,759.94            47.93       2,624.74         48.28

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ           268.87           4.14          271.86              4.72          247.71           4.56

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           4,060.46           62.49          3,031.80               52.65         2,872.45           52.84

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น           6,497.94         100.00          5,758.67             100.00         5,436.52         100.00

ปี 2564 ปี 2562ปี 2563รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 

 

 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรหิาร     3,412.84         99.04     3,247.54         98.34     3,697.10         97.58

รายไดอ้ื่น

รายไดส้นับสนุนการขาย         13.12           0.38         28.96           0.88         39.91           1.05

รายไดอ้ื่น         19.93           0.58         25.88           0.78         51.80           1.37

รวมรายได้      3,445.89         100.00      3,302.38         100.00      3,788.81         100.00

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบรหิาร     3,095.51         89.83     2,953.99         89.45     3,359.45         88.67

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         63.20           1.83         63.25           1.92         89.94           2.37

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร       142.40           4.13       142.54           4.32       169.44           4.47

ตน้ทุนทางการเงนิ       123.94           3.60       147.77           4.47       112.73           2.98

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนบรษิทัรว่ม (24.92)           0.72 (0.39) (0.01)             -               -   

รวมค่าใช้จ่าย      3,400.13           98.67      3,307.16         100.14      3,731.56           98.49

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้           45.76             1.33 (4.78) (0.14)           57.25             1.51

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงนิได้ (9.93) (0.29) (3.92) (0.12) (15.50) (0.41)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง           35.83             1.04 (8.70) (0.26)           41.75             1.10

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบัปี           35.83             1.04 (8.70) (0.26)           41.75             1.10

การด าเนินงานท่ียกเลิก

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจาการด าเนินงานทีย่กเลกิสุทธจิากภาษี             -               -               -               -             4.25           0.11

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบัปี           35.83             1.04 (8.70) (0.26)           46.00             1.21

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

 รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร หรือขาดทุนในภายหลงั

    ผลก าไรจาการประมาณการส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน             -               -             2.92           0.09           2.59           0.07

 รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั             -               -             2.92           0.09           2.59           0.07

รายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร หรือขาดทุนในภายหลงั

    ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาการแปลงคา่งบการเงนิ             -               -               -               -   (0.30) (0.01)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี             -               -             2.92           0.09           2.29           0.06

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี           35.83             1.04 (5.78) (0.18)           48.29             1.27

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

  ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง         38.83           1.13 (7.50) (0.23)         42.12           1.11

  ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ             -               -               -               -             1.79           0.05

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ         38.83           1.13 (7.50) (0.23)         43.91           1.16

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (3.00) (0.09) (1.20) (0.04) (0.37) (0.01)

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินทีย่กเลกิ             -               -               -               -             2.46           0.06

รวม           35.83             1.04 (8.70) (0.27)           46.00             1.21

ปี 2564 ปี 2562ปี 2563รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)

Page 43



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

 
 

งบกระแสเงินสด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง         38.83           1.13 (4.58) (0.14)         44.41           1.17

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินทีย่กเลกิ             -               -               -               -             1.79           0.05

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ส าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ

        38.83           1.13 (4.58) (0.14)         46.20           1.22

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (3.00) (0.09) (1.20) (0.04) (0.37) (0.01)

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปีจากการด าเนินทีย่กเลกิ             -               -               -               -             2.46           0.06

รวม           35.83             1.04 (5.78) (0.18)           48.29             1.27

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)         0.0029 (0.0008)         0.0051

รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2564 ปี 2562ปี 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (157.69) (244.08)         39.69

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       123.55 (99.39)         53.29

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       594.26       283.02 (114.03)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ       560.12 (60.45) (21.33)

ปี 2564 ปี 2562ปี 2563
รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ปี 2564      ปี 2563      ปี 2562

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ%           1.13 (0.23)             1.16

อตัราผลตอบแทนสนิทรพัยร์วม(%)           0.63 (0.13)             0.84

อตัราผลตอบแทนส่วนผูถ้อืหุน้(%)           1.09 (0.25)             1.58

อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอก าไรกอ่นดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงนิได ้คา่เสื่อมราคาและ           7.70         14.65           11.24

    คา่ตดัจ าหน่าย (เท่า)

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย(เท่า)           1.60           1.10             1.70

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั(เท่า)           0.11           0.07             0.09

อตัราส่วนหนี้สนิเฉพาะทีม่ภีาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(เท่า)           0.45           0.71             0.72

อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)           0.21           0.56             0.53

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(ท่า)           0.60           0.90             0.89

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)           2.74           2.27             1.95

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า)           1.73           1.45             1.29

อตัราส่วนตัว๋เงนิจ่ายต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย (เท่า)             -               -               0.05

อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปีต่อ           0.88           0.80             1.00

     หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทัง้หมด (เท่า)

อตัราส่วนเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหนี้สนิรวม (เท่า)           0.64           0.58             0.69

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ (เท่า)           1.98           1.98             2.49

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วนั)           182           182              145

อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า)           1.68           1.83             2.20

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ย (วนั)           214           197              164

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ (เท่า)           3.19           2.75             2.93

ระยะเวลาช าระหนี้สนิเจา้หนี้การคา้ (วนั)           113           131              123

วงจรเงนิสด (วนั)           173           248              186

รายการ
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5. ข้อมูลทัว่ไป 
 
ช่ือบริษทั บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผูจ้  าหน่ายและให้บริการต่างๆ เก่ียวกบัอุปกรณ์ส่ือสาร

โทรคมนาคม ซ่ึงประกอบด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และ
อุปกรณ์เสริม 

เลขทะเบียนบริษทั 0107548000285 
โทรศพัท ์ 0-2275-9789 
โทรสาร 0-2275-9798 
เวบ็ไซต ์ www.twz.co.th  
อีเมล ์ ติดต่อกรรมการอิสระ independentdirector@twz.co.th 
 ติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ IR@twz.co.th 
 ติดต่อเลขานุการบริษทั secretary@twz.co.th 
ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 14,893,427,941หุน้ 
 มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 1,489,342,794 
 
 

นายทะเบียนผูถื้อหุน้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   
 93  ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์ (66) 2009 9999 
 
ผูส้อบบญัชี นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5113 

 บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
 เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 
 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศพัท ์ (66) 2105-4661 
 โทรสาร   (66) 2026-3760 

 
 

ขอ้พิพาททางกฏหมาย ไม่มี 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจและการบริหารจดัการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งจริงจงั

และเป็นรูปธรรม โดยก าหนดใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
มีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน และสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนพึงปฏิบติั  

 ในปี  2564  บริษทั ไดด้ าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี  โดยการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและแนวทางการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์ 5  หมวด ดงัน้ี 

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

       บริษทั ใหค้วามส าคญัถึงสิทธิท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บการคุม้ครองขั้นพ้ืนฐาน  โดยด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอครบถว้น  
โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็น
คณะกรรมการบริษทั  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด  รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม  
ซ่ึงในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผูถ้ือหุ้นจะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมด้ว ย 
เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ประชุม  รวมถึงข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุ้น  และการออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถดูขอ้มูลต่าง ๆ  เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมของแต่ละคร้ังไดท้างเวบ็ไซต์
ของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนไดรั้บเอกสารการประชุมดว้ย และบริษทัไดเ้ปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนล่วงหนา้
ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ยสองชัว่โมง 

2) ก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง  ประธานกรรมการจะช้ีแจงวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนอยา่งชดัเจน และแสดงผลสรุป
ของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยา่งชดัเจนในหอ้งประชุมดว้ย 

3) ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ  และด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส  
โดยในระหว่างการประชุม  จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ถึงก่อนจะให้
ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละระเบียบวาระ 

4) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5) จดัใหมี้ช่องทางท่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถติดต่อขอขอ้มูลไดโ้ดยตรงทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ผ่านหน่วยงาน
นกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทั 

6) ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนแก่องค์กร  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 2.   การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทั ใหค้วามส าคญัและดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  โดยไดด้ าเนินการต่างๆ  
ดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเสมอ  และมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิม
ระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกาสศึกษาขอ้มูล
ประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ 

Page 47



2. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยจะมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูหุ้้น
และใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ และในการ
ลงคะแนนเสียงนั้นคณะกรรมการสนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการ
เก่ียวโยง การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบไดใ้นกรณี 
มีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

3. บนัทึกรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  และจดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลงัการประชุมเสร็จ
ส้ินภายในวนัท่ี  14  วนั  พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

4. ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเก็บรักษาขอ้มูล  และการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน  ไวใ้นนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  เพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั
จะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในบริษทั 
และ/หรือ เขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อบริษทั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีขอ้หา้มมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั
ในหน่วยงานท่ีรู้ขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินของ
บริษทัจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงขอ้ก าหนดน้ีรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัดว้ย  

 3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษทั อนัประกอบด้วย ผูถื้อหุ้น  
พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง ลูกคา้ ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้พนักงานทุกระดบั ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัและถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคญั
ของทุกคน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้  :    บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงความ
เจริญเติบโตของบริษัทอย่างย ัง่ยืน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองรวมทั้ งจะ
ด าเนินการอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้

 ลูกคา้  :    บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยนื 

 คู่คา้  :    บริษทัค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ 
โดยคู่คา้ของบริษทั พึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการ
ด าเนินธุรกิจ 

 คู่แข่ง  :     บริษทัจะยดึถือกติกาและแนวทางของการแข่งขนัท่ีดี    
 พนกังาน  :   บริษทัถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัหน่ึงสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรม 

และบรรยากาศการท างานท่ีดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหพ้นกังาน 
 ชุมชนและสงัคม :  บริษทัตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยค านึงถึงการพฒันาการเติบโตของ

บริษทัควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชน  
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการดูแลใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส  โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
(www.twz.co.th) โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้นักลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้ขอ้มูล
ตดัสินใจอยา่งเพียงพอและเท่าเทียมกนั 

การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี  
2. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 
3. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชี

ในรายงานประจ าปี 
4. การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการประชุมและ

จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา  
5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือท าหนา้ท่ีส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนักวิเคราะห์ การประชุม
ทางโทรศพัท ์การตอบค าถามทางโทรศพัท ์และ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นหัวใจส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยตอ้งประกอบดว้ยผูมี้ความรู้
เช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์แก่บริษทั ไดเ้ป็นอยา่งดี มีความมุ่งมัน่ทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มท่ี
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

7. โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ท่าน 
โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงตามขอ้บงัคบับริษทัก าหนดใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน 
และตามหลกัการก ากับดูแลกิจการก าหนดให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ  

2. บริษทัมีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้
ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
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3. บริษทัก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคุณสมบติัดงักล่าวเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. บริษทัเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th)   

5. ประธานกรรมการของบริษทัไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ัดการ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน 
โดยคณะกรรมการไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 

คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือใหมี้การพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานท่ีส าคญัอยา่งรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงใหมี้
การจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยข้ึนดงัต่อไปน้ี 

- คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 คนและเป็นกรรมการอิสระของบริษทั  
และอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีหรือการเงิน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบั
ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง
คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี การพิจารณา
ขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมถึงการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

- คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัทจ านวน 3 คน โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณา
กลัน่กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ก าหนดทิศทางนโยบายการ
ลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั รวมถึงพิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

อย่างไรก็ตามบริษทัยงัไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
เบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน 
นอกจากน้ีจะพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัประกอบดว้ย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยคณะกรรมการ 
มีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีตอ้งค านึงถึงหลกัการตามกฎหมายขอ้บังคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยด าเนินการอยา่งซ่ือสตัย ์สุจริตมีจริยธรรม รับผิดชอบ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส รวมทั้ง
ก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นรวมทั้งประโยชน์
แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพ่ือให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัจึงมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัในเชิงรุกดงัต่อไปน้ี 

1. ทุ่มเทเวลาและให้ความส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทัโดยร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ี มีการแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางดงักล่าว รวมถึงมีการพิจารณา
ถึงประเด็นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าผูบ้ริหารจะสามารถน าวิสัยทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์
ท่ีก าหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบายท่ีส าคญัรวมถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และ
แผนงานต่างๆของบริษทัพร้อมทั้งติดตามผูบ้ริหารให้มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนดไวต้ามทิศทางและกลยทุธ์
องคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. จดัใหมี้การพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว
อย่างครอบคลุม ดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 
รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงดงักล่าว 

5. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยง 
ให้ความส าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมีความส าคญั โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม 

6. จดัให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิด
แรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

7. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการอยา่งสม ่าเสมอ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหส้อดคลอ้งกบั
ผลการด าเนินงาน 

8. จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในดา้นการเปิดเผย
ขอ้มูลเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

9. เป็นผูน้ าและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดีสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

 การประชุมคณะกรรมการ 

1. บริษัทจัดให้มีก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
ก าหนดการดงักล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้อยา่งไรก็ตาม ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน บริษทั
อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ิมเติมได ้

2. ในปี 2564 บริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการจ านวน 14 คร้ัง ซ่ึงเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการและการด าเนินธุรกิจของบริษทัในปีท่ีผา่นมา 

3. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดมี้การร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ือง เพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ นอกจากน้ี กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม 

4. บริษทัจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยเอกสารมีลกัษณะโดยยอ่ แต่ให้
สารสนเทศครบถว้น ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรนั้น จะใหน้ าเร่ืองมาอภิปรายกนัในท่ีประชุม 

5. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั 

6. คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ ัดการ หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนดไว ้
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7. คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และมีการแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการทราบ
ถึงผลการประชุมดว้ย 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

1. คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นรายปี เพ่ือใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงาน
และปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยไดก้ าหนดหัวขอ้ในการประเมินอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ 

2. คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยการประเมินผลรายบุคคลจะกระท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจดัไดว้า่อยูใ่นระดบัท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม และ
เหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก
กรรมการแต่ละท่าน  

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ และผูบ้ริหารระดบัสูง
เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ระดบัค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทั และผลปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั เช่น กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการคณะกรรมการ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูป้ระสานงาน
ตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และการท างานท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

2. บริษทัไดก้ าหนดใหก้รรมการใหม่รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษทัรวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการใหม่ และจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

3. คณะกรรมการจดัให้มีโครงการส าหรับพฒันาผูบ้ริหาร โดยให้กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารรายงานผลการ
ปฏิบติังานถึงส่ิงท่ีไดท้ าไปทุกไตรมาส เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบริษทั 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 

 บริษทัสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนทุกระดบัต าแหน่งไดมี้ความรู้ความสามารถเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสม
กบัต าแหน่งและหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และเพ่ือความกา้วหนา้ของตนเองและบริษทัในอนาคต โดยมี
การจดัการอบรมใหก้บัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  โดยแบ่งออกเป็น 

1. การอบรมภายใน ซ่ึงจัดอบรมโดยหัวหน้างาน หรือเชิญวิทยากรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์และใหค้  าแนะน าต่างๆ เพ่ือให้พนกังานสามารถน ามาพฒันาใชก้บังานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยจะจดั
ประมาณ 1-3 เดือน/คร้ัง   
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2. การอบรมภายนอก ซ่ึงจดัโดยเจา้ของผลิตภณัฑห์รือสินคา้นั้นๆ เช่น AIS เพื่อให้พนกังานของบริษทัมีความเขา้ใจ
ในผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นอยา่งดีรวมทั้งการอบรมอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของพนกังานตามความเหมาะสมและโอกาส 

 

 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัไดต้ระหนักและให้ความส าคญัของการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย และความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ 
กิจกรรมของบริษทัท่ีมีต่อชุมชน คู่คา้ พนัธมิตร ลูกคา้ ตลอดจนพนกังานของบริษทั โดยยดึมัน่ในการปฏิบติัดว้ยความเป็นธรรม 
และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือภาระต่อสงัคม รวมถึงไม่ขดัต่อศีลธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัมีนโยบายในการจดัซ้ือสินคา้มาเพ่ือจ าหน่ายจากคูค่า้ท่ีประกอบธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นสินคา้ท่ีไม่ละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน รวมถึงสินคา้ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูผ้ลิตสินคา้นั้นๆ โดยบริษทัมีนโยบาย
ในการขอเขา้เยีย่มชมสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตสินคา้นั้นก่อนการตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้อีกคร้ังก่อนท่ีจะน าออกจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่สินคา้ดงักล่าวมีคุณภาพ
ผา่นเกณฑท่ี์ยอมรับและไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ลูกคา้หรือผูใ้ชง้าน 

ส าหรับการเสนอขายสินคา้ของบริษทันั้น บริษทัสนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
ไม่มีลกัษณะผูกขาดหรือก าหนดให้คู่คา้ตอ้งขายเฉพาะสินคา้ของบริษทัเท่านั้น การก าหนดราคาขายส่งให้แก่ตวัแทน
จ าหน่ายเป็นไปหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนัส าหรับคู่คา้แต่ละราย เช่น ปริมาณการสั่งซ้ือ ประวติัการ
ช าระเงิน เป็นตน้ และการก าหนดราคาขายปลีกให้แก่ลูกคา้รายย่อยก็เป็นไปตามมาตรฐานในราคาเดียวกันทั้ งหมด 
นอกจากน้ีบริษทัยงัไม่สนบัสนุนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของคู่แข่งอยา่งผิดกฎหมายหรือขดัต่อจริยธรรมอนัดีอีกดว้ย  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริต การใหสิ้นบน การรับสินบน และการคอร์รัปชัน่ในทุกระดบัของพนกังาน 
ซ่ึงไดช้ี้แจงท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวกบัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนก าหนดบทลงโทษส าหรับพนกังานท่ีฝ่าฝืน
ไวอ้ย่างเด็ดขาด ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมการอบรมเร่ือง Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 
เพ่ือก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจนและใหก้ารต่อตา้นการทุจริตของบริษทัเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพนกังานในทุกระดบั ไม่ปิดกั้นการแสดงออกตามสิทธิและ
เสรีภาพของพนักงานในการเขา้ร่วมสมาคม กลุ่มชน หรือองคก์รใดๆ ท่ีด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามกรอบของกฎหมาย 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ชสิ้ทธิในการลาหยดุเพ่ือเขา้ร่วมแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพ ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นการ
กระท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือประเทศชาติ นอกจากน้ีบริษทัยงัให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของ
พนกังาน โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน เช่น ประวติัส่วนตวั ครอบครัว ประวติัการรักษาพยาบาล เงินเดือน ฯลฯ 
ต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานหรือเป็นการด าเนินการตามกฎหมายเท่านั้น 
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การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัเลง็เห็นถึงคุณค่าของบุคลากรท่ีร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้กบับริษทั จึงให้ความส าคญัต่อการสร้างเสริม
ศกัยภาพความรู้ความสามารถของพนกังาน รวมทั้งสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานอยา่งเสมอภาค 

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสวสัดิการ ดูแลดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างานให้แก่พนักงานตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้รวมถึงการดูแลพนกังานในดา้นสถานท่ีท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน อุปกรณ์ในการท างาน 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งหวงัให้พนักงานมีความสุขในการร่วมงานกบับริษทั 
นอกจากสวสัดิการพ้ืนฐานต่างๆ แลว้ บริษทัยงัจดัให้มีสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีเหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น โครงการ
อาหารกลางวนัฟรี เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานไดมี้โอกาสอยู่ร่วมกนั เรียนรู้ แลกเปล่ียนระหว่างกนั นอกเหนือจากเวลา
ในการปฏิบติังานตามปกติ อีกทั้งยงัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพของพนกังานอีกทางหน่ึงดว้ย 

ส าหรับดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน บริษทัไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานภายในองคก์ร
อย่างต่อเน่ืองตามความเหมาะสมและจ าเป็น เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ ทศันคติ และการอยูร่่วมกนัในสังคมของ
พนกังาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง บริษทั และสงัคมต่อไป 

ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยสินคา้ของบริษทั
ท่ีจ าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานผูผ้ลิต ผ่านการตรวจสอบและไดรั้บอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ังจากบริษทัก่อนส่งถึงมือผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษทัยงัมี
นโยบายในการรับประกนัคุณภาพสินคา้ทุกช้ินของบริษทัตามประเภทสินคา้ภายใตเ้วลาและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและปลอดภยัในการใชสิ้นคา้ของบริษทั 
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โครงสร้างองค์กร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 55



โครงสร้างการจัดการและรายงานผลการด าเนินงานส าคญั 

ด้านการก ากับดูแลกจิการ 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1)  คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั้งส้ินจ านวน 9 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

 ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงศ ์ กิตติภสัสร กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ กรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
4. นางสาวไขแข           เชิดวศิวพนัธ์ุ                  กรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
5. นายณฐัชยั  เจริญขจรกลุ กรรมการ 
6. นายภทัร ลาภานนัท ์ กรรมการ 
7. นายพงชาญ  ส าเภาเงิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายบนัดาล อุดล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายมนตรี  ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

         โดยมี นางสาวนลินี ประทบัศร เป็นเลขานุการบริษทั 
หมายเหตุ :  นายกิตติพงศกิ์ตติภสัสรไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ วนัท่ี 31 มกราคม 2565  

 และแต่งตั้ง นายธีรยศ  สุทธิส าแดง เป็นกรรมการ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2565 
 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั คือ นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ลงลายมือช่ือ ร่วมกบั นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธ์ุ 
หรือ ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสาวนลินี ประทบัศร ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ให้ด ารงต าแหน่ง 
เลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 มีหน้าท่ีในการดูแลให้บริษทั ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ (corporate governance) 
2. วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมใหค้รอบคลุมตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. จดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการและบนัทึกการประชุมใหเ้ป็นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
4. จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
5. ดูแลและใหค้ าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎหมาย พ.ร.บ.บริษทัมหาชน พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคข์องบริษทั 
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6. เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อใหข้อ้มูลกบักรรมการและบุคคลภายนอก 
7. งานทะเบียนหุน้และจดัเก็บเอกสารของบริษทัฯ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ดว้ยความสุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2. มีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด
หรือหลายอย่างเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ งมีอ านาจแต่งตั้ งประธาน
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม 

3. ก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั  ควบคุมดูแลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้

4. พิจารณาทบทวนและอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณส าหรับประกอบ
ธุรกิจประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

6. พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอนัเก่ียวกบับริษทั หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษทั 

เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ี ก าหนดให้
รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั 
หรือ บริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

  (ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

  (ข)  การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายก าหนด หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ระบุตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

และในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

  (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย
ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั  

  (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

  (จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั  
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( 2 )   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัมี จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.   นายกิตติพงศ ์ กิตติภสัสร  ประธานกรรมการบริหาร 
2.   ผศ.ดร.ทิพภากร  รังคสิริ กรรมการบริหาร 
3.   นางสาวไขแข  เชิดวศิวพนัธ์ุ   กรรมการบริหาร 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารบริษทัซ่ึงเป็นผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั มีอ านาจกระท าการแทนบริษทัในกิจการ
ดงัต่อไปน้ี     

1. มีอ านาจในการจดัการและบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกประการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั   

2. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร อ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทั โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของ
การคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง การโยกยา้ย  การเลิกจา้ง  พนกังานของบริษทั 

3. วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ  และงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  รวมทั้งพิจารณาอนุมติัการจดัสรรงบประมาณประจ าปี  การแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และใหน้ าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบต่อไป   

4. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบาย  และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีก าหนดไวใ้ห้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ  

5. ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีก าหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติั 
6. มีอ านาจในการอนุมติัการด าเนินการทางการเงินดงัน้ี 

(1) ในกรณีท่ีก าหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจ าปีท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว ้แล้ว  
คณะกรรมการบริหารสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่จ ากดัวงเงิน 

(2) ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไวต้ามข้อ (1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการอนุมัติการ
ด าเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 40 ลา้นบาท  โดยอ านาจอนุมติัทางการเงินดงักล่าวจะรวมถึงการ
อนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพยฝ่์ายทุน หรือสินทรัพยถ์าวร 
การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น  และให้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่ือทราบต่อไป 

7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 

โดยการมอบอ านาจดังกล่าว จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั   
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( 3 )  คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจ านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี    
ภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ จดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี โดยพิจารณางบการเงินและรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางบญัชี การปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี การด ารงอยู่ของกิจการ 
การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีท่ีส าคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเก่ียวกับการก าหนดนโยบายบัญชีก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจ สอบภายใน (Internal Audit) 
ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบญัชีภายนอก และ ผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี) พิจารณา
วางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทั และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี) ถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการ
ประมวลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการใชค้อมพิวเตอร์
ไปในทางท่ีผิดโดยพนกังานบริษทัหรือบุคคลภายนอก 

3. สอบทานการด าเนินการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 

 5. พิจารณาอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อย 
รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้ งพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

6. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายพงชาญ ส าเภาเงิน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายบนัดาล อุดล กรรมการตรวจสอบ 
3. นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) 

Page 59



ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและ
การวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
-  ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น 

เป็นท่ีเช่ือถือได ้
-  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
-  เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
-  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
-  รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

8.   ท าการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามหรือท่ีก าหนดไวภ้ายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

(4)  ผู้บริหาร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

                  ช่ือ-นามสกลุ              ต าแหน่ง 
1. นายกิตติพงศ ์ กิตติภสัสร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

2.   นางสาวนลินี ประทบัศร ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
3.   นายณฐัชยั เจริญขจรกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (Non-telecom Business) 
4.   นายสกล ปวติรานนท ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  (Telecom Business) 
5.   นายธนะชิต เดชพงศพ์รหม ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายขาย  
6.  นางสาวพรพรรณ รุ่งโรจน ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

1. เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 

2. ด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั  
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3. มีอ านาจแต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสั 
ของพนกังานทั้งหมดของบริษทัในต าแหน่งต ่ากวา่ระดบัผูบ้ริหาร    

4. มีอ านาจอนุมติัการจดัซ้ือ และการใชจ่้ายเงินส าหรับการปฏิบติังานทัว่ไป ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ตามท่ี
ก าหนดในอ านาจการอนุมติั (Authority Table) ของบริษทั  

5. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั 
และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานในองคก์ร  

6. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน ์ต่อกิจการ 

7. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของบริษทั 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งน้ีกรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถรับมอบอ านาจให้อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 การสรรหากรรมการ 

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัจะกระท าผ่านประชุมผูถื้อหุ้น โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะท าการเลือกตั้ง
กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีตอ้งออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 การสรรหากรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณา
จากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ในการท างาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืนๆประกอบและจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทัต่อไป   

 ทั้งน้ี นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าในบริษทั 
บริษทัยอ่ย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะ
ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแตงตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
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ประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั บริษทัยอ่ย 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษทัท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีก าหนดวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน  โดยแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 ในปี 2564 บริษทัมีกรรมการ จ านวน 10 ท่าน โดยบริษทั มีค่าตอบแทนของกรรมการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน* จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม 

(บาท) ปกติ เพิม่เติม 

1. นายพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ         930,000.00  4/4 11/11 
2. นายกิตติพงศ ์กิตติภสัสร กรรมการ         180,000.00  4/4 11/11 
3. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ         480,000.00  4/4 11/11 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธ์ุ กรรมการ         480,000.00  4/4 11/11 
5. นายณฐัชยั เจริญขจรกุล กรรมการ         100,000.00  3/4 3/11 
6. นายภทัร ลาภานนัท ์ กรรมการ         300,000.00  3/4 3/11 
7. รศ. พชัรา พชัราวนิช ** กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ         275,000.00  2/4 7/11 
8. นายพงชาญ ส าเภาเงิน *** กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ         570,000.00  4/4 11/11 
9. นายบนัดาล อุดล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ         480,000.00  4/4 11/11 
10.นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ         175,322.55  1/4 3/11 

รวม        3,970,322.55  
    หมายเหตุ :   

   * ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยเบ้ียประชุมและค่าบ าเหน็จ 
  **  รศ. พชัราพชัราวนิชลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
  ***  นายพงชาญส าเภาเงิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
 

โดยตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน2564 มีมติอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ในปี 2563 และปี 2564 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทของค่าตอบแทน 
ปี 2563 ปี 2564 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5 7,879,847 8 9,512,298 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 508,174 8 606,971 

รวม  8,388,021  10,119,269 
 

(2)  ค่าตอบแทนอ่ืน 

   - ไม่มี -  

 บุคลากร 

 จ านวนพนักงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พนกังานของบริษทัมีรายละเอียดดงัน้ี 

ฝ่าย จ านวนพนกังาน 
ฝ่ายบริหาร 9 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 7 
ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 15 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 22 
ฝ่ายขายและบริการหลงัการขาย 278 

รวม 333 
 

 ค่าตอบแทนพนักงาน 

 (1)  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 ค่าตอบแทนของพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในปี 2563 และปี 2564 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทของค่าตอบแทน 
ปี 2563 
(บาท) 

ปี  2564 
 (บาท) 

ผลตอบแทนระยะสั้น 104,776,251 108,568,720 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,811,091 1,754,802 
     รวม 106,587,342 110,323,522 
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(2)  ค่าตอบแทนอ่ืน 

      - ไม่มี - 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากัด ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2564 
มีค่าตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัจ่ายค่าสอบบญัชี ใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปี 2564 ดงัน้ี 

ช่ือ ปี 2564  

บมจ.ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่    1,634,000.00  
บจก.ทีแซดเทรดด้ิง       240,000.00  
บจก.ปิยะชาติ       915,000.00  
บจก.เกียร์ทู คอร์ปอเรชัน่       325,000.00  
บจก.มิตรา คอร์ปอเรชัน่       120,000.00  
บจก.พีจีแอนด ์ซี 5714       270,000.00  

บจก.เค บี เอม็ คอนสตรัคชัน่         95,000.00  
บจก.ถงั คอร์ปอเรชัน่         95,000.00  
บจก.สกาย เวลล ์(ประเทศไทย)       140,000.00  
งบการเงินรวม บจก.อีเลคตร้า โมทีฟ         90,000.00  
บจก.อิเลคตร้า โมทีฟ       200,000.00  
บจก.ซีนิทโกลฟส์       120,000.00  

บจก.ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่       110,000.00  
บจก.สยามเมดิคอลแคนนาบิส         30,000.00  
ค่าแบบสอบถามเงินลงทุนในบริษทัร่วม       140,000.00  

 
   4,524,000.00  

 

2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ใหร้วมถึง 

1. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัชี 
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2. กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมส านกังานสอบบญัชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส านกังานสอบบญัชี และกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

3. กิจการท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัชี 
4. หุน้ส่วนหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
5. คู่สมรสและบุตรท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงหรืออยูใ่นอุปการะของบุคคลตามขอ้ (4) 
6. กิจการท่ีผูส้อบบญัชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเป็น

โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

8.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

 การควบคุมภายใน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั 7 ประการ คือ 
1. รายงานทางการเงิน 
2. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
3. การปฏิบติัตามกฎหมายขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
5. ผูส้อบบญัชี  
6. การตรวจสอบภายใน 
7. ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จากการประเมินดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

ทั้ง 7 ส่วน ซ่ึงรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว เพียงพอแลว้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารด าเนินการพฒันา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างใหบ้ริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) 

รายการระหว่างกัน 

  มาตรการการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

 บริษทัมีการก าหนดมาตรการในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของบริษทั และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้วา่ ผูบ้ริหาร
และผูมี้ส่วนได้เสียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษทัจะจัดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคา
ของรายการนั้น โดยจะมีการก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการทางการคา้ปกติในราคาตลาด 
ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั้งน้ี
บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 บริษทัอาจมีการกู้ยืมเงินระยะสั้ นจากบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หากมีความจ าเป็นเฉพาะกรณีเร่งด่วน ซ่ึงหากมี
รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เกิดข้ึนในอนาคต บริษทัจะจดัให้มีการด าเนินการตามมาตรการหรือ
ขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัตามท่ีระบุในมาตรการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของ บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษทั ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ
บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผล
การด าเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ีขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนัขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***/2 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตนในงบการเงนิรวม 
ความเส่ียง 
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 13.1 และ 18.3 สืบเน่ืองจากในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจพลงังาน 
พลาสม่าของกลุ่มบริษทักลุ่มหน่ึง และมีจ านวนเงินท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบการเงินรวม ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. สญัญาการซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายวตัถุดิบ 3 ราย มูลค่า 255 ลา้นบาท  

2. สญัญากบัการไฟฟ้า มูลค่า 192 ลา้นบาท และ 

3. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่สามารถระบุได ้(ค่าความนิยม) มูลค่า 24.13 ลา้นบาท  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัยงัประเมินวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนขา้งตน้ ยงัไม่มีเหตุท่ีท าให้มูลค่าลดลงแมค้วามคืบหนา้ของการ
ด าเนินการตามแผนจะเกิดความล่าชา้จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด – 19 ก็ตาม เหตุ
ท่ีมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมูลค่าไม่ลดลงเป็นเพราะ หากพิจารณาจากเน้ือความใน 

- สญัญาซ้ือวตัถุดิบกบัผูข้าย มีก าหนดระยะเวลาอา้งอิงกบัสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า  

- สญัญากบัการไฟฟ้า บริษทัไดท้ าการขยายระยะเวลาจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(SCOD) ท าให้ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสญัญาท่ีไดท้ าไว ้(ตามหมายเหตุ 13.1) 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบญัชี 
วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
 - ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบสัญญาซ้ือวตัถุดิบกับผูจ้ะขาย โดยตรวจสอบระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนัตามสัญญา ซ่ึง

เน้ือความในสญัญามีขอ้ความระบุไวว้า่ ผูจ้ะขาย จะจดัหาวตัถุดิบตามจ านวนท่ีตกลงกนัในสัญญาให้กบับริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงไดใ้ชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า “ตลอดระยะเวลาของสญัญาไฟฟ้า”  

 - ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบกับหนังสือขยายก าหนดวนัจ าหน่ายไฟฟ้า เชิงพาณิชย์ ตามสัญญา (SCOD) โดย
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) โดย กกพ. ท่ีประชุมคร้ังท่ี 47/2564 (คร้ังท่ี 756) เม่ือวนัท่ี 31 
ตุลาคม 2564 ซ่ึงมีมติใหข้ยายก าหนดวนั SCOD จ านวน 12 เดือน นบัถดัจากวนัครบก าหนด SCOD เดิม ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 (ตามหมายเหตุ 13.1) 

 - ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหาร และตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตซ่ึงคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน ยงัพบว่า ไม่มีปัจจัยท่ีกระทบให้มูลค่าท่ีจะได้รับจากการลงทุนในโครงการลดลงเป็น
สาระส าคญั หากบริษทัยงัสามารถด าเนินการตามแผนให้เกิดโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานพลาสม่าได ้ 
(ดว้ยเหตุน้ีอาจกล่าวไดว้า่ ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึน ยงัไม่มีขอ้บ่งช้ีต่อการดอ้ยค่า) 

 -  อีกทั้ง ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบสมมติฐาน เพ่ือพิจารณาความสมเหตสุมผลของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่
จะไดรั้บในอนาคต  
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตนในงบการเงนิรวม (ต่อ) 
 -  ขา้พเจ้ายงัมีความกังวลต่อความคืบหน้าของโครงการดงักล่าว จึงได้ตรวจสอบความคืบหน้าของการน า

เคร่ืองจกัรเขา้มาจากต่างประเทศ ท่ีมีความล่าชา้จากก าหนดการเดิม โดยให้ผูผ้ลิตในประเทศนั้นๆ ส่งภาพ
เคร่ืองจกัรท่ีจดัเตรียมเสร็จส้ินและจะน าเขา้มาในประเทศไทย แต่ล่าชา้เพราะผลกระทบโควดิ 19 และ 

 - ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบรายการท่ีขอน าเขา้เคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เทียบกบัเคร่ืองจกัรท่ี
จะน าเขา้มาจากต่างประเทศวา่เป็นรายการเดียวกนัแลว้ 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 บริษทัไดท้บทวนค่าความนิยม และไดบ้นัทึกดอ้ยค่า ค่าความนิยมเป็น
จ านวนเงิน 3.03 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ ลดลงตามอายขุอง
สญัญาเช่าท่ีเหลือ การลดลงของมูลค่ายติุธรรมจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากการเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ย
นั้น ส่งผลกระทบต่อค่าความนิยมดงักล่าวใหล้ดลง 

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบญัชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- พิจารณาหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุด ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  
- เปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ตามวิธีประมาณการมูลค่าการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนใน

อนาคตซ่ึงคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั เทียบกบัมูลค่ายติุธรรม โดยเลือกมูลค่าท่ีสูงกวา่  
- ประเมินความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญอิสระ และความน่าเช่ือถือในผลงานของผูป้ระเมิน พร้อมทั้งสอบทานความ

สมเหตุสมผลของสมมติฐาน ท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์และแหล่งท่ีมาของมูลค่ายติุธรรม 
- ตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือประเมินมูลค่ายติุธรรมวา่ยงัมีความเหมาะสม 
- ทดสอบการค านวณเพ่ือบนัทึกการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13.2 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บริษทั สยามเมดิคอลแคนนา
บีส จ ากดั ผ่านบริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัอยูร่ะหวา่งการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของ
ธุรกิจโดยผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลคา่ยติุธรรมดงักล่าว อยา่งไรก็ดี ณ วนัท่ีงบการเงินรวมน้ีไดรั้บ
การอนุมติั บริษทัยงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาขอ้มูลดงักล่าว ดงันั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาเป็น
มูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุงตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีน้ี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลด าเนินการแก้ไขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ด้วยความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

***/5 

 

Page 71



 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่
ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุป
ของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล วา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของบริษทัภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

***/6 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงิน ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายจิโรจ ศิริโรโรจน ์
 
 
 
 
(นายจิโรจ ศิริโรโรจน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 
 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

6 911,295,689 351,171,611 904,898,416 340,580,119 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 1,733,349,000 1,734,016,317 1,797,121,032 1,789,172,737 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 5,000,000 5,500,000 239,500,501 220,000,501 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 8 5,744,255 - - - 

สินคา้คงเหลือ 9 2,058,238,387 1,781,639,024 1,965,713,092 1,699,799,352 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 865,922 - - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภ์ายใต้

สัญญาเช่าทางการเงิน 10.1 5,813,519 4,797,389 4,041,329 2,725,208 

- โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่าภาย

   ใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 10.2 10,041,694 10,041,694 -                         - 

- สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10.3 351,528,402 351,402,905 351,030,127 350,928,079 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 272,357,871 267,357,871 5,000,000 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย 

ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 12 3,949,387 180,249,734 3,949,387 192,349,734 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,358,184,126 4,686,176,545 5,271,253,884 4,595,555,730 

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน

- ลูกหน้ีโครงการอสังหาริมทรัพยภ์ายใต้

สัญญาเช่าทางการเงิน 10.1 65,860,491 66,949,522 41,863,248 42,678,940 

- สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,163,786 7,161,906 - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 13.1, 13.2.1 75,799,122 50,387,177 407,999,400 406,000,000 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน 8 5,460,977 - - - 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 20,000,000 - 20,000,000 - 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 112,700,000 114,900,000 15,500,000 15,900,000 

15 171,665,164 176,665,496 68,988,457 80,010,370 

16 51,331,167 8,501,807 52,300,392 11,748,263 

คา่ความนิยม 17 63,285,951 66,312,526 - - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม

- สิทธิการเช่าท่ีดิน 18.1 9,486,461 10,649,682 - - 

- สิทธิการเช่าพ้ืนท่ี 18.2 561,886 1,047,812 561,886 1,047,812 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18.3 451,847,495 453,504,031 4,847,490 6,501,176 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 1,117,571 1,146,667 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20

- ท่ีดินรอการพฒันา 23,625,000            23,625,000            -                         - 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 79,858,929 91,645,761 7,735,911 20,760,375 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,139,764,000 1,072,497,387 619,796,784 584,646,936 

รวมสินทรัพย์ 6,497,948,126 5,758,673,932 5,891,050,668 5,180,202,666 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 1,089,341,193 1,572,279,599 1,086,480,984 1,562,806,823 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22 325,478,264 311,899,306 157,666,251 152,395,414 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาหมนุเวียน 8 5,474,789 - - - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 19,867,135 3,296,074 20,540,311 4,440,390 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- หุน้กู้ 24 419,425,117          - 419,425,117          - 

- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 26 15,221,523 - 15,221,523 - 

เงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 69,509,346 69,509,346 35,723,213 42,407,575 

เงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

- ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 27.1 - - - - 

- เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 27.2 412,157 94,640,770 - 94,228,613 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,741,646 2,619,067 3,250,955 2,190,458 

หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน

- สังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงิน 28.1 2,731,212              3,570,607 2,731,212 3,570,607 

- อสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงิน 28.2 3,398,987              2,283,416 1,650,426 1,108,744 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,954,601,369 2,060,098,185 1,742,689,992 1,863,148,624 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 26 23,900,568 20,000,000 23,900,568 20,000,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 25,094,117 4,726,498 24,729,412 6,181,570 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน 8 5,204,800 - - - 

หุน้กู้ 24 - 410,802,579 - 410,802,579 

หุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทุน 25 199,384,424 - 199,384,424 - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 117,819,608 116,177,910 9,413,326 6,815,537 

ผลประโยชน์พนกังาน 29 14,089,700 11,345,070 13,297,129 10,795,076 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

- สังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงิน 28.1 2,985,610 5,871,396 2,985,610 5,871,396 

- อสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงิน 28.2 93,841,541            97,240,529 45,566,056 47,216,482 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 563,401 608,401 246,600 246,600 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 482,883,769 666,772,383 319,523,125 507,929,240 

รวมหนีสิ้น 2,437,485,138 2,726,870,568 2,062,213,117 - 2,371,077,864 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 30.1

หุน้สามญั  29,772,379,903 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 2,977,237,990 2,977,237,990 

หุน้สามญั  16,442,246,820 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 1,644,224,682 1,644,224,682 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว

หุน้สามญั 14,893,427,941  หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 1,489,342,794 1,489,342,794 

หุน้สามญั 9,906,689,250  หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 990,668,925 990,668,925 

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,215,168,242 1,215,168,242 1,215,168,242 1,215,168,242 

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

 - จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 55,252,273 53,622,358 54,966,387 53,622,358 

 - จดัสรรส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 30.2 - - - - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 537,671,937 500,477,313 575,201,830 549,665,277 

หุน้ทุนซ้ือคืน - - - - 

ส่วนไดเ้สียทุนอ่ืน 30.1 494,158,298 - 494,158,298 - 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - - - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 3,791,593,544 2,759,936,838 3,828,837,551 2,809,124,802 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13.3 268,869,444 271,866,526 - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,060,462,988 3,031,803,364 3,828,837,551 2,809,124,802 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,497,948,126 5,758,673,932 5,891,050,668 5,180,202,666 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2536 ทะเบียนนิติบุคคล 
เลขท่ี (1) 2785/2536 ในช่ือ บริษทั พี.ซี.คอมมูนิเคชัน่แอนดท์รานสปอร์ต จาํกดั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2547 บริษทัได้
จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็นบริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2548 ไดจ้ดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัทะเบียนเลขท่ี 0107548000285 (เดิมเลขท่ี 0107574800285) โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
269 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกัเป็นนายหนา้ตวัแทน ตวัแทนต่าง ๆ เก่ียวกบัการจาํหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์เป็นศูนยบ์ริการอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม และเป็นศูนยรั์บชาํระค่าบริการ ค่าโทรศพัท์ในระบบ GSM 
เซลลูล่าร์ 900 และ GSM 1800 พฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า และจาํหน่ายยาน
ยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกกลุ่มบริษทัและบริษทัวา่ "กลุ่มบริษทั" 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิและการน าเสนองบการเงนิรวม    

2.1. การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั
และบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2.2. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินไดจ้ัดทําข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใตพ้ระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภาย ใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ . 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบาย
ในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทาง
บญัชี ท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของบริษทัไป
ถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการท่ีมีนยัสาํคญั ต่องบการเงินในหมายเหตุ 4 
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งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วนัที ่1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินแนวทางการดาํเนินการและพิจารณาผลกระทบท่ีอาจมี
ต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2.4. เกณฑ์ในการน าเสนองบการเงนิรวม 
งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมี
อาํนาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

    อตัราร้อยละของการถือหุน้   

ช่ือบริษทั 
 

ประเภทธุรกิจ   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2564   

 ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 

2563   
จดทะเบียน
ในประเทศ 

บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
 บริษทั ทีแซด เทรดด้ิง จาํกดั 
 

จดัหาและจดัจาํหน่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและ อุปกรณ์
ส่ือสาร 

  

100 
 

100 
 

ไทย 
บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั พฒันาโครงการ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายและให้
เช่า   100 

 
100 

 
ไทย 

บริษทั เกียร์ ท ูคอร์ปอเรชัน่      
     จาํกดั 

ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า  100  100  ไทย 

บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ   
     จาํกดั 

 

การขายยานยนตใ์หม่ชนิด
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
รถกระบะรถตูแ้ละรถขนาดเลก็
ท่ีคลา้ยกนั  100  100  ไทย 

บริษทั ซีนิท โกลฟส์ จาํกดั ธุรกิจผลิต นาํเขา้ และ 
จดัจาํหน่าย ยา เภสชัภณัฑ์
เคมีภณัฑเ์คร่ืองมือแพทย ์
ถุงมือยาง  100  -  ไทย 

บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ธุรกิจนาํเขา้ส่งออก จดัหา ซ้ือ 
จาํหน่าย ปลกู วิเคราะห์ วิจยั 
สกดัและพฒันาสายพนัธุ์พืช
สมุนไพรทกุชนิด  100  -  ไทย 
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    อตัราร้อยละของการถือหุน้   

ช่ือบริษทั 
 

ประเภทธุรกิจ   

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2564   

 ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 

2563   
จดทะเบียน
ในประเทศ 

บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้โดย  
     บริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ 
     จาํกดั 

ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า  52.63  52.63  ไทย 

บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้โดย 
     บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
บริษทั พีจี แอนด ์ซี 5714    
     จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
 49  49  ไทย 

บริษทั ถงั คอร์โปเรชัน่      
     จาํกดั 

โรงคดัแยกขยะชุมชนและขยะ
อุตสาหกรรม    99  99  ไทย 

บริษทั เค.บี.เอม็.คอน    
     สตรัคชัน่ จาํกดั 

ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า  99  99  ไทย 

บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้โดย  
     บริษทั เค.บี.เอม็.คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
บริษทั พีจี แอนด ์ซี 5714  
     จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
 50  50  ไทย 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยการถือหุน้โดย  
     บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั 
บริษทั สกายเวลล ์ 
     (ประเทศไทย) จาํกดั 

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนตไ์ฟฟ้า 
 51  51  ไทย 

บริษทั แอดวานซ์ โมลิบิตี  
     จาํกดั 
(ช่ือเดิม บริษทั ริช เอเชีย 
อินดสัทรี จาํกดั) 

ผลิตและจาํหน่ายท่อเหลก็ 
เหลก็รูปพรรณ รับจา้งผลิตทอ่
เหลก็ต่างๆ และผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี  31.17  31.17  ไทย 

บริษทัร่วมโดยการถือหุน้โดย  
     บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทั สยามเมดิคอล  
 แคนนาบิส จาํกดั 

ธุรกิจนาํเขา้ส่งออก จดัหา ซ้ือ 
จาํหน่าย ปลกู วิเคราะห์ วิจยั 
สกดัและพฒันาสายพนัธุ์พืช
สมุนไพรทกุชนิด  49  -  ไทย 
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รายการบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนัสาํหรับการจดัทาํงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

3.1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ี
ไดม้าและไม่นาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใด ๆ 

3.2. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็
ตาม สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ กลุ่มบริษทัและบริษัทจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี 
ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน    
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้    เงินลงทุน
ในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสิน
ทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่า
ราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่า
ตดัจําหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
 กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจดั
หรือลดความไม่สอดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัสาํคญั (บางคร้ังเรียกวา่การไม่จบัคู่ทางบญัชี) 

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง 
หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความ
เส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็น
หน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่
อยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตาม
บญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับลูกหน้ีการคา้
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงไม่มีการติดตามการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
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ตลอดอายขุองลกูหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีก
ต่อไป  

การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็
ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความ
ตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  ลกูหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

  เงินลงทุน 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) กลุ่มบริษทัและบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ลูกหน้ีโครงการอสงัหาริมทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

ลูกหน้ีโครงการอสงัหาริมทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน แสดงมูลคา่ดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ และดอกเบ้ียรับรอการ

รับรู้แสดงเป็นรายการหกัจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าตามสญัญาเช่าการเงิน 

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน แสดงตามราคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าพฒันาท่ีดิน 

ค่าก่อสร้าง และค่าเช่าตามสญัญาเช่าการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ประกอบไปดว้ย เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนัและเงินฝากประจาํท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนด

ตั้งแต่ 3 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
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3.3. ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ คือ สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ีย  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีทาํสญัญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
แสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือ
มีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายสุญัญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือน 
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

เพ่ือวตัถุประสงคข์องการบญัชีป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัจดัประเภทของการป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

- การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม ในกรณีท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชี หรือสญัญาผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

- การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของกระแสเงินสด ซ่ึงเกิด
จากความเส่ียงเฉพาะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้ในบญัชีหรือรายการท่ีคาดการณ์ไวท่ี้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ในระดบัสูงมากท่ีจะเกิดข้ึน หรือความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัญญาผูกมดัท่ียงัไม่ได้
รับรู้ 

ณ วนัท่ีเร่ิมกาํหนดความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสาร
อยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงจะใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง และ
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงในการดาํเนินการป้องกนัความเส่ียง 

รายละเอียดของเอกสารดงักล่าวซ่ึงได้จดัทาํตั้งแต่วนัเร่ิมตน้การป้องกนัความเส่ียงและไดป้รับปรุง อย่างต่อเน่ือง
กล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ลกัษณะของความเส่ียงท่ีจะป้องกนั และวิธี
ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการ
วเิคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิผล และวธีิกาํหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียง  

ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงจะเขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
การประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงทุกขอ้ต่อไปน้ี 

-  มีความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง และเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  
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- ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัในการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์
ทางเศรษฐกิจนั้น 

- อตัราส่วนการป้องกนัความเส่ียงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวเท่ากบัอตัราส่วนของปริมาณ
ของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงกิจการทาํการป้องกนัความเส่ียงจริง ต่อปริมาณของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียงซ่ึงกิจการไดใ้ชป้้องกนัความเส่ียงจริง 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการป้องกนัความเส่ียงท่ีเขา้เง่ือนไขทุกขอ้สาํหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี  

การบญัชีป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงสาํหรับความเส่ียงท่ีป้องกนั จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้น พร้อมกบัรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย การปรับปรุง
มูลค่าตามบญัชีของรายการนั้นจะถูกตดัจาํหน่ายเขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของการ
ป้องกนัความเส่ียงดว้ยวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี การตดัจาํหน่ายนั้นอาจเร่ิมตน้ทนัทีท่ีมีการปรับปรุงเกิดข้ึน หรือก่อนท่ี
จะยติุการปรับปรุงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง หากมีการตดัรายการของ
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้น กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนของมูลค่ายติุธรรมท่ียงัไม่ไดต้ดัจาํหน่ายเขา้ส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนทนัที   

3.4. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน วิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากวา่ 

มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หักดว้ยค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้ง

จ่ายเพื่อใหสิ้นคา้นั้นขายได ้

ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าขนส่งหักดว้ยส่วนลด

และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงในสินคา้ลา้สมยัตามเกณฑ์การลดมูลค่าสินคา้

คงเหลือตามราคาตลาดและตามเกณฑป์ระมาณการจากอายขุองสินคา้แลว้แต่วธีิการใดจะสูงกวา่ ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 
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พิจารณาตามเกณฑป์ระมาณการจากอายสิุนคา้ คาํนวณไดด้งัน้ี 

อายขุองสินคา้คงเหลือ  อตัราการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 
181 - 270 วนั  ร้อยละ 25 
271 - 365 วนั  ร้อยละ 50 

มากกวา่ 365 วนั  ร้อยละ 100 

3.5. สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ะจ าหน่ายทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดิน  และตน้ทุนในการพฒันาโครงการ แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน ดว้ยราคาทุนสุทธิจากการลดมูลค่าของมูลค่างานโครงการ โดยมีรายละเอียดการคาํนวณ ดงัน้ี 

ท่ีดิน ราคาทุนของท่ีดินบนัทึกโดยแยกตามพ้ืนท่ีขายแต่ละโครงการ 

ตน้ทุนในการพฒันาโครงการ ตน้ทุนในการพฒันาโครงการ ประกอบดว้ย ตน้ทุนงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค

ส่วนกลาง และดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของโครงการ (ถา้มี) โดยตน้ทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภคจะ

บนัทึกตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

3.6. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของบริษทั แสดงดว้ยราคาทุนและปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ตามวธีิราคาทุน รายไดจ้ากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะรับรู้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย กล่าวคือราคาทุนเร่ิมแรกปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่งกาํหรือหรือขาดทุน

และเงินปันผลรับ 

การซ้ือและขายเงินลงทุนจะบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือขายซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายเงินลงทุน ตน้ทุนของ

เงินลงทุนใหร้วมไปถึงตน้ทุนการจดัการทาํรายการ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคา

ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไว้

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งผลตอบแทนสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ี

หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัดว้ย

ราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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3.7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสอง

อย่าง และไม่ได้มีไวเ้พื่อใช้ในการดาํเนินงานในบริษทัถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึง

อสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างเพื่อพฒันาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต ไม่ไดร้ะบุ

วา่จะใชท่ี้ดินนั้นเป็นอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านหรือเพ่ือขายในระยะสั้น 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน วดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการ และวดัมูลค่าภายหลงั

การรับรู้ดว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะบนัทึกรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยก็์ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทั

จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากตน้ทุนนั้น และสามารถวดัราคามูลค่าตน้ทุนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

3.8. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยมูลค่าตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความ

เหมาะสมเม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถ

วดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือและจะตดัมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออกสําหรับค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัและกลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรง เพ่ือลดตามบญัชีให้เท่ากบัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตามอายกุารใช้

งานโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
 ปี 
อาคาร 
(ยกเวน้อาคารสาํนกังานใหญ่ คิดค่าเส่ือมราคาตามอายสิุทธิสญัญาเช่าการรถไฟ)   

20 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5  
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังาน  5  
ยานพาหนะ 5  
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 10 - 20 
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ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้

เหมาะสม 

ในกรณีท่ีมีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนทนัที 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชี รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงไดแ้ก่ ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจากการ

ไดม้าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเพ่ือให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมใชไ้ด้

ตามประสงคไ์ดบ้นัทึกรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

3.9. ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ไดม้าใชใ้นการก่อสร้างหรือการผลิต สินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ 
ให้พร้อมใชห้รือขายไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตามมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและ
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มื 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรัพยค์าํนวณจากอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี
ของเงินกูย้มืเพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการ (ถา้มี) 

3.10. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม คือ ส่ิงตอบแทนท่ีไดโ้อนใหสู้งกวา่มูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
ระบุได ้และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึง
บริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
สูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวม
คาํนวณในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ี
หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวกนัหรือหลายหน่วยรวมกนั ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความ
นิยมเกิดข้ึนจากส่วนงานปฏิบติัการท่ีระบุได ้
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3.11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยท่ีซ้ือมาบันทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนด้วยต้นทุนในการได้มาและการ

ดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตลอด

อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี 

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

กลุ่มบริษทัไดก้รรมสิทธ์ิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวมาจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สิทธิในสญัญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยจะเร่ิมตัดจําหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทได้เร่ิม

ดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยไ์ด ้

สิทธิการเช่า 

กลุ่มบริษทับนัทึกตามราคาทุน หักดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าสะสมและสิทธิการเช่าตดัจ่ายตามระยะเวลาของ

สญัญาเช่าแต่ละสญัญา 

3.12. ทีด่นิรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินท่ีจะใชพ้ฒันาต่อไปในอนาคต ซ่ึงแสดงในราคาทุน ประกอบดว้ย ค่าท่ีดิน และค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3.13. สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัประเมินอายสุัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ี

เหลืออยูข่องสญัญาเช่าท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอยา่ง

สมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

3.13.1. กลุ่มบริษทัและบริษทัในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัและบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้

แต่สญัญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์
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อา้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์
อา้งอิงและหน้ีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช ้

ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล  

และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและ    

ขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให ้
อยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง
สญัญาเช่าหรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ 

ซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการ

ยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะใชสิ้ทธิในการ

ยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้าย
ในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัและบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย

การกูย้มืส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสญัญาเช่านั้นไม่สามารถ

กาํหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับ

ดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า

ตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการ

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจดัมูลค่าใหม่

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการ
เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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ค) สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3.14. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
เป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า
ราคาตามบญัชีอาจจะสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสูทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
เทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการ
ประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน นอกเหนือจากค่าความนิยม ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

3.15. ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ รับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกมาจากสินทรัพยข์อง
บริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัและบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลายรวมถึงขอ้สมมติท่ี
เก่ียวกบัอตัราการคิดลดอตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนักงาน อตัราการมรณะ และ
อตัราเงินเฟ้อ 
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gain and losses) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้
ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไวใ้นกาํไรขาดทุน 

3.16. ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน เม่ือเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจาก 
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งใชท้รัพยากรเพื่อจ่ายชาํระตามภาระ
ผกูพนัและสามารถประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ เม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ หาก
แน่ใจวา่จะไดรั้บคืนอยา่งแน่นอน ใหบ้นัทึกรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก 

3.17. ทุนเรือนหุ้น 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.18. ส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัใหญ่ 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

บริษทัยอ่ยในประเทศไทย 

บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิอยา่งน้อยร้อยละหา้ เป็นสาํรองตามกฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่า
สาํรองตามกฎหมายจะมีเท่ากบัร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

3.19. หุ้นทุนซ้ือคืน 

หุน้ทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุ้น หากราคาขายของ
หุน้ทุนซ้ือคืนสูงกวา่ราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืน บริษทัจะรับรู้ผลตา่งเขา้บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนและหากราคา
ขายของหุน้ทุนซ้ือคืนตํ่ากวา่ราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืน บริษทั จะนาํผลตา่งหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืนให้หมด
ไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่างท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 

3.20. การจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
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3.21. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้รายไดจ้ากการ

ขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักส่วนลด

แลว้ 

ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้พร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วน

ตามสดัส่วนใหก้บัสินคา้ท่ีส่งมอบและภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการใหบ้ริการท่ีรวมอยูใ่นสญัญาโดยใหมี้ความสัมพนัธ์กบั

ราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีอ่ืนเม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเง่ือนไข 

จาํนวนเงินท่ีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิด

จากสญัญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการบริการรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ ซ่ึง

คาํนวณตามอตัราส่วนตน้ทุนงานใหบ้ริการทั้งส้ินท่ีเกิดข้ึนกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณวา่จะใชใ้นการใหบ้ริการตาม

สญัญา 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับ โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดด้อกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าการเงิน รับรู้รายไดต้ามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) ตาม

ระยะเวลาสญัญาเช่าการเงิน 

ตน้ทุนจากการขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย ในการคาํนวณตน้ทุนขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง บริษทั

ไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุน การพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ให้กบัโครงการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายท่ีขายไดต้ามเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขายแลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนตามรายได้

จากการขายท่ีไดบ้นัทึกไว ้

ตน้ทุนการพฒันาแสดงตามราคาทุนซ่ึงประกอบด้วยตน้ทุนท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างและ

ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.22. การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชเ้สนองบการเงิน 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
หลกัท่ีกิจการดาํเนินงานอยู ่(สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแสดงใน
สกลุท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

รายการและยอดคงเหลือ 

รายการท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการรับหรือจ่าย
ชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรหรือขาดทุน 

เม่ือบริษทัและกลุ่มบริษทัมีการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทาง
ตรงกันขา้มการรับรู้กําไรหรือขาดทุนของรายการท่ีเป็นตัวเงินไวใ้นกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนดว้ย 

กลุ่มบริษทั 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินทุกรายการ แปลงค่าดว้ยอตัรา ณ วนัส้ินงวด 

- ทุนเรือนหุน้ แปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเดิม ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าดว้ยอตัราเฉล่ียของแต่ละเดือน 

- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

3.23. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรในแต่ละประเทศ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
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ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือ
เร่ิมแรก การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น
จาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบลบหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั้น กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

3.24. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหากาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีบญัชีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ของหุน้สามญัตามระยะเวลาท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปีปรับปรุง
ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด โดยสมมติวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด บริษทัมี
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด คือ สิทธิเลือกซ้ือหุ้นท่ีให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดมาจากสิทธิเลือกซ้ือหุ้นบริษทัคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลด โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรม 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุน้ท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุ้น (กาํหนดจากราคาถวัเฉล่ียของ
หุน้สามญัของบริษทัในระหวา่งปี) การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพ่ือกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งนาํมาบวกเพ่ิมกบัหุ้นสามญั
ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด โดยไม่มีการปรับกาํไรสุทธิแต่อยา่งใด 
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3.25. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ 
เงินเดือน และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง 
บุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3.26. การน าเสนอข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้าน 
การดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึง บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนดาํเนินงาน 

3.27. มูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทั
และบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทั
และกลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจาํ 

3.28. บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัและ

บริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทั ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 
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นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักลุ่ม
บริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

3.29. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิรวม 

งบการเงินรวม ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั 

การควบคุม หมายถึง อาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพจิารณาดว้ย 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบั
การโอนอาํนาจควบคุมจากผูถู้กซ้ือไปยงัผูซ้ื้อ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยวธีิซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้าํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึน ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระ และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได ้และ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดร้ะบุได้ของ 
ผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิด
จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลคา่ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น และมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้น ทาํให้เกิดผล
กระทบต่อจาํนวนเงิน ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมี
การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

การสูญเสียการควบคุม 

เม่ือกิจการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทันั้นออก รวมถึง
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น กาํไรหรือ
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ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคง
เหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

การตดัรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่มจะถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

4. การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 

การจดัทาํงบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณ และขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้
และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ  

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณการมีความไม่แน่นอนและขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชีท่ีมีผลกระทบต่อ
การรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดงัน้ี 

4.1. สัญญาเช่า 

ในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัมีความแน่นอน
อยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัและบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือก
นั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินอายสุญัญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน

การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

4.2. ค่าเผ่ือผลขาดทุนของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดย
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คาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน เป็นตน้ ทั้ งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

4.3. ค่าเผ่ือการลดลงมูลค่าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อการลดลงมูลค่าสาํหรับโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยต์ามเล่มประเมิน
มูลค่าจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระ เพื่อให้สะท้อนถึงการดอ้ยค่าลงของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายโดยการ
ประมาณการนั้นจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดสุ้ทธิ 

4.4. ค่าเผ่ือมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า ล้าสมยั และเส่ือมคุณภาพ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพเพื่อให้สะทอ้นถึงการ
ดอ้ยค่าลงของสินคา้คงเหลือ โดยประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ
ประเภทต่าง ๆ 

4.5. ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวไดล้ดลงอยา่งมี
สาระสําคญัหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าสินทรัพยด์งักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือไม่นั้น
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

4.6. อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือหากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

4.7. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจาํนวนกาํไรท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

4.8. ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขอ้ผูกมดัในการให้ประโยชน์พนักงานหลงัเกษียณอายุ โดยหน้ีท่ีมีต่อพนักงานเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน ประมาณการหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานท่ีคาํนวณดว้ยวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมิน
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจาํงวดไดร้วมถึงอตัราคิดลด อตัราเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนกังาน และอตัรา
การเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนักงาน และอ่ืน ๆ การเปล่ียนแปลงในอตัราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ ในทุกปีบริษทัจะมีการทบทวนสมมติฐานดงักล่าว เช่น อตัราคิดลดท่ี
เหมาะสม ซ่ึงควรสะทอ้นถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีควรนาํมาใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคตท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังาน ในการประเมินอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม บริษทัและกลุ่มบริษทัจะพิจารณา
โดยเทียบเคียงกบัอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว 

5. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะโดย
ทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัมีดงัน้ี  

ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กลุ่มบริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
        
บริษทั ทีแซด เทรดด้ิง จาํกดั  บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั  บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั(1)  บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ซีนิท โกลฟ์ จาํกดั(4)  บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(5)  บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ทางตรง 
   กลุ่มบริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  บริษทัยอ่ย โดยถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
บริษทั พีจี แอนด ์ซี 5714 จาํกดั  บริษทัยอ่ย โดยถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
บริษทั ถงั คอร์โปเรชัน่ จาํกดั  บริษทัยอ่ย โดยถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทั เค.บี.เอม็.คอนสตรัคชัน่ จาํกดั  บริษทัยอ่ย โดยถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

   กลุ่มบริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั   
บริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั(2)  บริษทัยอ่ย โดยถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั 
บริษทั แอดวานซ ์โมบิลิตี จาํกดั(3)  บริษทัร่วม โดยถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั 
   กลุ่มบริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
บริษทั สยามเมดิคอลแคนนาบิส จาํกดั(6)  บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ทางออ้มผา่น บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
นายพทุธชาติ รังคสิริ  กรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 
นายปริญญ ์เสถียรปกิรณกรณ์  กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ย (ลาออกจากกรรมการ 
       ของบริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563) 
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ช่ือบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ  กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ย 

 

 

 

นายธีระ ผลเจริญสุข  กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทัร่วม 

 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
บริษทั สุธี โฮลด้ิงส์ จาํกดั  กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนัในกลุ่มบริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
บริษทั ริช เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนัในกลุ่มบริษทั อิเลคตร้าโมทีฟ จาํกดั 
บริษทั จี.วาย.ที. เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนัในกลุ่มบริษทั อิเลคตร้าโมทีฟ จาํกดั 
บริษทั อีว ีสมาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

 กรรมการร่วมกนัในกลุ่มบริษทั อิเลคตร้าโมทีฟ จาํกดั 
บริษทั เอเอ ไบ โอ จาํกดั  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนัในบริษทั สยามเมดิคอลแคนนาบิส จาํกดั 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละประเภทรายการมีดงัน้ี 
รายการบญัชี  นโยบายในการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย  ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
สิทธิการเช่าพ้ืนท่ี  ตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ  อตัราร้อยละ 5 จากรายไดจ้ากการขายและบริการ 

(1)ในระหว่างปี 2563 บริษทัใหญ่ไดจ้ัดตั้ งบริษทัย่อยคือ บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั ส่งผลให้มีอาํนาจควบคุมใน 
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 

(2) ในระหวา่งปี 2563 บริษทัยอ่ย (บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั) ไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ส่งผลใหมี้อาํนาจควบคุมในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 

(3) ในระหว่างปี 2563 บริษทัยอ่ย (บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั) ไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั ใน 
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 (โดยท่ีการซ้ือดงักล่าวบริษทัยงัไม่มีอาํนาจควบคุม) (ช่ือเดิม บริษทั ริช เอเชีย อินดสัทรี จาํกดั) 

(4) ในระหว่างปี 2564  บริษทัใหญ่ได้จัดตั้ งบริษัทย่อยคือ บริษทั ซีนิท โกลฟ์ จาํกัด ส่งผลให้มีอาํนาจควบคุมใน 
วนัท่ี 16 มีนาคม 2564 

(5) ในระหว่างปี 2564  บริษทัใหญ่ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยคือ บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ส่งผลให้มีอาํนาจควบคุมใน 
วนัท่ี 28 เมษายน 2564 

(6) ในระหวา่งปี 2564  บริษทัยอ่ย (บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) ไดซ้ื้อเงินลงทุนใน บริษทั สยามเมดิคอล แคนนาบีส  
 จาํกดั ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2564 (โดยท่ีการซ้ือดงักล่าวบริษทัไม่มีอาํนาจควบคุม) 
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กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้
และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

5.1. สินทรัพย์และหนีสิ้นระหว่างกนั 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย        
บริษทั ทีแซด เทรดด้ิง จาํกดั        
     รายไดค้า้งรับ -  -  -  - 
     เจา้หน้ีการคา้ -  -  310,000  - 
     เงินทดรองรับ -  -  30,641,293  28,210,794 
บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั        
     เงินทดรองจ่าย -  -  29,905,561  33,405,761 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  30,750,835  30,327,032 
     เงินใหกู้ย้มื -  -  48,000,000  48,000,000 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  4,442,879  3,313,153 
     สิทธิการใชพ้ื้นท่ี -  -  6,364,944  6,364,944 
     ค่าเส่ือมราคาสะสม-สิทธิการใชพ้ื้นท่ี -  -  3,435,021  1,561,373 
     หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  -  2,394,000  4,446,000 
     ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี -  -  87,431  286,593 
     เงินประกนัตามสญัญาบริการ -  -  36,000  36,000 
บริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั        
     เงินทดรองจ่าย -  -  1,804,021  1,470,021 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  21,428,000  13,123,000 
     เงินใหกู้ย้มื -  -  151,000,000  151,000,000 
บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั        
     ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  3,152,518  726,869 
     เงินทดรองจ่าย -  -  100,000  - 
     เงินใหกู้ย้มื -  -  40,500,501  20,500,501 
บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั        
     เงินทดรองจ่าย -  -  55,390  - 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 
บริษทั ซีนิท โกลฟส์ จาํกดั        
     เงินทดรองจ่าย -  -  79,425  - 
บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั        
     เงินทดรองจ่าย -  -  6,740  - 
บริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั        
     ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  1,661,628  564,650 
     เงินกูย้มื -  -  35,723,213  42,407,575 
        
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม        
บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั        
     เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 373,664  6,190,841  -  - 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,078,689  1,778,689  -  - 
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 5,000,000  5,000,000  -  - 
     เจา้หน้ีการคา้ 5,565,600  734,000  -  - 
        
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั สุธี โฮลด้ิง จาํกดั        
     เงินกูย้มื 69,509,346  69,509,346  -  - 
     ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,171,958  2,129,345  -  - 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 137,000,000  137,000,000  -  - 
บริษทั อีว ีสมาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั        
     ดอกเบ้ียคา้งรับ -  14,104  -  14,104 
     เงินใหกู้ย้มื -  500,000  -  500,000 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 125,001  -  -  - 
บริษทั ริช เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
     (มหาชน)  

 
  

   

     สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ 1,788,017  -  -  - 
     ค่าเส่ือมราคาสะสม-สิทธิการใชพ้ื้นท่ี 670,506  -  -  - 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 
     หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,200,000  -  -  - 
     ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 53,400  -  -  - 
บริษทั เอเอ ไบ โอ จาํกดั        
     เงินใหกู้ย้มื 20,000,000  -  20,000,000  - 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 155,205  -  155,205  - 
             
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
นายสุธี เหลืองรัตนเจริญ        
     เงินทดรองจ่าย 95,215  95,215  -  - 
     เงินทดรองรับ 1,037,710  1,037,710  -  - 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,815,717  2,815,717  -  - 
นายปริญญ ์เสถียรปกิรณกรณ์        
     เงินทดรองรับ 8,000,000  8,000,000  -  - 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 218,000  290,000  -  - 

 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สาํหรับเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม     
บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั    

     เงินใหกู้ย้มื 5,000,000 - - 5,000,000 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,778,689 300,000 - 2,078,689 

     รวม 6,778,689 300,000 - 7,078,689 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทั อีว ีสมาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั    

     เงินใหกู้ย้มื 500,000 - (500,000) - 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 14,104 17,826 (31,930) - 

     รวม 514,104 17,826 (531,930) - 

บริษทั เอเอ ไบ โอ จาํกดั    

     เงินใหกู้ย้มื - 20,000,000 - 20,000,000 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ - 155,205 - 155,205 

     รวม - 20,155,205 - 20,155,205 

     

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย     

บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั     

     เงินใหกู้ย้มื 48,000,000 - - 48,000,000 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 30,327,032 2,647,233 (2,223,430) 30,750,835 

     รวม 78,327,032 2,647,233 (2,223,430) 78,750,835 

    

บริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั    

     เงินใหกู้ย้มื 151,000,000 - - 151,000,000 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 13,123,000 8,305,000 - 21,428,000 

     รวม 164,123,000 8,305,000 - 172,428,000 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั 

     เงินใหกู้ย้มื 20,500,501 20,000,000 - 40,500,501 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 726,869 2,425,649 - 3,152,518 

     รวม 21,227,370 22,425,649 - 43,653,019 

    

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

บริษทั อีว ีสมาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั    

     เงินใหกู้ย้มื 500,000 - (500,000) - 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 14,104 17,826 (31,930) - 

     รวม 514,104 17,826 (531,930) - 

บริษทั เอเอ ไบ โอ จาํกดั    

     เงินใหกู้ย้มื - 20,000,000 - 20,000,000 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ - 155,205 - 155,205 

     รวม - 20,155,205 - 20,155,205 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่ บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั และ บริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัใน
รูปแบบสญัญากูย้มืประเภทกาํหนดการชาํระเงินเม่ือทวงถามและอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ตอ่ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั และ บริษทั อีวี สมาร์ท แมเนจเมน้ท ์
จาํกดั ในรูปแบบสญัญาเงินใหกู้ย้มืประเภทกาํหนดการชาํระเงินเม่ือทวงถามและอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.15 ต่อปี ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดรั้บคืนเงินใหกู้ด้งักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษทั
ไดรั้บคืนเงินใหกู้ย้มืจากบริษทั อีว ีสมาร์ท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดัทั้งจาํนวน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั ในรูปแบบสัญญาเงินให้กูย้มืครบ
กาํหนดวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2565 และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2564 บริษทัมีการทาํสัญญาให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ บริษทั เอเอไบโอ จาํกดั วงเงิน 20 ลา้นบาท 
วตัถุประสงค์เพื่อให้เป็นเงินสาํหรับการก่อสร้างและจดัหาเคร่ืองมือสําหรับการประกอบการทางธุรกิจปลูกพืชกญัชง
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และผลิตสารสกดักญัชง แปรรูปผลผลิตสมุนไพรทุกชนิด ระยะเวลาให้กูย้ืม 5 ปี 2 เดือน อตัราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี 
โดยตามสญัญาระบุใหจ่้ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือทวงถาม  

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัคือหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว จาํนวน 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สาํหรับเงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั สุธี โฮลด้ิงส์ จาํกดั     

     เงินกูย้มื 69,509,346 - - 69,509,346 

     ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,129,345 1,042,640 - 3,171,985 

     รวม 71,638,691 1,042,640 - 72,681,331 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย     

บริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั    

     เงินกูย้มื 42,407,575 - (6,684,362) 35,723,213 

     ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 564,650 2,161,834 (1,064,856) 1,661,628 

     รวม 42,972,225 2,161,834 (7,749,218) 37,384,841 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทั สุธี โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นเงินกูย้ืมใน
รูปแบบสญัญากูย้มืประเภทกาํหนดการชาํระเงินเม่ือทวงถามและอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ตอ่ปี  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นเงินกูย้มืในรูปแบบ
สญัญากูย้มื 2 ฉบบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี  ครบกาํหนดชาํระวนัท่ี 26 และ 27 มีนาคม 2565 ตามลาํดบั 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สาํหรับหน้ีสินตามสญัญาเช่ากบับริษทัยอ่ยดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่ากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

บริษทั ริชเอเชีย คอร์ปอเรชัน่  

     จาํกดั (มหาชน) 

    

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 1,920,000 (720,000) 1,200,000 

     หกั ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี - 131,983 (78,583) 53,400 

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ - 1,788,017 (641,417) 1,146,600 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 เป็นตน้
ไป จนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะยกเลิกสญัญา จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเดือนละ 0.06 ลา้นบาท ต่อมาในระหวา่งปี 
2564 ฝ่ายบริหารมีความตั้ งใจจะต่ออายุสัญญาเป็น ระยะเวลา 3 ปี  บริษทัย่อยจึงบันทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงเป็นไปตามความตั้งใจของฝ่ายบริหาร 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 

 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่ากบับริษทัยอ่ย    

บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั     

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,446,000 - (2,052,000) 2,394,000 

     หกั ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี 286,593 - (199,162) 87,431 

     หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ 4,159,407 - (1,852,838) 2,306,569 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ตกลงเช่าอาคารกบับริษทัยอ่ย ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเดือนละ 0.17 ลา้นบาท  
บริษทัจึงบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงเป็นไปตามอายขุองสญัญาเช่า 
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5.2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนัมดีงันี ้
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย        
บริษทั ทีแซด เทรดด้ิง จาํกดั        

ซ้ือสินคา้ -  -  3,704,519  2,369,022 
ส่งคืนสินคา้ -  -  -  925 
ขายสินคา้ -  -  174,164  32,243 
รับคืนสินคา้ -  -  5,988  9,925 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  4,911,315  4,109,076 

บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั        
ดอกเบ้ียรับ -  -  2,647,233  2,640,000 
ค่าบริการเช่าพ้ืนท่ี -  -  1,230,855  1,214,032 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  72,115  73,091 
ค่าสิทธิการใชพ้ื้นท่ีตดัจ่าย -  -  1,873,648  1,561,373 
ดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญาเช่า 

สิทธิการใชพ้ื้นท่ี - 
 
 -  199,162  248,463 

บริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั        
     ดอกเบ้ียรับ -  -  8,305,000  8,193,192 
บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั        
     ดอกเบ้ียรับ -  -  2,425,649  726,869 
บริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั        
     ขายสินคา้ -  -  -  3,720 
     ดอกเบ้ียรับ -  -  -  150,273 
     ดอกเบ้ียจ่าย -  -  2,161,834  1,298,333 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม        
บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั        
     ดอกเบ้ียรับ 300,000  150,820  -  - 
     ค่าท่ีปรึกษา 672,897  224,299  -  - 
     ซ้ือสินคา้ 72,827,574  1,437,383  -  - 
     ค่าตกแต่ง 1,224  -  -  - 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั สุธี โฮลด้ิง จาํกดั        
     ดอกเบ้ียจ่าย 1,042,640  1,042,640  -  - 
บริษทั อีว ีสมาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั        
     ดอกเบ้ียรับ 17,826  14,104  17,826  14,104 
บริษทั ริช เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
     (มหาชน)  

 
  

   

     ค่าไฟฟ้า -  6,445  -  - 
     ค่าสิทธิการใชพ้ื้นท่ีตดัจ่าย 465,641  -  -  - 
     ดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญาเช่า 
          สิทธิการใชพ้ื้นท่ี 58,449 

 
-  -  - 

     ค่าเช่าสาํนกังาน -  240,000  -  - 
บริษทั เอเอ ไบ โอ จาํกดั        
     ดอกเบ้ียรับ 155,205  -  155,205  - 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
นายปริญญ ์เสถียรปกิรณกรณ์        
     ค่าท่ีปรึกษา 870,000  870,000  -  - 

5.3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,450,295  12,255,794  13,450,295  12,255,794 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 606,971  508,174  606,971  508,174 
รวม 14,057,266  12,763,968  14,057,266  12,763,968 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินสด 745,572  4,823,486  629,016  4,725,960 
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวนั 809,078,009  334,164,208  806,157,868  331,122,590 
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย ์  101,472,108   12,183,917  98,111,532  4,731,569 
เช็คครบกาํหนดแต่ยงัไม่นาํไปข้ึนเงิน -  -  -  - 
รวม 911,295,689  351,171,611  904,898,416  340,580,119 

เงินฝากธนาคาร มีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารกาํหนด 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีก้ารค้า 1,304,552,126  1,348,932,128  1,299,326,114  1,346,656,107 
     หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุน (503,138)  (3,021,712)  (492,489)  (2,847,644) 
            ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (2,945,347)  -  (2,945,347)  - 
     ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 1,301,103,641  1,345,910,416  1,295,888,278  1,343,808,463 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
     เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 356,905,743  339,916,415  355,140,205  332,409,119 
     ลูกหน้ีอ่ืน  29,428,600  19,265,495   25,023,932   15,965,283 

     ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  1,684,686   1,476,795   1,508,232   1,292,037 

     รายไดค้า้งรับ  32,011,653   17,528,423   28,489,011   14,354,437 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ  5,662,281   5,286,519   55,790,092   44,559,804 
     เงินทดรองจ่าย  3,488,611  2,010,216   35,187,086   36,702,184 
     ลูกหน้ีกรมสรรพากร  2,962,135   2,540,617  -      - 
     เงินมดัจาํและเงินประกนั  101,650   81,421   94,196   81,410 
     รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 432,245,359  388,105,901  501,232,754  445,364,274 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 1,733,349,000  1,734,016,317  1,797,121,032  1,789,172,737 
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ลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถระบุอายไุดด้งัน้ี : 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
        

ลูกหน้ีการคา้ขายไม่ขาด 2,999,555  2,129  2,999,555  2,129 
ลูกหน้ีการคา้ :        
     ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,035,693,649  1,270,281,660  1,035,053,388  1,270,279,410 
     เกินกาํหนดชาํระ :        
          1 - 30 วนั 208,853,494  76,641,668  205,155,333  75,593,516 
          31 - 60 วนั 56,258,044  473,316  55,847,294  167,733 
          61 - 90 วนั 74,289  279,275  2,289  135,274 
          91 วนัข้ึนไป 673,095  1,254,080  268,255  478,045 
     รวม 1,304,552,126  1,348,932,128  1,299,326,114  1,346,656,107 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุน (3,448,485)  (3,021,712)  (3,437,836)  (2,847,644) 
สุทธิ 1,301,103,641  1,345,910,416  1,295,888,278  1,343,808,463 

บริษทัใหญ่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดน้าํลูกหน้ีการคา้บางส่วนจาํนวน 374.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปขายลดกบั Factoring 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้เป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินคา้ตามเง่ือนไขทางการคา้ปกติท่ีบริษทัตกลงกบัผูผ้ลิตและผูจ้ ัด
จาํหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณ์เสริม 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดยกมา (3,021,712)  (6,846,944)  (2,847,644)  (4,092,880) 
เพ่ิมข้ึน  (2,945,347)  (314,172)   (2,945,347)  (227,801) 
ลดลง  2,518,574   4,139,404   2,355,155   1,473,037 
ยอดคงเหลือ (3,448,485)  (3,021,712)    (3,437,836)     (2,847,644) 
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ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทั มีค่าเผื่อผลขาดทุนในลูกหน้ีการคา้ลดลง เน่ืองจากไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้ 
จาํนวน 2.52 ลา้นบาท และ 2.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563 : จาํนวน 4.14 ลา้นบาท และ 1.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

8. สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา/หนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญา 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา/หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่าย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา    
  ตน้ทุนบริการจ่ายล่วงหนา้ 11,205,232  - 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 11,205,232  - 
    สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา -  หมุนเวยีน (5,744,255)  - 

 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวยีน 5,460,977  - 

    
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา    
    รายไดรั้บล่วงหนา้ 10,679,589  - 
รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 10,679,589  - 
     หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา -  หมุนเวยีน (5,474,789)  - 

 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา -  ไม่หมุนเวยีน 5,204,800  - 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาเป็นรายไดจ้าํนวน 0.25 ลา้นบาท   
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

9. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอปุกรณ์เสริม 1,988,316,860  1,725,544,069  1,981,243,840  1,722,109,328 
อะไหล่เพ่ือซ่อม 2,101,560  6,727,610  2,101,560  6,727,610 
วตัถุดิบ 77,200,000  77,200,000  -  - 
สินคา้ตวัอยา่ง 8,417,037  1,439,653  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,131,156  -  1,131,156  - 
รวม 2,077,166,613  1,810,911,332  1,984,476,556  1,728,836,938 
บวก ค่าเผื่อตน้ทุนสินคา้รับคืน 876,653  -  876,653  - 
รวม 2,078,043,266  1,810,911,332  1,985,353,209  1,728,836,938 
หกั   ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (18,647,793)  (28,240,767)  (18,483,031)  (28,006,335) 
        ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (1,157,086)  (1,031,541)  (1,157,086)  (1,031,251) 
สุทธิ 2,058,238,387  1,781,639,024  1,965,713,092  1,699,799,352 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดยกมา (29,272,308)  (24,401,328)  (29,037,586)  (23,884,599) 
เพ่ิมข้ึน (5,785,317)  (7,568,603)  (5,707,269)  (7,485,726) 
ลดลง 15,252,746  2,697,623  15,104,738  2,332,739 
ยอดคงเหลือ (19,804,879)  (29,272,308)  (19,640,117)  (29,037,586) 

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้โอนกลบัค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษทั จาํนวน 15.25 ลา้นบาท และ 15.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากขายสินคา้ดงักล่าวได ้
(ในระหวา่งปี 2563 จาํนวน 2.70 ลา้นบาท และ 2.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

10. สินทรัพย์ทางการเงนิ 

10.1. ลูกหนีโ้ครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหน้ีโครงการอสงัหาริมทรัพยภ์ายใต ้        
สญัญาเช่าทางการเงิน 124,535,778  130,260,477  88,795,899  92,205,991 
หกั รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ไดรั้บจาก        

              สญัญาเช่าทางการเงิน (35,194,256)  (40,846,054)  (25,223,810)  (29,134,331) 
รวม 89,341,522  89,414,423  63,572,089  63,071,660 
หกั ลูกหน้ีโครงการอสงัหาริมทรัพย ์        

              ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง        
              กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (5,813,519)  (4,797,389)  (4,041,329)  (2,725,208) 

รวม 83,528,003  84,617,034  59,530,760  60,346,452 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุ (17,667,512)  (17,667,512)  (17,667,512)  (17,667,512) 
สุทธิ 65,860,491  66,949,522  41,863,248  42,678,940 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะไดรั้บภายใตส้ญัญาเช่าการเงินระยะยาว มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ไม่เกิน 1 ปี 5,813,519  4,797,389  4,041,329  2,725,208 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24,521,215  18,572,605  16,613,454  12,995,088 
เกินกวา่ 5 ปี ข้ึนไป 59,006,788  66,044,429  42,917,306  47,351,364 
รวม 89,341,522  89,414,423  63,572,089  63,071,660 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดยกมา (17,667,512)  (19,028,890)  (17,667,512)  (19,028,890) 
เพ่ิมข้ึน -  (192,508)  -  (192,508) 
ลดลง -  1,553,886  -  1,553,886 
ยอดคงเหลือ (17,667,512)  (17,667,512)    (17,667,512)     (17,667,512) 

ในระหวา่งปี 2563 ค่าเผือ่ผลขาดทุนลดลง เน่ืองจากไดรั้บชาํระหน้ี เป็นจาํนวน 1.55 ลา้นบาท  
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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10.2. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
2564  เพ่ิม  ลด  โอนเขา้/โอนออก 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 
อาคาร 14,036,183  -  -  -  14,036,183 
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าการเงิน 896,304  -  -  -  896,304 
รวม 14,932,487  -  -  -  14,932,487 
หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่าโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์          
           เพือ่ใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (4,890,793)  -  -  -  (4,890,793) 
สุทธิ 10,041,694  -  -  -  10,041,694 

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีการโอนทรัพยสิ์นในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 
11.04 ลา้นบาท  
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10.3. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 341,296,538  340,932,360  340,908,384  340,822,669 
เงินฝากธนาคาร-ประจาํ 10,231,864  10,470,545  10,121,743  10,105,410 
รวม 351,528,402  351,402,905  351,030,127  350,928,079 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารขา้งตน้ กลุ่มบริษทัและบริษทันาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 40.1) 

เงินฝากประจาํ มีระยะเวลา 3 - 12 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.09 - 1.25 ตอ่ปี 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ท่ีดิน 259,614,872  259,614,872  -  - 
ตน้ทุนพฒันาโครงการ (ค่าก่อสร้าง) 9,351,736  9,351,736  -  - 
รวม 268,966,608  268,966,608  -  - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่า
โครงการลดลง (1,608,737)  (1,608,737)  

 
-  - 

เงินประกนัหุน้กู ้ 5,000,000  -  5,000,000  - 
รวม 272,357,871  267,357,871  5,000,000  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้าํท่ีดินของบริษทัยอ่ยเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัหุน้กู ้(หมายเหตุ 24) 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ะจ าหน่ายทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ท่ีดิน 527,466  19,245,766   527,466  26,740,423 
ตน้ทุนพฒันาโครงการ (ค่าก่อสร้าง) 3,421,921   162,736,746   3,421,921  167,342,089 
ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ี        
     บนัทึกเป็นตน้ทุน -  4,519,263  -  4,519,263 
รวม 3,949,387   186,501,775     3,949,387  198,601,775 
หกั   ตน้ทุนขายสะสมท่ีรับรู้เป็น 
             ตน้ทุนขายแลว้ - 

 
(6,252,041)  -  (6,252,041) 

รวม 3,949,387  180,249,734  3,949,387  192,349,734 
หกั   ค่าเผื่อดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
             ท่ีถือไวเ้พื่อขาย - 

 
-  -  - 

สุทธิ 3,949,387  180,249,734  3,949,387  192,349,734 

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 บริษทัทาํสัญญาขายทรัพยสิ์น โดยมีสัญญาเช่ากลบัคืน กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง  
บริษทัไดรั้บเงินแลว้จาํนวน 100 ลา้นบาท โดยบนัทึกเป็นหน้ีสินในงบการเงิน และบริษทัมีสิทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว
คืน ในราคา 100 ลา้นบาทภายในเดือนเมษายน 2564 โดยบริษทัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิทางทะเบียนในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ขา้งตน้แลว้ใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว 

ต่อมาวนัท่ี 12 เมษายน 2564 บริษทัชาํระคืนเงินจาํนวน 100 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาจะ
ซ้ือจะขายทรัพยสิ์นกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัมูลค่าตามสัญญา 160 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัจึง
บนัทึกรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดแลว้เป็นจาํนวน 28.4 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564  บริษทัไดมี้การยกเลิกสญัญาจะซ้ือจะขายดงักล่าว และไดมี้การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายกบับุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัอีกราย มูลคา่ตามสญัญา 163 ลา้นบาท  ซ่ึงผูจ้ะซ้ือจะไดรั้บโอนหุน้ทั้งหมดของบริษทัท่ีรับโอนทรัพยสิ์น ปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งการโอนหุน้ใหก้บัผูซ้ื้อ 

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัไดมี้การขายทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยรับรู้ผลขาดทุน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 20.80  และ 32.90 บาท ตามลาํดบั 

 

 

Page 121
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13. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

13.1. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 สดัส่วนการถือ

หุน้ 
 

พนับาท 
  (ร้อยละ) ทุนรับชาํระแลว้ ตามวธีิราคาทุน เงินปันผลรับ 
 31 ธ.ค. 

2564 
31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

บริษทั ทีแซด เทรดด้ิง จาํกดั 100 100 3,000 3,000 3,000 3,000 - - 
บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั 100 100 250,000 250,000 320,000 320,000 - - 
บริษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 100 100 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 - - 
บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั 100 100 80,000 80,000 80,000 80,000 - - 
บริษทั ซีนิท โกลฟส์ จาํกดั 100 - 1,000 - 1,000 - - - 
บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่  

จาํกดั 100 - 1,000 - 

 
1,000 

 
- - - 

รวม     408,000 406,000 -      - 

บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของค่าหุน้ท่ียงัไม่ชาํระมลูค่า 137,000,000 บาท โดยกาํหนดจะจ่าย
ชาํระตอ่เม่ือบริษทั พีจี แอนด ์ซี 5714 จาํกดั สามารถจ่ายไฟเขา้ระบบเชิงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (COD) 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ผูบ้ริหารตอ้งประมาณการมูลค่ายติุธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือ 
ในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลคา่ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งปรับยอ้นหลงัประมาณการ
ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ 
วนัท่ีซ้ือ ทั้งน้ีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมท่ีดีท่ีสุดของธุรกิจบางแห่งท่ีซ้ือมาในระหว่างงวด 2562 นั้นข้ึนอยูก่บัการ
กาํหนดราคาซ้ือขั้นสุดทา้ย และผลของการปันส่วนราคาซ้ือ  

บริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนจากการซ้ือธุรกิจของบริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดย

ไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกซ่ึงไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(SEC) ซ่ึงไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ โดยพิจารณาวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละ

คาํนึงถึงความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ พบวา่สินทรัพยท่ี์

ระบุไดแ้ต่ละรายการไม่มีความแตกต่างอยา่งเป็นนยัสาํคญัระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

ยกเวน้รายการสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวพิจารณาตามวิธีตน้ทุน (Cost Approach) อา้งอิงตามตน้ทุนเปล่ียน
แทน ณ ปัจจุบนั (Current Replacement Cost) โดยประมาณมูลค่าตามระยะเวลาคงเหลือของอายกุารให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของแต่ละสินทรัพยแ์ต่ละประเภทท่ีมีลกัษณะการใชง้านคลา้ยคลึงกนั โดยตามวิธีประเมินดงักล่าวพบวา่มี
มูลค่ายติุธรรมของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการรับโอนจากการซ้ือธุรกิจ ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่า 192 ลา้นบาท ท่ีกาํลงัการผลิตตามสัญญา 2.5 เมกกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 20 ปี โดย 
บริษทั พีจี แอนด ์ซี 5714 จาํกดั คาดวา่จะเร่ิมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ไดต้ั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2582 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดสัญญา รวมถึงขอ้ตกลงการขายเช้ือเพลิงขยะ (RDF) ให้แก่ บริษทั พีจี แอนด์ ซี 
5714 จาํกดั โดย บริษทั ถงั คอร์โปเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงมีรายไดจ้ากการรับคดัแยกขยะและผลิต RDF มูลค่า 255 ลา้นบาท
โดยมีระยะเวลาประมาณ 20 ปี ส้ินสุดระยะเวลาวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2582 ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดสัญญา PPA ของบริษทั พีจี 
แอนด์ ซี 5714 จาํกดั ภายหลงัวนัท่ี 17 มกราคม 2563 ในการประชุม คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) ได้
พิจารณากรณีท่ีบริษทั พจีี แอนด ์ซี 5714 จาํกดั ขอขยายกาํหนดวนั SCOD ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้านั้น กกพ. มีมติให้
ขยายกาํหนดวนั SCOD จากเดิมภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดย กฟภ. พิจารณา
แลว้ไม่ขดัขอ้งท่ีจะเล่ือน SCOD ตามมติ กกพ. ดงักล่าว และยงัมีผลใหส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กบั กฟภ. ระยะเวลา
เป็น 20 ปีดงัเดิม 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการลงนามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและขยายกาํหนด
วนัจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ตามสัญญา (SCOD) พร้อมช้ีแจงเหตุผลความจาํเป็นต่อคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 
(กกพ.) โดยกกพ.ประชุมคร้ังท่ี 47/2564 (คร้ังท่ี 756) ไดมี้มติใหข้ยายกาํหนดวนั SCOD จาํนวน 12 เดือนนบัถดัจากวนั
ครบกาํหนด SCOD เดิม ตั้งแตว่นัท่ี 31 ตุลาคม 2564  ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 อนัเน่ืองมาจากเกิดวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ (COVID-19) ทาํใหก้ารขนส่งระหวา่งประเทศไดถู้กระงบัและทางประเทศรัสเซียผูผ้ลิตไม่
สามารถส่งมอบเคร่ืองพลาสม่าไดต้ามกาํหนดเดิม ดว้ยเหตุและความจาํเป็นดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า ขอ้ 
7.1 (3) เหตุสุดวสิยั อนัเน่ืองมาจากโรคระบาด และขอ้ 7.2 วรรค 3 ในสญัญาระบุวา่ใหข้ยายระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
สญัญาออกไปเท่ากบัระยะเวลาท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัและระยะเวลาท่ีใชใ้นการแกไ้ขเหตสุุดวสิยัเวน้แตคู่่สญัญาฝ่ายท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการขยายระยะเวลาไม่ตอ้งการขยายระยะเวลาอีกต่อไป โดยกลุ่มบริษทัจะสามารถดาํเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
ในเชิงพาณิชยไ์ดท้นัตามระยะเวลาท่ีขอขยายเพ่ิมอยา่งแน่นอน 

บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ย 1 
บริษทั คือ บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกดั ประกอบกิจการธุรกิจขายยานยนตใ์หม่ชนิดรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลรถกระบะรถตู ้
และรถขนาดเลก็ท่ีคลา้ยกนั บริษทัเขา้ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท โดยจดทะเบียนกบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้เขา้ร่วมลงทุนในธุรกิจ 

ยานยนต์พลงังานไฟฟ้า โดยมีเง่ือนไขในการเขา้ตรวจสอบดา้นกฎหมาย การตรวจสอบทางด้านภาษีอากร และการ

ตรวจสอบดา้นบญัชี ของ บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ริช เอเชีย อินดสัทรี จาํกดั) ซ่ึงทางบริษทัได้

ดาํเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมติัให้บริษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จาํกัด 
(“บริษทัยอ่ย”) ลงทุนในบริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ริช เอเชีย อินดสัทรี จาํกดั) ในวงเงินไม่เกิน 200 
ลา้นบาท รวมทั้งการลงทุนในบริษทัอ่ืน รวมมลูค่าธุรกิจทั้งส้ิน 540 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการที ่1 เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสญัญาจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน เพื่อให ้บริษทั แอดวานซ์ 
โมบิลิตี จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ริช เอเชีย อินดสัทรี จาํกดั) (“RAI”)  บรรลุเง่ือนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ในการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท ก่อนออกบตัรส่งเสริม ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัจาํนวน 6,451,613 
หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 31 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.17 ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้หลงัจากการเพ่ิม
ทุน โดยชาํระค่าหุน้ในอตัราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้เพ่ิมทุน เรียบร้อยแลว้ใน 30 มิถนุายน 2563 จาํนวน 50 ลา้นบาท 
และไดท้าํการโอนหุน้แลว้เสร็จในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 สาํหรับส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 150 ลา้นบาท จะชาํระภายใน 
3 ปี นบัตั้งแต่ RAI ไดอ้อกหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

รายการที ่2 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั (“SKY-TH”) จาก บริษทั ผลบุญ โฮลด้ิง จาํกดั (“ผูถื้อหุ้นเดิม”) จาํนวน 3,060,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 16.34 บาท 
รวมเป็นเงิน 50 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 โดยให้ถือวา่เงินมดัจาํในขอ้ตกลงร่วมทุนระหวา่งบริษทักบัผูถื้อ
หุน้เดิม ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2563 จาํนวน 50 ลา้นบาท เป็นเงินชาํระค่าหุ้นภายใตส้ัญญาซ้ือขายหุน้น้ี ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
ตกลงจะชาํระค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในวงเงิน 105 ลา้นบาท หากผูถื้อหุ้นเดิมสามารถดาํเนินการให ้     
SKY-TH  มีงบประมาณทางการเงินไม่น้อยกว่า 200 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 หรือวนัอ่ืนใดตามท่ี
คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อไป และเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาเก่ียวกบั
ค่าตอบแทนพิเศษ บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาจาํนาํหุ้น SKY-TH บางส่วนเป็นจาํนวน 2,072,834 หุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
ทั้งน้ีหุน้ท่ีจาํนาํนั้นอาจจะไถ่ถอนตามสดัส่วนท่ีไดจ่้ายชาํระค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดาํเนินงาน โดยกาํหนดค่าไถ่
ถอนจาํนาํตามมลูค่าหุน้ หุน้ละ 50.65 บาท 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 บริษทัยอ่ยไดมี้การชาํระค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามผลการดาํเนินงาน ตาม
สญัญาซ้ือขายหุน้ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 แก่ บริษทั ผลบุญโฮลด้ิง จาํกดั จาํนวน 20 ลา้นบาท และขอให้บริษทั ผล
บุญโฮลด้ิง จาํกดั ดาํเนินการออกหนงัสือไถ่ถอนหุน้บางส่วน จาํนวน 394,844 หุ้น (มูลค่า หุ้นละ 50.65 บาท คิดเป็น
มูลคา่ 20 ลา้นบาท) ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยตอ่ไป 
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เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดมี้การทาํบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาซ้ือขายหุน้ โดยระบุวา่ ผูข้ายตอ้ง
ดาํเนินการให ้ บริษทั สกายเวลล ์ (ประเทศไทย) จาํกดัมีรายไดใ้นการขาย นาํเขา้ ผลิต หรือประกอบรถยนตฟ้์า เป็น
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 40 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั ไดมี้ผลประกอบการายไดใ้นปีจาํนวน 
69.72 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว จึงปรับปรุงค่าตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 20 ลา้นบาท เป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดทนัที 

รายการที่ 3 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั อีวี สมาร์ท เมเนจเมน้ท ์
จาํกดั (“EVSM”) จาก บริษทั ผลบุญ โฮลด้ิง จาํกดั (“ผูถื้อหุ้นเดิม”) จาํนวน 300,000 หุ้นราคาหุ้นละ 16.66 บาท รวม
เป็นเงิน 5 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ซ่ึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าว 
ทั้งน้ีบริษทัย่อยตกลงชาํระค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในวงเงิน 180 ลา้นบาท หากผูถื้อหุ้นเดิมสามารถ
ดาํเนินการให้ EVSM จาํหน่ายรถยนตไ์ฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6,000 คนั ภายใน 15 ธนัวาคม 2564 หรือวนัอ่ืนใดตามท่ี
คูส่ญัญาทั้งสองฝ่ายจะไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อไป 

รายการที่ 4 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 บริษทัย่อยไดมี้การทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั สกายเวลล์ ลีสซ่ิง จาํกดั 
(“SKY-L”) จาก บริษทั ผลบุญ โฮลด้ิง จาํกดั (“ผูถื้อหุ้นเดิม”) จาํนวน 4,997 หุ้น จากหุ้นทั้งหมดของ SKY-L จาํนวน  
5,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ซ่ึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าว 

รายละเอียดของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเกิดจากการซ้ือเงินลงทุนใน บริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,492,222 
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7,663,724 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  35,000,000 
สินคา้คงเหลือ 2,270 
ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ 943 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (8,338,881) 

เงินกูย้มืระยะสั้น (4,070,000) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 51,750,278 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (49%) (25,357,636) 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมา - มูลค่าตามบญัชี (51%) 26,392,642 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพือ่ซ้ือบริษทัยอ่ย 50,000,000 

ค่าความนิยม 23,607,358 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ผูบ้ริหารตอ้งประมาณการมูลค่ายติุธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือ 

ในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลคา่ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งปรับยอ้นหลงัประมาณการ

ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ 
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ณ วนัท่ีซ้ือ ทั้งน้ีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมท่ีดีท่ีสุดของธุรกิจบางแห่งท่ีซ้ือมาในระหวา่งปี 2563 นั้นข้ึนอยูก่บัการ

กาํหนดราคาซ้ือขั้นสุดทา้ย และผลของการปันส่วนราคาซ้ือ 

บริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนจากการซ้ือธุรกิจของบริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

โดยไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกซ่ึงไดรั้บการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(SEC) ซ่ึงไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้โดยพิจารณาวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละ

คาํนึงถึงความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ พบว่าสินทรัพยท่ี์

ระบุไดแ้ต่ละรายการไม่มีความแตกต่างอยา่งเป็นนยัสาํคญัระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

ณ วนัท่ี เขา้ทาํรายการซ้ือหุ้นในบริษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จาํกัด ฝ่ายบริหารไดศึ้กษาขอ้มูลของธุรกิจยานยนต ์
รวมถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือหุน้ของธุรกิจยานยนตใ์นอนาคต ทั้งความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ในตลาดท่ีบริษทั
มีขอ้มูลการขอซ้ือ และความตอ้งการขายของโรงงานท่ีผลิตท่ีบริษทัมีขอมูลการเสนอขาย ซ่ึงพิจารณาแลว้ผลตอบแทนท่ี
บริษทัจะไดรั้บนั้นมาจากความเป็นไปไดท่ี้จะมีการซ้ือขายยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้า โดยฝ่ายบริหารพิจารณาวา่เป็นธุรกิจท่ี
จะตอ้งไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีเน่ืองจากเป็นการลดมลพิษของการใชพ้ลงังานนํ้ ามนัตามการพฒันาของธุรกิจยานยนตท่ี์จะ
นาํมาใชง้านกนัทัว่โลก ดงันั้น คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นวา่ ค่าความนิยมท่ีจ่ายไปจากการเขา้ซ้ือหุ้นใน
ธุรกิจยานยนตใ์นคร้ังน้ี เป็นค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัอยา่งคุม้ค่า 

บริษทั ซีนิท โกลฟส์ จาํกดั 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง คือ บริษทั ซีนิท โกลฟส์ จาํกดั  ประกอบกิจการธุรกิจผลิต นาํเขา้ และจดัจาํหน่าย ยา เภสัชภณัฑ์เคมีภณัฑ์
เคร่ืองมือแพทยถ์ุงมือยาง ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 

บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564  มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง คือ บริษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ประกอบกิจการธุรกิจนาํเขา้ส่งออก จดัหา ซ้ือ จาํหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจยั สกดั
และพฒันาสายพนัธ์ุพืชสมุนไพรทุกชนิด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2564 
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13.2. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

13.2.1. รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 

 2564  2563 
เงินลงทุนตน้ปี 50,387,177  - 
ซ้ือเงินลงทุน 490,000  50,000,032 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 24,921,945  387,145 
เงนิลงทุนปลายปี 75,799,122  50,387,177 

13.2.2. รายละเอียดในเงินลงทุนบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 
                                   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม 
   วธีิส่วนไดเ้สีย 

  สดัส่วน ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ เงินลงทุน(ร้อยละ) ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563 

บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ริชเอเชีย   
     อินดสัทรี จาํกดั) 491,701,237 31.17 75,323,822 50,387,177 
บริษทั สยามเมดิคอล  
     แคนนาบีส จาํกดั 1,000,000 49 475,300 - 
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13.2.3. ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีสาํคญั 
                                                           

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 

ช่ือบริษทั 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2563 
บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ริชเอเชีย   
     อินดสัทรี จาํกดั) 39,885,398 719,259,455 37,881,543 798,486,723 
บริษทั สยามเมดิคอล  
     แคนนาบีส จาํกดั 1,000,000 - 30,000 - 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 รายไดร้วม กาํไร (ขาดทุน) 

ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563 
บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ริชเอเชีย  อินดสัทรี   
     จาํกดั) 243,254,384 235,890,383 81,231,123 36,489,924 
บริษทั สยามเมดิคอล แคนนาบีส 
จาํกดั - - (30,000) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัร่วมมีกาํไร(ขาดทุน) จากการหกักลบลบหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการกบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัส่งผลใหบ้ริษทัร่วมมีผลกาํไร(ขาดทุน) รับรู้ในงบการเงินจาํนวน 81.23 ลา้นบาท  ซ่ึงมีผลทาํให้
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนไดเ้สียจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 24.94  
ลา้นบาท 
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บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 บริษทัย่อยได้มีการทาํสัญญาจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน เพื่อให้ บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกัด 
(“AMT”)  บรรลุเง่ือนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท ก่อนออกบตัร
ส่งเสริม ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัจาํนวน 6,451,613 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 31 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 31.17 ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้หลงัจากการเพ่ิมทุน โดยชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น
เพ่ิมทุน เรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 50 ลา้นบาท และไดท้าํการโอนหุ้นแล้วเสร็จในวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2563 สาํหรับส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 150 ลา้นบาท จะชาํระภายใน 3 ปี นบัตั้งแต่ AMT ไดอ้อกหุ้นเพ่ิมทุน
ในคร้ังน้ี 

บริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนจากการซ้ือธุรกิจของ บริษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จาํกดั โดยได้
แต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกซ่ึงไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(SEC) ซ่ึงไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้โดยพิจารณาวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละคาํนึงถึงความเป็นไปได้
ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ พบวา่สินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ต่ละรายการไม่มีความ
แตกต่างอยา่งเป็นนยัสาํคญัระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

บริษทั สยามเมดิคอล แคนนาบีส จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2564 กลุ่มกิจการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั สยามเมดิคอล แคนนาบีส จาํกดั ภายใต้
สญัญาซ้ือขายหุน้และสญัญาผูถื้อหุน้กบัผูถื้อหุน้เดิม 2 ราย ในราคาหุ้นละ 100 บาท จาํนวน 4,900 หุ้น  จากมูลค่าหุ้นทั้งหมด 
10,000 หุน้ โดยจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49  
ของหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ โดยบริษทั สยามเมดิคอล แคนนาบีส จาํกดั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ผูบ้ริหารตอ้งประมาณการมูลค่ายติุธรรมของธุรกิจท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีซ้ือ ใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับจากวนัท่ีซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคย
รับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ 
ทั้งน้ีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมท่ีสุดของธุรกิจบางแห่งท่ีซ้ือมาในระหวา่งปี 2564 นั้นข้ึนอยู่กับการกาํหนดราคาซ้ือขั้น
สุดทา้ย และผลของการปันส่วนราคาซ้ือ  

บริษทัอยูร่ะหวา่งการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของธุรกิจโดยผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าว อยา่งไรก็ดี ณ วนัท่ีงบการเงินรวมน้ีไดรั้บการอนุมติั บริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอ้มูลดงักล่าว 
ดงันั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจและอาจมีการ
ปรับปรุงตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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13.3. ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

บริษทั 
สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน

ระหวา่งปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 47 47 246.23 247.06 (0.82) (0.65) - - 
บริษทั สกายเวลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั 49 49 22.64 24.81 (2.17) (0.56) - - 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยสรุป 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 

 
บริษทั 

บริษทั สกายเวลล ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั มิตรา  
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 2564 2563 2564 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิแบบย่อ วนัที ่
     31 ธันวาคม  

    

สินทรัพยห์มุนเวยีน 62,609,001 59,797,721 83,735,135 152,292,004 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 13,441,091 13,147 167,736,186 98,229,617 
หน้ีสินหมนุเวยีน (24,182,046) (9,182,150) (96,151,746) (93,472,353) 
หน้ีสินไม่หมนุเวยีน (5,675,486) - - - 

สินทรัพยสุ์ทธิ 46,192,560 50,628,718 155,319,575 157,049,268 

     
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน     
     เบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ 

    

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     
รายไดร้วม 72,302,340 72,302,340 300,590 457,204 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (4,436,158) (4,436,158) (1,729,724) (1,362,765) 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (4,436,158) (4,436,158) (1,729,724) (1,362,765) 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
    (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  114,900,000  15,900,000 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรม  (2,200,000)  (400,000) 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564  112,700,000  15,500,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดน้าํอาคารพาณิชยบ์างส่วนจาํนวน 3 คูหา จากทั้งหมด 13 คูหา โดยนาํไปให้เช่ากบั
ลูกคา้และมีการทาํสัญญาเช่าเป็นระยะสั้น 3 ปี ซ่ึงเดิมอาคารทั้งหมดรับรู้ภายใตโ้ครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่า
ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อขาย และวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใด
จะตํ่ ากว่า ดังนั้ นในการจัดทํางบการเงิน สําหรับอาคารพาณิชย์ ท่ีบริษัทได้นําไปให้เช่าเ ก่ียวกับโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อการหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าตามสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 เร่ือง 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยใชร้ายงานของผูป้ระเมินราคา 
ตามวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด โดยนาํราคาของท่ีดินท่ีเปรียบเทียบกนัไดบ้ริเวณใกลเ้คียงมาปรับปรุง ซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรม
อยูใ่นระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 3.27) 
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงนิรวม                                                                                                 (หน่วย : บาท) 

(หน่วย : บาท) 
 ท่ีดิน อาคาร 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2564 62,062,853 77,192,792 14,069,234 1,552,451 2,634,427 4,677,618 43,225,889 38,381,784 243,797,048 

ซ้ือเพ่ิม - - 113,000 601,198 140,318 21,900 6,589,500 - 7,465,916 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - - - (8,087,588) - (8,087,588) 

31 ธนัวาคม 2564 62,062,853 77,192,792 14,182,234 2,153,649 2,774,745 4,699,518 41,727,801 38,381,784 243,175,376 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2564 - 17,370,453 13,018,640 698,866 2,274,654 3,860,453 29,908,486 - 67,131,552 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 5,698,146 802,417 299,120 221,436 461,379 4,983,746 - 12,466,244 

คา่เส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - - - (8,087,584) - (8,087,584) 

31 ธนัวาคม 2564 - 23,068,599 13,821,057 997,986 2,496,090 4,321,832 26,804,648 - 71,510,212 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
1 มกราคม 2564 62,062,853 59,822,339 1,050,594 853,585 359,773 817,165 13,317,403 38,381,784 176,665,496 

31 ธนัวาคม 2564 62,062,853 54,124,193 361,177 1,155,663 278,655 377,686 14,923,153 38,381,784 171,665,164 

ค่าเส่ือมราคาในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม        

2564         12,466,244 

2563         13,605,837 
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                                                                                               งบการเงนิรวม                                                                                (หน่วย : บาท) 

 ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน           
1 มกราคม 2563 62,062,853 77,192,792 15,917,440 966,295 2,526,963 4,512,942 41,736,889 27,325,185 232,241,359 

ซ้ือเพ่ิม - - - 586,156 106,263 164,676 1,489,000 11,056,599 13,402,694 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13.1) - - - - 1,201 - - - 1,201 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,848,206) - - - - - (1,848,206) 

31 ธนัวาคม 2563 62,062,853 77,192,792 14,069,234 1,552,451 2,634,427 4,677,618 43,225,889 38,381,784 243,797,048 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 11,657,312 12,270,905 478,956 1,884,546 3,149,093 25,451,542 - 54,892,354 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 5,713,141 2,114,632 219,910 389,850 711,360 4,456,944 - 13,605,837 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13.1) - - - - 258 - - - 258 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,366,897) - - - - - (1,366,897) 

31 ธนัวาคม 2563 - 17,370,453 13,018,640 698,866 2,274,654 3,860,453 29,908,486 - 67,131,552 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
1 มกราคม 2563 62,062,853 65,535,480 3,646,535 487,339 642,417 1,363,849 16,285,347 27,325,185 177,349,005 

31 ธนัวาคม 2563 62,062,853 59,822,339 1,050,594 853,585 359,773 817,165 13,317,403 38,381,784 176,665,496 

ค่าเส่ือมราคาในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม        

2563         13,605,837 

2562         18,090,457 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั                                                                                                  (หน่วย : บาท) 
 

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2564 4,380,108 78,499,892 14,069,235 492,461 2,233,748 3,670,549 39,793,802 143,139,795 
ซ้ือเพ่ิม - - 113,000 34,028 137,931 21,900 - 306,859 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - - - (5,967,027) (5,967,027) 

31 ธนัวาคม 2564 4,380,108 78,499,892 14,182,235 526,489 2,371,679 3,692,449 33,826,775 137,479,627 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2564 - 17,313,582 13,018,639 353,416 1,942,706 3,133,068 27,368,014 63,129,425 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 5,698,145 802,417 50,416 192,261 367,462 4,218,068 11,328,769 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดั

จาํหน่าย 
- - - - - - (5,967,024) (5,967,024) 

31 ธนัวาคม 2564 - 23,011,727 13,821,056 403,832 2,134,967 3,500,530 25,619,058 68,491,170 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

1 มกราคม 2564 4,380,108 61,186,310 1,050,596 139,045 291,042 537,481 12,425,788 80,010,370 

31 ธนัวาคม 2564 4,380,108 55,488,165 361,179 122,657 236,172 191,919 8,207,717 68,988,457 

ค่าเส่ือมราคาในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 
ธันวาคม 

      

2564        11,328,769 

2563        13,127,343 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั                                                                                                  (หน่วย : บาท) 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั                                                                                                  (หน่วย : บาท) 
 

ท่ีดิน อาคาร 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

เคร่ืองตกแต่ง
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2563 4,380,108 78,499,892 15,917,441 417,561 2,156,158 3,666,820 38,794,802 143,832,782 
ซ้ือเพ่ิม - - - 74,900 77,590 3,729 999,000 1,155,219 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,848,206) - - - - (1,848,206) 

31 ธนัวาคม 2563 4,380,108 78,499,892 14,069,235 492,461 2,233,748 3,670,549 39,793,802 143,139,795 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2563 - 11,600,441 12,270,904 295,615 1,579,507 2,513,218 23,109,294 51,368,979 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 5,713,141 2,114,632 57,801 363,199 619,850 4,258,720 13,127,343 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดั

จาํหน่าย 
- - (1,366,897) - - - - (1,366,897) 

31 ธนัวาคม 2563 - 17,313,582 13,018,639 353,416 1,942,706 3,133,068 27,368,014 63,129,425 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

1 มกราคม 2563 4,380,108 66,899,451 3,646,537 121,946 576,651 1,153,602 15,685,508 92,463,803 

31 ธนัวาคม 2563 4,380,108 61,186,310 1,050,596 139,045 291,042 537,481 12,425,788 80,010,370 

ค่าเส่ือมราคาในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 
ธันวาคม 

      

2564        13,127,343 

2563        15,314,847 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและกลุ่มบริษทั จาํหน่ายยานพาหนะให้กบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ราคามูลค่าตามบญัชี 4 บาท 
และ 3 บาท ตามลาํดบั โดยรับรู้ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
จาํนวน 1.40 และ 1.07 ลา้นบาท  ในงบกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งต้น
ประกอบดว้ยยานพาหนะ มีราคาตามบญัชี-สุทธิ จาํนวน 8.21 ลา้นบาท  (ราคาทุนจาํนวน 33.82 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคาสะสม
จาํนวน 25.62 ลา้นบาท) (2563 : ราคาตามบญัชี-สุทธิ จาํนวน 12.41 ลา้นบาท  (ราคาทุนจาํนวน 20.99 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคา
สะสมจาํนวน 8.58 ลา้นบาท)) 

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มีดงัน้ี 
             (หน่วย:บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สญัญาเช่าพ้ืนท่ี ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2564 8,159,160 2,833,493 10,992,653 
เพ่ิม  55,608,563   -     55,608,563  
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจาํหน่าย  -     -     -    

31 ธนัวาคม 2564  63,767,723   2,833,493   66,601,216  

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2564 (1,772,435) (718,411) (2,490,846) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (11,844,088)  (935,116)  (12,779,204) 

31 ธนัวาคม 2564  (13,616,523)  (1,653,527)  (15,270,050) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2564  50,151,200  1,179,966  51,331,166  
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

 
             (หน่วย:บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สญัญาเช่าพ้ืนท่ี ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2563 3,489,421 1,041,407 4,530,828 
เพ่ิม 6,197,035 1,792,086 7,989,121 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจาํหน่าย (1,527,296) - (1,527,296) 

31 ธนัวาคม 2563 8,159,160 2,833,493 10,992,653 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2563 - - - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,772,435) (718,411) (2,490,846) 

31 ธนัวาคม 2563 (1,772,435) (718,411) (2,490,846) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2563 6,386,725 2,115,082 8,501,807 

 
             (หน่วย:บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 สญัญาเช่าพ้ืนท่ี ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2564 14,202,848 1,041,407 15,244,255 
เพ่ิม  53,820,546   -     53,820,546 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจาํหน่าย  -     -     -    

31 ธนัวาคม 2564  68,023,394   1,041,407  69,064,801  

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2564 (3,158,238) (337,754) (3,495,992) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (12,930,663)  (337,754)  (13,268,417) 

31 ธนัวาคม 2564  (16,088,901)  (675,508)  (16,764,409) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2564  51,934,493   365,899   52,300,392 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

 

             (หน่วย:บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 สญัญาเช่าพ้ืนท่ี ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2563 3,168,165 1,041,407 4,209,572 
เพ่ิม 12,561,979 - 12,561,979 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจาํหน่าย (1,527,296) - (1,527,296) 

31 ธนัวาคม 2563 14,202,848 1,041,407 15,244,255 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2563 - - - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (3,158,238) (337,754) (3,495,992) 

31 ธนัวาคม 2563 (3,158,238) (337,754) (3,495,992) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2563 11,044,610 703,653 11,748,263 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดมี้การทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการ จาํนวน 10 สัญญา และ 9 สัญญา ตามลาํดบั แต่
ละสัญญามีระยะเวลา 3 ปี  (ปี 2564 - ปี 2567) จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเฉล่ียเดือนละ 1.24 ลา้นบาท และเดือนละ 1.24 
ลา้นบาท ตามลาํดับ กลุ่มบริษทัและบริษัทจึงบันทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี  
ตามอายขุองสญัญาเช่าและตามความตั้งใจของฝ่ายบริหาร 

17. ค่าความนิยม 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 

ค่าความนิยม 66,312,526 42,705,168 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 13.1) - 23,607,358 
หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่า (3,026,575) - 
สุทธิ 63,285,951 66,312,526 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีค่าความนิยมเป็นผลจากการซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จาํกดัโดย
ผูบ้ริหารคาดว่าการซ้ือกิจการดงักล่าวจะสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กบับริษทัไดเ้น่ืองจากธรุกิจเก่ียวกบัยานยนต์ไฟฟ้าดงักล่าว จะ
นาํมาซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนและส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัปรับตวัดีข้ึน (หมายเหตุ 13.1) 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดท้บทวนค่าความนิยม และไดบ้นัทึกดอ้ยค่า ค่าความนิยมเป็นจาํนวนเงิน 3.03 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัซ้ือ ลดลงตามอายขุองสัญญาเช่าท่ีเหลือ การลดลงของมูลค่า
ยติุธรรมจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากการเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น ส่งผลกระทบต่อค่าความนิยมดงักล่าวให้
ลดลง 

18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 

18.1. สิทธิการเช่าทีด่นิ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
2564 

 

เพ่ิม  ลด  
โอนเขา้/ 
โอนออก 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2564 
สิทธิการเช่า 29,927,625  -  -  -  29,927,625 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (19,277,943)  (1,163,221)  -  -   (20,441,164) 
สุทธิ 10,649,682  (1,163,221)  -  -  9,486,461 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัมีการโอนสิทธิการเช่าท่ีดินไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 8.52 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดน้าํอาคารพาณิชยบ์างส่วนจาํนวน 3 คูหา จากจาํนวนทั้งหมด 13 คูหา โดยนาํไปให้เช่ากบัลูกคา้และ
มีการทาํสญัญาเช่าเป็นระยะยาว 3 ปี (หมายเหตุ 14) 

บริษัทใหญ่ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2551 ได้พิจารณาอนุมติัแผนลงทุนในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์โดยขอซ้ือสิทธิการเช่าจากบริษทัแห่งหน่ึง เพื่อทาํสัญญากบัการรถไฟแห่งประเทศไทย มีเน้ือท่ีประมาณ 
6,126 ตารางเมตรและตามรายงาน การประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2551 มีมติให้สัตยาบนั
การอนุมติัซ้ือสิทธิการเช่าดงักล่าว 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาสิทธิการเช่าจากการเช่าท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรง และบริษทัไดรั้บการ
โอนสิทธิเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2551 โดยมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีบริษทัจ่ายซ้ือไม่สูงไปกว่าราคา
ประเมินสิทธิการเช่าตามวธีิเปรียบเทียบราคาตลาดร่วมกบัวธีิคิดจากรายได ้ตามรายงานการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า
ของผูป้ระเมินอิสระรายหน่ึงท่ีบริษทัผูโ้อนสิทธิไดจ้ดัใหมี้การประเมินไวใ้นปี 2548 

สิทธิการเช่าประกอบดว้ยสญัญาเช่า 2 ฉบบั ไดแ้ก่  

ฉบบัท่ี 1 สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร มีระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2553 โดยมี
อาย ุ2 ปี 7 เดือน 21 วนั ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดงัน้ี 
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เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปอีกจาํนวน 1 ปี  
6 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2555 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปมีจาํนวน 8 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

บริษทัรับรู้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดินเพือ่ปลูกสร้างอาคารเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 2 สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อดาํเนินการจดัหาประโยชน์เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวนัท่ี 
14 สิงหาคม 2574 โดยมีอาย ุ20 ปี 9 เดือน 14 วนั ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายระยะเวลาก่อสร้างในสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อปลูกสร้าง
อาคารออกไป อีก 1 ปี 6 เดือนนั้น ทาํใหส้ญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง เพื่อดาํเนินการจดัหาประโยชน์จะเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 19 ปี 3 เดือน 14 วนั 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปมีจาํนวน 8 เดือน ทาํ
ให้สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพื่อดาํเนินการจดัหาประโยชน์จะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 18 ปี 7 เดือน 14 วนั 

บริษทัรับรู้สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อดาํเนินการจดัหาประโยชน์ ในบญัชีโครงการพฒันาอสังริมทรัพย์
เพือ่ใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินดว้ยวธีิสญัญาเช่าทางการเงิน 

บริษัทย่อย 

สิทธิการเช่าประกอบดว้ยสญัญาเช่า 2 ฉบบั ไดแ้ก่  

ฉบบัท่ี 1 สญัญาเช่าท่ีดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร มีระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2553 โดย
มีอาย ุ2 ปี 7 เดือน 21 วนั ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปอีกจาํนวน 2 ปี 
นบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2555 บริษทัรับรู้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร
เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 2 สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างเพื่อดาํเนินการจดัหาประโยชน์เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวนัท่ี  
14 สิงหาคม 2574 โดยมีอาย ุ20 ปี 9 เดือน 14 วนั ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่งประเทศไทยไดข้ยายระยะเวลาก่อสร้างในสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อปลูกสร้าง
อาคารออกไป อีก 2 ปี ทาํให้สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพื่อดาํเนินการจดัหาประโยชน์จะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 18 ปี 9 เดือน 14 วนั 

บริษทัรับรู้สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อดาํเนินการจดัหาประโยชน์ ในบญัชีโครงการพฒันาอสังริมทรัพย์
เพ่ือใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินดว้ยวธีิสญัญาเช่าทางการเงิน 
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18.2. สิทธิการเช่าพื้นที ่
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
 2564 

 

เพ่ิม  ลด  
โอนเขา้/โอน

ออก 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2564 
สิทธิการเช่าพ้ืนท่ี 9,895,771  -  -  -  9,895,771 
หกั ค่าตดัจาํหน่าย 
           สะสม (8,847,959)  (485,926)  -  -  (9,333,885) 
สุทธิ 1,047,812  (485,926)  -  -  561,886 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สิทธิการเช่าส่วนหน่ึงราคาทุนจาํนวน 9.89 ลา้นบาท ราคาตามบญัชี 0.56 ลา้น
บาทและราคาตามบญัชี 1.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทันาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชย ์และสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 40.1) 

18.3. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม
สาํเร็จรูป 

ค่าวางระบบ
บญัชี 

สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าและขยะเช่ือ

เพลิง 

สิทธิในการใช้
เคร่ืองหมาย

การคา้ 

 
 

รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2564 5,523,112 360,000 447,000,000 7,992,778 460,875,890 
ซ้ือเพ่ิม  2,515   -   -   -   2,515  

ลดลงจากการจาํหน่าย  (497,600)  -   -   -   (497,600) 

31 ธนัวาคม 2564  5,028,027   360,000   447,000,000   7,992,778   460,380,805  

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2564 (5,507,383) (359,999) - (1,504,477) (7,371,859) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (14,837)  -   -   (1,644,200)  (1,659,037) 

ลดลงจากการจาํหน่าย  497,586   -   -   -   497,586  

31 ธนัวาคม 2564  (5,024,634)  (359,999)  -   (3,148,677)  (8,533,310) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2563 15,729 1 447,000,000 6,488,301 453,504,031 

31 ธนัวาคม 2564  3,393   1   447,000,000   4,844,101   451,847,495  
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม
สาํเร็จรูป 

ค่าวางระบบ
บญัชี 

สญัญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าและขยะ

เช่ือเพลิง 

สิทธิในการใช้
เคร่ืองหมาย

การคา้ 

 
 

รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 5,523,112 360,000 447,000,000 3,457,678 456,340,790 

ซ้ือเพ่ิม - - - 4,535,100 4,535,100 

31 ธนัวาคม 2563 5,523,112 360,000 447,000,000 7,992,778 460,875,890 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2563 (5,466,712) (359,999) - (185,811) (6,012,522) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (40,671) - - (1,318,666) (1,359,337) 

31 ธนัวาคม 2563 (5,507,383) (359,999) - (1,504,477) (7,371,859) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

31 ธนัวาคม 2562 56,400 1 447,000,000 3,271,867 450,328,268 

31 ธนัวาคม 2563 15,729 1 447,000,000 6,488,301 453,504,031 
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    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 

โปรแกรม
สาํเร็จรูป ค่าวางระบบบญัชี 

สิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2564 5,436,356 360,000 7,992,778 13,789,134 

ซ้ือเพ่ิม  2,515   -  -  2,515  

ลดลงจากการจาํหน่าย  (497,600)  -  -  (497,600) 

31 ธนัวาคม 2564 4,941,271 360,000 7,992,778 13,294,049 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2564 (5,423,482) (359,999) (1,504,477) (7,287,958) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (11,987)  -  (1,644,200) (1,656,187) 

ลดลงจากการจาํหน่าย  497,586   -  - 497,586 

31 ธนัวาคม 2564  (4,937,883)  (359,999)  (3,148,677)   (8,446,559) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

31 ธนัวาคม 2563 12,874 1 6,488,301 6,501,176 

31 ธนัวาคม 2564  3,388   1  4,844,101  4,847,490  
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 

โปรแกรม
สาํเร็จรูป ค่าวางระบบบญัชี 

สิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2563 5,436,356 360,000 3,457,678 9,254,034 

ซ้ือเพ่ิม - - 4,535,100 4,535,100 

31 ธนัวาคม 2563 5,436,356 360,000 7,992,778 13,789,134 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2563 (5,386,044) (359,999) (185,811) (5,931,854) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (37,438) - (1,318,666) (1,356,104) 

31 ธนัวาคม 2563 (5,423,482) (359,999) (1,504,477) (7,287,958) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

31 ธนัวาคม 2562 50,312 1 3,271,867   3,322,180 

31 ธนัวาคม 2563 12,874 1 6,488,301 6,501,176 
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19. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี (หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับัญชี) 
   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  

สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี 

หน้ีสินภาษีเงินได้
รอตดับญัชี สุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี 

หน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี สุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,117,571 - 1,117,571 1,146,667 - 1,146,667 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 38,305,882 (156,125,490) (117,819,608) 43,438,722 (159,616,632) (116,177,910) 

สุทธิ 39,423,453 (156,125,490) (116,702,037) 44,585,389 (159,616,632) (115,031,243) 

 

   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  

สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี 

หน้ีสินภาษีเงินได้
รอตดับญัชี สุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี 

หน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 29,557,189 (38,970,515) 9,413,326 33,162,058 (39,977,595) (6,815,537) 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
        (หน่วย : บาท)  
      งบการเงินรวม 

      

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564       กาํไร(ขาดทุน) 

กาํไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

การเปล่ียนแปลง
เงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ย 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี        
  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,854,463 (1,893,486) - - 3,960,977 

  ค่าเผื่อการลดลงของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 321,748 - - - 321,748 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 298,286 94,523 - - 392,809 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,182,414 548,926 - - 2,731,340 
  ตน้ทุนขายโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

 
    

        เพื่อใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 30,597,747 (3,565,075) - - 27,032,672 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,289,930 (503,715) - - 3,786,215 
 ค่าเผื่อโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์      
       เพ่ือใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 978,159 - - - 978,159 
 ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 50,334 151,886 - - 202,220 
 ประมาณการตน้ทุนเพ่ือการซ่อม 12,308 5,005 - - 17,313 

    รวม 44,585,389 (5,161,936) -  39,423,453 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

        (หน่วย : บาท)  
      งบการเงินรวม 

      

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564       กาํไร(ขาดทุน) 

กาํไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

การเปล่ียนแปลง
เงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ย 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับญัชี       
  รายไดจ้ากการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

 
    

       เพื่อใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 68,500,064 (5,228,081) - - 63,271,983 
 ค่าธรรมเนียม EIR หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 1,898,315 - - 1,898,315 
 สินทรัพยท่ี์ตีราคาเพ่ิมข้ึน ณ วนัซ้ือ 109,045,310 (161,376) - - 108,883,934 
  สินทรัพยท่ี์ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (17,928,742) - - - (17,928,742) 

    รวม 159,616,632 (3,491,142) - - 156,125,490 

    สุทธิ (115,031,243) (1,670,794) - - (116,702,037) 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

        (หน่วย : บาท)  
      งบการเงินรวม 

      

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2563       กาํไร(ขาดทุน) 

กาํไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

การเปล่ียนแปลงเงินลงทุน
ใน 

บริษทัยอ่ย 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี        
  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,155,462 699,001 - - 5,854,463 

  ค่าเผื่อการลดลงของท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง 428,997 (107,249) - - 321,748 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 184,933 113,353 - - 298,286 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,524,838 401,690 (744,114) - 2,182,414 
  ตน้ทุนขายโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

 
    

        เพื่อใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 34,467,300 (3,869,553) - - 30,597,747 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,032,644 (742,714) - - 4,289,930 
 ค่าเผื่อโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์      
       เพือ่ใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 978,159 - - - 978,159 
 ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง - 50,334 - - 50,334 
 ประมาณการตน้ทุนเพ่ือการซ่อม 19,410 (7,102) - - 12,308 

    รวม 48,791,743 (3,462,240) (744,114) - 44,585,389 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

        (หน่วย : บาท)  
      งบการเงินรวม 

      

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2563       กาํไร(ขาดทุน) 

กาํไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

การเปล่ียนแปลงเงินลงทุน
ใน 

บริษทัยอ่ย 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับญัชี       
  รายไดจ้ากการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

 
    

       เพื่อใหเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 72,639,966 (4,139,902) - - 68,500,064 
 สินทรัพยท่ี์ตีราคาเพ่ิมข้ึน ณ วนัซ้ือ 110,259,519 (1,214,209) - - 109,045,310 
  สินทรัพยท่ี์ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (17,928,742) - - - (17,928,742) 

    รวม 164,970,743 (5,354,111) - - 159,616,632 

    สุทธิ (116,179,000) 1,891,871 (744,114) - (115,031,243) 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

       (หน่วย : บาท)  

      งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

      

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2563 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2564       กาํไร(ขาดทุน) 

กาํไร(ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืน 

การเปล่ียนแปลงเงิน
ลงทุนใน 

บริษทัยอ่ย 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี       
  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,807,518 (1,879,494) - - 3,928,024 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 298,285 94,524 - - 392,809 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,159,015 500,411 - - 2,659,426 
  ตน้ทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย ์

 
    

       เพื่อใหเ้ช่าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 20,585,885 (2,023,400) - - 18,562,485 
 เจา้หน้ีสัญญาเช่าทางการเงิน 43,929 169,117 - - 213,046 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,255,117 (471,031) - - 3,784,086 
 ประมาณการตน้ทุนเพือ่การซ่อม 12,309 5,004 - - 17,313 

    รวม 33,162,058 (3,604,869) - - 29,557,189 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี       

  
รายไดจ้ากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย ์เพือ่ใหเ้ช่า    
     ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 39,977,595 (2,905,395) - - 37,072,200 

 ค่าธรรมเนียม EIR หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 1,898,315 - - 1,898,315 

    รวม 39,977,595 (1,007,080) - - 38,970,515 

 
  สุทธิ (6,815,537) (2,597,789) - - (9,413,326) 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

       (หน่วย : บาท)  

      งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

      

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2562 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2563       กาํไร(ขาดทุน) 

กาํไร(ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืน 

การเปล่ียนแปลงเงิน
ลงทุนใน 

บริษทัยอ่ย 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี       

  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,776,920 1,030,598 - - 5,807,518 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 184,933 113,352 - - 298,285 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,116,983 398,339 (356,307) - 2,159,015 

  ตน้ทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย ์
 

    

       เพื่อให้เช่าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 22,597,430 (2,011,545) - - 20,585,885 

 เจา้หน้ีสัญญาเช่าทางการเงิน - 43,929 - - 43,929 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,481,831 (226,714) - - 4,255,117 

 ประมาณการตน้ทุนเพือ่การซ่อม 19,410 (7,101) - - 12,309 

    รวม 34,177,507 (659,142) (356,307) - 33,162,058 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี       

  
รายไดจ้ากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือใหเ้ช่า    
     ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 41,830,505 (1,852,910) - - 39,977,595 

    รวม 41,830,505 (1,852,910) - - 39,977,595 

 
  สุทธิ (7,652,998) 1,193,768 (356,307) - (6,815,537) 

Page 152



บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

20. สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินประกนัสิทธิการเช่าและบริการ 9,773,359  17,844,341  7,625,262  15,649,725 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 70,085,570  73,801,420  110,649  5,110,650 
รวม 79,858,929   91,645,761    7,735,911    20,760,375 
ท่ีดินรอการพฒันา 23,625,000  23,625,000  -  - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน - สุทธิ 103,483,929  115,270,761  7,735,911  20,760,375 

21. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11,465,579  48,052,054  8,605,370  38,579,278 
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 577,875,614  724,938,105  577,875,614  724,938,105 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากตัว๋สญัญาใชเ้งิน 500,000,000  799,289,440  500,000,000  799,289,440 
รวม 1,089,341,193  1,572,279,599  1,086,480,984  1,562,806,823 

บริษทัใหญ่ไดท้าํสญัญาขอสินเช่ือ Factoring กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงโดยบริษทัไดน้าํบญัชีลูกหน้ีการคา้เป็นหลกัประกนั
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR-1 ต่อปี 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
เจ้าหนีก้ารค้า        

เจา้หน้ีการคา้ 93,829,154  88,783,793  79,124,637  83,711,770 
รวม 93,829,154  88,783,793  79,124,637  83,711,770 

เจ้าหนีอ่ื้น        
เงินรับล่วงหนา้โครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 13,503,623  15,722,258  9,722,000  12,026,135 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 162,864,804  156,342,746  23,725,284  17,213,195 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 17,957,929  17,034,626  9,492,655  8,532,531 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 7,111,928  6,386,352  1,846,981  825,981 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 441,554  309,847  343,355  270,051 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 631,046  433,093  591,981  378,641 
เงินทดรองรับ 12,491,088  549,244  31,008,059  28,262,216 
อ่ืนๆ 16,647,138  26,337,347  1,811,299  1,174,894 
รวม 231,679,110  223,115,513  78,541,614  68,683,644 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 325,478,264  311,899,306  157,666,251  152,395,414 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี   8,629,001    4,362,161    11,417,951    4,054,321  
เพ่ิมข้ึน  52,421,458    8,297,014    50,501,458    12,509,015  
เปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญา -   (1,368,075)  -   (1,368,075) 
หกั  เงินตน้จ่ายชาํระ  (12,197,623)   (2,312,779)   (12,700,521)   (3,250,115) 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายชาํระ  (1,431,351)   (349,320)   (1,487,653)   (527,194) 
รวม  47,421,485    8,629,001    47,731,235    11,417,952  
หกั  ดอกเบ้ียรอตดั  (2,460,233)   (606,429)   (2,461,512)   (795,992) 
ยอดคงเหลือปลายปี  44,961,252    8,022,572    45,269,723    10,621,960  
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  (19,867,135)   (3,296,074)   (20,540,311)   (4,440,390) 
สุทธิ  25,094,117    4,726,498    24,729,412    6,181,570  

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ไม่เกิน 1 ปี  19,867,135    3,296,074    20,540,311    4,440,389  
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  25,094,117    4,726,498    24,729,412    6,181,571  
รวม  44,961,252    8,022,572    45,269,723    10,621,960  
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ค่าใชจ่้ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12,779,204  2,490,846  13,268,417  3,495,992 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,431,351  349,320  1,487,653  527,194 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน        
      และสญัญาบริการ 10,035,782  14,927,368  9,735,714  14,549,574 
สุทธิ 24,246,337  17,767,534  24,491,784  18,572,760 

24. หุ้นกู้ 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ไดรั้บอนุมติัให ้บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) ออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท เพือ่นาํเงินไปชาํระคืนหน้ีเงินกูซ่ึ้งมีอยูใ่นปัจจุบนั และ/
หรือ ในการดาํเนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั หรือ เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยบริษทัได้ดาํเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูมี้ประกนัของ บริษทั ทีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ใหก้บัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ (II&HNW) มีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภทตราสาร : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และให้สิทธิผูอ้อก

หุน้กูใ้นการไถ่ถอนไดก่้อนครบกาํหนด 
มูลค่าเสนอขาย : 420,000,000 บาท 
อายตุราสาร : 2 ปี 1 วนั นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้
อตัราดอกเบ้ีย : คงท่ีร้อยละ 7.00 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้
การจ่ายดอกเบ้ีย : ชาํระดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้กๆ 3 เดือน ในวนัท่ี 23 มกราคม, 23 เมษายน, 23 กรกฎาคม และ 23 

ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายขุองหุ้นกู ้โดยชาํระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 23 เมษายน 2563
และชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้ งน้ี หากวนัครบกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียไม่ตรงกบัวนัทาํการ ใหเ้ล่ือนวนัชาํระดอกเบ้ียไปเป็นวนัทาํการถดัไป 

วนัท่ีออกตราสาร : 23 มกราคม 2563 
วนัท่ีครบกาํหนดอาย ุ : 24 มกราคม 2565 
ผูจ้ดัจาํหน่ายหุน้กู ้
 

: บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน), บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน), บริษทั หลกัทรัพยคิ์งส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
หลกัประกนั : หลกัประกนัประธาน  

1. ท่ีดินเปล่า ตาํบลหมูสี อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย 
คือ บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั มูลค่าตลาดท่ีประเมิน 227,800,000 บาท ประเมินเม่ือวนัท่ี 4 
ตุลาคม 2562 โดยบริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซลั จาํกดั 

 2. ท่ีดินเปล่า ตาํบลหมูสี อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย 
คือ บริษทั ปิยะชาติ จาํกดั มูลค่าตลาดท่ีประเมิน 58,700,000 บาท ประเมินเม่ือวนัท่ี 4 
ตุลาคม 2562 โดยบริษทั เรียลเอสเตท แอพเพรซลั จาํกดั 

 : หลกัประกนัเสริม  
1. ท่ีดินเปล่า ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา กรรมสิทธ์ิของบริษัท 

สุวรรณภูมิซิต้ี จาํกดั และ นายสิทธิชยั เจริญขจรกลุ ซ่ึงเป็นบริษทั/บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนั มูลค่าตลาดท่ีประเมิน 344,540,000 บาท ประเมินเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2562 โดย
บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จาํกดั 

ทั้งน้ีภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี บริษทัจะมีวงเงินคงเหลือในการออกหุน้กูจ้าํนวน 4,580  ลา้นบาท 
การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับงปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 หุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 (ยอดตามหน้าตัว๋) - 
ออกหุน้กูร้ะหวา่งปี 420,000,000 
หกั ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (574,883) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 419,425,117 

ภายใตข้อ้กาํหนดในการออกหุน้กู ้บริษทัตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งอตัราส่วนของ “หน้ีสินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในอตัราส่วน
ไม่เกิน 3:1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาสหรือวนัส้ินปีบญัชี  

25. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2564 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right offering) จาํนวนไม่เกิน 
330,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายไม่เกิน 330 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ี
ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตท่ีบริษทัคาดวา่จะนาํมาซ่ึงรายได ้ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน และส่งผลใหก้าร
ดาํเนินงานของบริษทัปรับตวัดีข้ึน โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี 
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ประเภทตราสาร : หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ 
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

มูลค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
     ท่ีเสนอขาย 

: ในวนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกูแ้ปลงสภาพมีจาํนวนทั้งหมด 208,876 หน่วย โดยมีมูล
ค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพไม่เกิน 208,876,000 
บาท 

มูลค่าท่ีตราไว ้ : 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
สดัส่วนการจดัสรร 
     แก่ผูถื้อหุน้เดิม 

: 45,132 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคาํนวณให้ตัดท้ิงทุกกรณี) 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รายใดท่ีถือหุ้นตํ่ากวา่ 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกูแ้ปลง
สภาพตามสิทธิได ้(แตส่ามารถจองซ้ือเกินสิทธิของตนได)้ 

หุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับการ 
     แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง 
     สภาพ 

: 1,650,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 9.97 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
ในปัจจุบนัภายหลงัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายใตส้มมติฐานวา่มีการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพทั้งจาํนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ของบริษทัฯ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 9/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 
2564 รวมกบัจาํนวนหุน้ท่ีรองรับการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัฯ จาํนวน 4,964,475,981 หุน้ จาํนวนหุน้ท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 
(TWZ-W6) จาํนวน 4,964,475,981 หุน้ จาํนวนหุน้ท่ีรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี
ออกจาํหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จาํนวน 1,650,000 หุน้ และจาํนวนหุน้ท่ีรองรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) จาํนวน 3,300,000,000 หุน้ ท่ีออกและจดัสรรใน
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2564 ทั้งน้ี จาํนวนหุน้รองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอ
ขายคร้ังน้ีเม่ือรวมกบัจาํนวนหุน้ท่ีบริษทัฯ จดัสรรไวเ้พื่อรองรับหุน้สามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ในคร้ังอ่ืนมีจาํนวนไม่เกินร้อยละ 
50.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ : 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ : วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
     แปลงสภาพ 

: วนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หรือวนัทาํการถดัไปกรณีท่ีวนัดงักล่าวมิใช่วนัทาํการ 

อตัราดอกเบ้ีย : ร้อยละ 6.25 ต่อปี 
การชาํระดอกเบ้ีย : ปีละ 4 คร้ัง โดยจะชาํระดอกเบ้ียทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ขอ้จาํกดัในการโอน 
     หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

: ไม่มี 

ราคาแปลงสภาพ : 0.20 บาทต่อหุน้ หรือ ราคาอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้
ในขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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อตัราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 5,000 หุ้น (หรืออตัราอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและ
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ) 

วนัแปลงสภาพ : สามารถเร่ิมแปลงสภาพได ้2 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือในวนัท่ีหุ้นกูแ้ปลง
สภาพหมดอาย ุ

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิและ 
     กาํหนดการใชสิ้ทธิ 

: สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดเ้ม่ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีอายคุรบ 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือในวนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิ : 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุ
     หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

: ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้
สามญัจนถึงวนัทาํการท่ี 15 ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน (วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพคร้ัง
สุดทา้ย) โดยไม่มีการบงัคบัแปลงสภาพ ทั้งน้ี ณ วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ
คร้ังสุดทา้ยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทางไดแ้ก่ 

ก) ขอใหไ้ถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจาํนวน ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรายจะไดรั้บเงินสดจาํนวน 
1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
พร้อมกบัการจ่ายดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย 

ข) ขอให้ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
เท่ากบั 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเหลืออยูท่ั้งจาํนวน
เป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ท่ีราคาแปลงสภาพท่ี 0.20 บาทต่อหุน้ (หรือ
ราคาอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ) 

ทั้ งน้ีผูถื้อหุ้นกู้แต่ละรายจะตอ้งเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น ไม่
สามารถแบ่งหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีตนเองถืออยูเ่พื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได ้

มูลค่าไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ : หุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ี ไม่
วา่หุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

สิทธิในการไถ่ถอนก่อน 
     ครบกาํหนด 

: บริษทัฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน (Call Option) 

นายทะเบียน : ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ : บริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จาํกดั  
การข้ึนทะเบียนของ 
     หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

: สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) (Optional) 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิด 
     จากการแปลงสภาพ 

: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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หุน้กูแ้ปลงสภาพแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกวา่มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุ้นกู ้
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูบ้นัทึกหกัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ และตดัจาํหน่ายตามอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูแ้ปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   หุน้กูแ้ปลงสภาพ  สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   -  - 
ออกจาํหน่ายระหวา่งปี   208,876,000  - 
หกั ค่าธรรมเนียมค่าท่ีปรึกษาตดัจ่าย   (9,491,576)  - 

มูลค่าในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ   -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564   199,384,424  - 

บริษทัจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวนเงิน 9.60 ลา้นบาท และทยอยตดัจาํหน่ายตามอายุ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพเม่ือมีการออกจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีหุน้กูค้งเหลือ 208.87 ลา้นบาท ท่ียงัไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

26. เงนิกู้ยืมระยะยาว และส่วนของหนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 39,122,091  20,000,000  39,122,091  20,000,000 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (15,221,523)  -  (15,221,523)  - 
สุทธิ 23,900,568  20,000,000  23,900,568  20,000,000 
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ในระหวา่งปี เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 20,000,000  62,512,474  20,000,000  62,512,474 
บวก รับเงินกูย้มื 30,000,000  20,000,000  30,000,000  20,000,000 
หกั   จ่ายคืนเงินกูย้มื (10,877,909)  (62,512,474)  (10,877,909)  (62,512,474) 
ยอดคงเหลือปลายปี 39,122,091  20,000,000  39,122,091  20,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมียอดเงินกูย้มืคงเหลือ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
- เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 บริษทัใหญ่มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง วงเงิน 20 ลา้นบาท เป็นการกูย้ืม

โดยการทาํสัญญาเงินกูย้ืม ระยะเวลาการกูย้ืม 36 เดือน เร่ิมจ่ายชาํระเงินกูย้ืมงวดแรก ในเดือนท่ี 25 นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกใช ้
อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี 

- เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 บริษทัใหญ่มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง วงเงิน 30 ลา้นบาท เป็นการกูย้ืมโดย
การทาํสญัญาเงินกูย้มื ระยะเวลาการกูย้มื 24 เดือน เร่ิมจ่ายชาํระเงินกูย้ืมงวดแรกภายในเดือน เมษายน 2564 อตัราดอกเบ้ีย 
MLR ตอ่ปี 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินทั้งสองแห่งไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

27. เงนิกู้ยืมระยะส้ัน - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน -  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 412,157  94,640,770  -  94,228,613 
รวม 412,157  94,640,770  -  94,228,613 
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27.1. ตัว๋สัญญาใช้เงนิ 

ในระหวา่งปี 2564 บริษทัไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งิน ใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เพือ่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทั 
วตัถปุระสงคใ์นการออกตัว๋ : เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 
อายตุัว๋สญัญาใชเ้งิน : ภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีออกตัว๋ 
อตัราดอกเบ้ีย : 5.5% ตอ่ปี 

ในระหวา่งปีตัว๋สญัญาใชเ้งิน มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ยอดยกมา -  25,000,000  -  - 
ออกจาํหน่ายระหวา่งปี 60,000,000  50,000,000  60,000,000  50,000,000 
ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียรอตดัจ่าย -  6,250,000  -  6,250,000 
หกั : ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย -  (6,250,000)  -  (6,250,000) 
หกั : จ่ายคืนเงินกู ้ (60,000,000)  (75,000,000)  (60,000,000)  (50,000,000) 
ยอดคงเหลือ -  -  -  - 

27.2. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

ในระหวา่งปีเงินกูย้มืระยะสั้น มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
  ยอดยกมา 94,640,770  81,471,885  94,228,613  30,000,000 

เพ่ิมข้ึน -  100,000,000  -  100,000,000 
ตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียรอตดัจ่าย 5,771,387  3,902,789  5,771,387  3,902,789 
หกั : ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย -  (9,674,176)  -  (9,674,176) 
หกั : จ่ายชาํระ (100,000,000)  (81,059,728)  (100,000,000)  (30,000,000) 
ยอดคงเหลือ 412,157  94,640,770  -  94,228,613 

ตามสัญญาเช่า ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 ระบุถึงเง่ือนไขวา่ผูเ้ช่ามีสิทธิซ้ือทรัพยสิ์นคืนในราคา 100 ลา้นบาท โดยตอ้งชาํระ
ภายในวนัท่ี 15 เมษายน 2564 และตอ้งทาํการจ่ายค่าเช่าครบตามขอ้กาํหนดของสัญญา อีกทั้ งตอ้งแจ้งให้ผูใ้ห้เช่าทราบ
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ล่วงหนา้ก่อนวนัท่ีครบกาํหนด 15 วนั โดยทางผูถื้อหุน้เดิมของผูใ้หเ้ช่าจะทาํการโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษทั ณ วนัท่ีทาํการ
จ่ายชาํระ 

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2564 บริษทัได้ชาํระคืนเงินกู้แลว้ทั้ งจาํนวน โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าทุกประการ  
(หมายเหตุ 12) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในรูปแบบสัญญากูย้ืม
ประเภทกาํหนดการชาํระเงินเม่ือทวงถามและอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.00 ตอ่ปี 

28. หนีสิ้นทางการเงนิ 

28.1. สังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 
                                       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,051,320 10,202,659 

หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (334,498) (760,656) 
รวม 5,716,822 9,442,003 

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,731,212)  (3,570,607) 

สุทธิ 2,985,610  5,871,396  

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัโดยมีกาํหนดการ
ชาํระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ถึง 6 ปี 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงินระยะยาว มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ไม่เกิน 1  ปี  2,731,212  3,570,607 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  2,985,610  5,871,396 
รวม  5,716,822  9,442,003 
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28.2. อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้ดว้ยวธีิ

สญัญาเช่าทางการเงิน 
  

141,905,459   151,405,455  
  

68,904,156   73,517,010 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (44,664,931)  (51,881,510)   (21,687,674)  (25,191,784) 
ยอดคงเหลือปลายปี  97,240,528   99,523,945   47,216,482   48,325,226 
หกั  ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้ดว้ยวธีิ  

      สญัญาเช่าทางการเงินส่วนท่ีถึง 
      กาํหนดชาํระในหน่ึงปี 

  
 

(3,398,987)  (2,283,416)  

 
 

 (1,650,426)  (1,108,744) 
สุทธิ 93,841,541  97,240,529  45,566,056  47,216,482 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงินระยะยาว มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ไม่เกิน 1  ปี  3,398,987    2,283,415    1,650,426    1,108,744  
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  28,618,967    22,162,128    13,896,334    10,761,127  
เกิน 5 ปี ข้ึนไป  65,222,574    75,078,402    31,669,722    36,455,355  
รวม  97,240,528    99,523,945    47,216,482    48,325,226  
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29. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
   (หน่วย : บาท)  
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  
  
  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564   

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564   

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 11,345,070   12,624,197   10,795,076   10,584,914 
บวก  ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,592,758   2,319,265   2,361,773   1,877,303 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 151,872   122,180   140,280   114,392 
บวก  การปรับมูลค่า – ผลขาดทุน 
               (กาํไร) ตามหลกัคณิตศาสตร์ 
               ประกนัภยัจากการเปล่ียนแปลง 
               สมมติฐานทางการเงิน -   (3,720,572)   -   (1,781,533) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
     ปลายปี 14,089,700   11,345,070   13,297,129   10,795,076 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงรับรู้ในงบการเงินรวมและเฉพาะของ
บริษทั จาํนวน 3.72 ลา้นบาท และ 1.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563 : จาํนวน 3.72 ลา้นบาท และ 1.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ข้อสมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยทีใ่ช้เป็นดงันี ้

              (หน่วย : ร้อยละ) 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564   

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564   

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563 
อตัราคิดลด 1.30 - 2.31   1.30 - 2.31   1.30   1.30 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  3-5   3-5   3   3 
อตัราการลาออก 0 - 40  0 - 40  0 - 40  0 - 40 
เกษียณอาย ุ 60  60  60  60 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดงัน้ี 
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     (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

    เพ่ิมข้ึน 1%   ลดลง 1%   เพ่ิมข้ึน 1%   ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1,460,891)  1,713,473  (1,337,487)  1,564,283 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  1,851,168  (1,597,460)  1,695,841  (1,467,574) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  (1,564,774)  671,755  (1,428,027)  588,790 
อตัราอายคุาดเฉล่ีย 69,105  (68,710)  62,830  (62,483) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานต่างๆท่ีเกิดข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติฐานอ่ืนซ่ึงอาจมี
ความสัมพนัธ์กนั 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มี
รายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

ภายใน 1 ปี -  - 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 2,841,090  2,841,090 
เกินกวา่ 5 ปี 207,540,071  158,643,594 
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30. ทุนเรือนหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิ 

30.1. หุ้นสามญั 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 จาํนวนหุน้  

(หุน้) 
 มูลค่า 

(บาท) 
 จาํนวนหุน้  

(หุน้) 
 มูลค่า 

(บาท) 
ทุนจดทะเบียน        
หุน้สามญัตน้ปี 16,442,246,820  1,644,224,682  16,482,246,820  1,648,224,682 
บวก หุน้สามญัเพ่ิมข้ึน 21,483,411,462  2,148,341,146  -  - 
หกั   หุน้สามญัลดลง (8,153,278,379)  (815,327,838)  (40,000,000)  (4,000,000) 
หุ้นสามญัปลายปี 29,772,379,903  2,977,237,990  16,442,246,820  1,644,224,682 

ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว        
หุน้สามญัตน้ปี 9,906,689,250  990,668,925  8,548,952,743  854,895,274 
บวก หุน้สามญัเพ่ิมข้ึน 4,986,738,691  498,673,869  1,397,736,507  139,773,651 
หกั   หุน้สามญัลดลง  
              (หมายเหตุ 30.2) -  -  (40,000,000)  (4,000,000) 
หุ้นสามญัปลายปี 14,893,427,941  1,489,342,794  9,906,689,250  990,668,925 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดรั้บเงินล่วงหนา้จากการเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนเงิน 494.16 ลา้นบาท โดยยงัไม่ส้ินสุด
ระยะเวลาการเพ่ิมทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ดงักล่าวบริษทันาํไปจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้   

เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565 โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากเดิม 1,489,342,794.10 บาท เป็น 
1,985,790,392.20 บาทและเร่ิมซ้ือขายไดใ้นวนัท่ี 11 มกราคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 14,878,951,962 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 1,617,720,809 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 กาํหนดให ้ 

- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจํานวน 6,535,557,570 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และแก้ไขหนังสือ 
บริคณหส์นธิขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564  

- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และแก้ไขหนังสือ 
บริคณหส์นธิขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564  
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- อนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 6,604,459,500 มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม 
จาํนวนหุ้นท่ีสามารถขายได้ 4,986,738,691 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท บริษทัได้ดําเนินการ
เปล่ียนแปลงต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2563 บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2563 บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ดาํเนินการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ 
จาํนวน 1,397,736,507 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

30.2. หุ้นทุนซ้ือคืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัไดด้าํเนินการตดัหุน้จดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัมิไดจ้าํหน่ายของบริษทั จาํนวน 40 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 4 ลา้นบาท  

ทั้งน้ีบริษทัไดโ้อนผลต่างจากการลดทุนจาํนวน 0.04 ลา้นบาท และ สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 3.60 ลา้นบาทไปยงั
กาํไรสะสมในจาํนวนเดียวกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหุ้นทุนซ้ือคืนรวมทั้งส้ิน 40  ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด มูลค่ารวม 3.60 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวขา้งตน้เตม็จาํนวนแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัแผนหุ้นทุนซ้ือคืน (“แผน”) โดยให้ซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกิน 
ร้อยละ 9.94 ของหุ้นบริษทัท่ีออก หรือไม่เกิน 850 ลา้นหุ้น แผนน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน
ของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จาํนวนเงินสูงสุดท่ีไดรั้บอนุมติัสาํหรับการซ้ือหุ้นคืนคือ 120 ลา้นบาท และราคาใน
การจ่ายซ้ือหุ้นตอ้งไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิดถวัเฉล่ียจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) 
ในช่วง 15 วนัซ้ือขายก่อนท่ีจะมีการซ้ือหุน้แต่ละหุน้ บริษทัสามารถซ้ือหุน้ผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 
6 มิถุนายน 2562 ถึง 26 มิถุนายน 2562 

ตามจดหมายของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวนัท่ี 14
กมุภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุ้นคืนวา่บริษทัมหาชนจาํกดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงินกาํไรสะสม และใหบ้ริษทั
ตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนไดห้มด 
หรือลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวธีิตดัหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แตก่รณี 

30.3. ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

ตามมติการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 ใน กาํหนดให้ลดทุนจดทะเบียน ตาม
สัดส่วนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีหมดอายลุงแลว้ จาํนวน 2,774,984,207 หน่วย (TWZ-W5) ซ่ึงบริษทัไดท้าํการลดทุน 
จดทะเบียนแลว้ เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 (หมายเหตุ 30.1.)  
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31. เงนิปันผลจ่าย 

ตามมติการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 

32. การจดัสรรส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี)จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าว ไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้

33. รายได้อ่ืน 

              (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

   สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2564   2563   2564   2563 

รายไดส้นบัสนุนการขาย 13,119,406   28,960,209  5,990,768  25,447,359 
ดอกเบ้ียรับตามสญัญาเช่าการเงิน 5,651,798  5,513,192  3,910,523  3,734,656 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 1,772,188  3,993,708  14,818,647  14,958,754 
กาํไรจากการโอนสินทรัพย ์ -   4,627,359  -  - 
รายไดอ่ื้น 12,508,672   11,741,914  14,620,711  11,971,141 

รวม 33,052,064   54,836,382  39,340,649  56,111,910 

34. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

          (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 

  2564   2563   2564   2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (258,852,358)  (179,471,791)  (255,646,514)  (179,990,142) 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้  
     (โอนกลบั) (9,467,429)   4,870,980   (9,397,469)   5,152,988 

ซ้ือสินคา้สุทธิ 3,334,089,536  3,108,884,658  3,201,807,358  3,056,272,854 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 120,701,191  118,414,879  96,329,117   97,650,155 

ค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารอุปกรณ์ 12,466,244   13,605,837   11,328,769   13,127,342 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12,779,204  2,490,846  13,268,417  3,495,992 
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          (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 

  2564   2563   2564   2563 

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 1,649,147   1,696,582   485,926   487,257 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์
     ไม่มีตวัตนอ่ืน 1,659,037   1,359,337   1,656,187   1,356,104 

ค่าเช่าพ้ืนที่และบริการ 22,075,006  34,577,671  22,474,633   34,813,403 

ค่าส่งเสริมการขาย 1,201,704   885,354   483,587   878,459 

ค่าท่ีปรึกษา 4,282,897  8,907,516  1,010,000  6,217,741 

35. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทั้ งหมดของบริษทัตามความใน
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแต่ละคน พนกังานจะ
ไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทาํงานกบับริษทั บริษทัไดแ้ต่งตั้ง
ผูจ้ดัการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนตามขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

กลุ่มบริษทัและบริษทั จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 661,946  1,023,174  567,692  909,504 
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36. ต้นทุนทางการเงนิ 

           (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2564 
 

2563 
 

2564 
 

2563 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 7,154,492   8,545,960   3,473,962   8,545,960 

ค่าธรรมเนียมกูย้มือ่ืน 6,350,185  16,839,880  6,350,185  16,839,880 
ดอกเบ้ียจ่าย 110,436,067  122,384,502   111,214,403   117,215,779 

รวม 123,940,744   147,770,342   121,038,550   142,601,619 

37. ภาษีเงนิได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับปีคูณดว้ยอตัราภาษีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท)  
        งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
      2564 

 
2563 

 
2564  2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน :              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8,264,257   5,866,417   6,709,121  4,762,197 
ภาษีเงนิได้รอตดับญัชี :          
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเกิดผล 
     แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ   
     ผลแตกต่างชัว่คราว 1,670,793   (1,952,230)   2,597,788  (1,193,767) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น          
     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จต่อเน่ือง -   -   -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น        

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จยกเลิก -  -  -  - 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน        

     งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 9,935,050  3,914,187  9,306,909  3,568,430 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้
     นิติบุคคล  45,716,608   (4,781,967)   36,187,491  8,671,870 
บวกกลบั (ขาดทุน) กาํไรทางบญัชีของบริษทั     
      ยอ่ยบางแห่ง (1,908,191)   15,419,208   -  - 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้
     นิติบุคคล-สุทธิ 43,808,417   10,637,241   36,187,491  8,671,870 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20% 

 
20% 

 
20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ     
     อตัราภาษี 8,761,683   2,127,448   7,237,498  1,734,374 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :          

 ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้ไม่สามารถหกัภาษีได ้ 1,173,367   1,786,739   2,069,411  1,834,056 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร 
      (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 9,935,050  3,914,187  9,306,909  3,568,430 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีสะสม ท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชี จาํนวน 38.94 ลา้นบาท และ 11.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไม่รับรู้ผลขาดทุนทางภาษีเงินไดด้งักล่าวเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินวา่ ผลการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษทัมี
ปัจจยัเส่ียงต่อผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ จึงทาํใหอ้าจไม่สามารถประมาณผลการดาํเนินงานท่ีแน่นอนได ้ดงันั้นกลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ได ้เม่ือมีภาระภาษีท่ีเกิดจริง 
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38. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 (หน่วย : บาท : หุน้) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน        
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ สาํหรับปี 38,824,539  (7,499,104)  26,880,582  5,103,440 

        
จาํนวนหุน้สามญัตน้ปี 9,906,689,250  8,548,952,743  9,906,689,250  8,548,952,743 
หุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งปี        
     ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 3,470,223,637  1,229,702,610  3,470,223,637  1,229,702,610 
ตดัหุน้จดทะเบียนท่ีซ้ือคืน        
     และยงัมิไดจ้าํหน่ายของบริษทั -  (40,000,000)  -  (40,000,000) 

หุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้         
     ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 13,376,912,887  9,738,655,353  13,376,912,887  9,738,655,353 

        
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนทีเ่ป็นของ         
       บริษัทใหญ่  0.0029  (0.0008)  0.0020  0.0005 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติวา่หุน้สามญั
เทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้ งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ซ่ึงบริษทัคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่าท่ีเป็นตวั
เงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (กาํหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญั
ของบริษัทในระหว่างปี) การคํานวณน้ีทําข้ึนเพื่อกําหนดจํานวนหุ้นสามัญท่ีต้องบวกเพ่ิมกับหุ้นสามัญท่ีถือโดย
บุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกาํไรสุทธิแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม บริษทั
ไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัมีราคาตํ่ากวา่
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไม่มีการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจาก 
ค่าใชจ่้ายในการแปลงสภาพหุ้นกู ้ต่อ 1 หุ้นสามญัเท่ากบั 0.20 บาท และ กาํหนดการแปลงสภาพหู้นกูคื้อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2566 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

39. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัได้นําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงานโดย
พิจารณาจากโครงสร้างบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

สินทรัพย ์รายไดจ้ากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบัส่วนงานไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 

ส่วนงานธุรกิจ 

บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั 5 ส่วน คือ ส่วนงานซ้ือ-ขายอุปกรณ์ส่ือสาร, ส่วนงานโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย,์  

ส่วนงานอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน, ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าดว้ยพลงังานพลาสม่า, ส่วนงานยานยนต์
พลงังานไฟฟ้า 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ซ้ือ-ขาย 
อุปกรณ์ส่ือสาร 

โครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

อสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าดว้ยพลงังาน พลาสม่า 

ยานยนตพ์ลงังาน
ไฟฟ้า รวม 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้       
ณ เวลาใดเวลาหน่ีง  3,071,317,452    -     -     300,000    -     3,071,617,452   
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง   99,367,761    160,646,976    11,484,530    -     69,718,185    341,217,452   

รวมรายได ้  3,170,685,213    160,646,976    11,484,530    300,000    69,718,185    3,412,834,904   

       
รายไดใ้นประเทศ  3,170,685,213    160,646,976    11,484,530    300,000    69,718,185    3,412,834,904   
รายไดอ่ื้น  24,089,187    1,417,726   -  1    121,165    25,628,079   
ดอกเบ้ียรับ  1,445,270    5,676,852   -  618    301,245    7,423,985   
ตน้ทุนทางการเงิน (113,924,382) (8,924,263) - (1,092,099) - (123,940,744) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (25,921,768) (1,245,508) - (168,352) (1,218,004) (28,553,632) 
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 66,403,792 (24,728,347) 8,003,208 (1,980,997) (1,966,347) 45,761,907 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (14,812,520) 5,201,284 (244,329) (85,303) 5,818 (9,935,050) 
       
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใชใ้นส่วนงาน   5,124,694,316  404,763,089    108,263,000    722,518,279    137,709,442   6,497,948,126 

ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ซ่ึงเป็นส่วนงานซ้ือ-ขายอุปกรณ์ส่ือสาร จาํนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

ซ้ือ-ขาย 
อุปกรณ์ส่ือสาร 

โครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

อสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน 

ผลิตและจาํหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้าดว้ยพลงังาน พลาสม่า 

ยานยนตพ์ลงังาน
ไฟฟ้า รวม 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้       
ณ เวลาใดเวลาหน่ีง  3,130,961,526   -     -     85,000    -     3,131,046,526   
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง   94,820,896   9,983,068    11,675,565    -     16,011    116,495,540   

รวมรายได ้  3,225,782,422    9,983,068    11,675,565    85,000    16,011    3,247,542,066   

       
รายไดใ้นประเทศ 3,225,782,422 9,983,068 11,675,565 85,000 16,011 3,247,542,066 
รายไดอ่ื้น 36,420,120 - - - - 36,420,120 
ดอกเบ้ียรับ 12,326,714 5,584,949 - 372,234 132,365 18,416,262 
ตน้ทุนทางการเงิน (137,179,479) (9,297,189) - (1,293,674) - (147,770,342) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (17,684,644) (1,298,668) - (167,484) (1,806) (19,152,602) 
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 7,377,490 (9,535,763) 1,627,888 (1,610,004) (2,641,578) (4,781,967) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (3,586,623) (762,943) 520,220 (84,841) - (3,914,187) 
       
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใชใ้นส่วนงาน 4,235,472,665 596,035,790 114,900,000 721,559,031 90,706,447 5,758,673,933 

ข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ซ่ึงเป็นส่วนงานซ้ือ-ขายอุปกรณ์ส่ือสาร จาํนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.41 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

40. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

40.1. วงเงนิสินช่ือและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
หนงัสือคํ้าประกนั         
     วงเงินสินเช่ือ (ลา้นบาท) 71.85  71.85  60.00  60.00 
     วงเงินสินเช่ือท่ีใช ้(ลา้นบาท) 55.43  57.56  43.58  45.71 
     วงเงนิสินเช่ือคงเหลือ (ล้านบาท) 16.42  14.29  16.42  14.29 
วงเงินสินเช่ือเบิกเกินบญัชี        
     วงเงินสินเช่ือ (ลา้นบาท) 60.00  60.00  50.00  50.00 
     วงเงินสินเช่ือท่ีใช ้(ลา้นบาท) 11.38  47.96  8.53  38.49 
     วงเงนิสินเช่ือคงเหลือ (ล้านบาท) 48.62  12.04  41.47  11.51 
วงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟ 
     เครดิต ทรัสรีซีทและ 
     ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

 
 

 

 

 
 

 

     วงเงินสินเช่ือ (ลา้นบาท) 1,815.00  1,815.00  1,815.00  1,815.00 
     วงเงินสินเช่ือท่ีใช ้(ลา้นบาท) 1,103.31  1,250.12  1,103.31  1,250.12 
     วงเงนิสินเช่ือคงเหลือ (ล้านบาท) 711.69  564.88  711.69  564.88 
วงเงินสินเช่ือแฟคตอร่ิง        
     วงเงินสินเช่ือ (ลา้นบาท) 300.00  300.00  300.00  300.00 
     วงเงินสินเช่ือท่ีใช ้(ลา้นบาท) -  299.29  -  299.29 
     วงเงนิสินเช่ือคงเหลือ (ล้านบาท) 300.00  0.71  300.00  0.71 
วงเงินสินเช่ือสญัญาซ้ือขาย      
     เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
 

 
 

 
 

 

     วงเงินสินเช่ือ (ลา้นบาท) 265.00  265.00  265.00  265.00 
     วงเงินสินเช่ือท่ีใช ้(ลา้นบาท) -  -  -  - 
     วงเงนิสินเช่ือคงเหลือ (ล้านบาท) 265.00  265.00  265.00  265.00 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
     วงเงินสินเช่ือ  
           (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 21.67 

 
21.67  21.67 

 
21.67 

     วงเงินสินเช่ือท่ีใช ้ 
           (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) -  -  -  - 
     วงเงนิสินเช่ือคงเหลือ  
           (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 21.67  21.67  21.67  21.67 
วงเงินสินเช่ือกูย้มื        
     วงเงินสินเช่ือ (ลา้นบาท) 50.00  20.00  50.00  20.00 
     วงเงินสินเช่ือท่ีใช ้(ลา้นบาท) 39.12  20.00  39.12  20.00 
     วงเงนิสินเช่ือคงเหลือ (ล้านบาท) 10.88  -  10.88  - 
วงเงินสินเช่ือบตัรเครดิต        
     วงเงินสินเช่ือ (ลา้นบาท) 1.40  1.40  1.40  1.40 
     วงเงินสินเช่ือท่ีใช ้(ลา้นบาท) 0.07  0.07  0.07  0.07 
     วงเงนิสินเช่ือคงเหลือ (ล้านบาท) 1.33  1.33  1.33  1.33 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้าํหลกัทรัพยไ์ปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ ของกลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 10.3 

สิทธิการเช่าพ้ืนท่ีบางส่วนนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ (หมายเหต ุ18.2) 

40.2. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัใหญ่ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการ จาํนวน 17 สัญญา โดยมีกาํหนดระยะเวลาระหวา่ง 1 ปี ถึง 25 ปี 
และสญัญาเช่าระยะสั้น จาํนวน 6 สญัญา โดยมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการ จาํนวน 23 สัญญา โดยมีกาํหนดระยะเวลาระหวา่ง 1 ปี ถึง 25 ปี 
และสญัญาเช่าระยะสั้น จาํนวน 15 สญัญา โดยมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 

บริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาบริการ จาํนวน 2 สญัญา โดยมีกาํหนดระยะเวลาระหวา่ง 1 ปี ถึง 3 ปี 
และสญัญาเช่าระยะสั้น จาํนวน 1 สญัญา โดยมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาบริการ จาํนวน 3 สญัญา โดยมีกาํหนดระยะเวลาระหวา่ง 1 ปี ถึง 3 ปี 
และสญัญาเช่าระยะสั้น จาํนวน 1 สญัญา โดยมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
ไม่เกิน 1 ปี 10,097,056  13,272,192  9,796,989  12,993,107 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,301,964  6,155,289  2,285,142  6,087,999 
รวม 12,399,020  19,427,481  12,082,131  19,081,106 

40.3. ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ย มีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 40.20 ลา้นบาท และจาํนวน 11.96 ลา้น
บาท (2563 : จาํนวน 40.20 ลา้นบาท และ 19.51 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าก่อสร้างโรงงานคดัแยกขยะ และค่า
ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าตามลาํดบั และมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายซ้ือเคร่ืองจกัร และค่าควบคุมการติดตั้งเคร่ืองจกัร
และตรวจสอบระบบ จาํนวนประมาณ 12.08 ลา้นยโูร และ 0.90 ลา้นยโูร ตามลาํดบั (2563 : จาํนวน 12.11 ลา้นยโูร 
และ 0.90 ลา้นยโูร) 

41. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

41.1. นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่
มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธเ์พ่ือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนสาํคญัของธุรกิจ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่าย
บริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจวา่เกิด
ความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

41.2. การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาด และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณา จากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่
รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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41.3. ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือจ า 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวก้บั
เคร่ืองมือทางการเงินจนทาํใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานของลกูคา้ท่ี
หลากหลายและมีจาํนวนมากรายอยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัมีนโยบายในการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและมีการคํ้ า
ประกันสําหรับการให้สินเช่ือรายใหญ่ดงันั้ นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็น
สาระสาํคญัจากการเก็บหน้ี จากลูกหน้ีเหล่านั้นนอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดย
อาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีในอดีตของลูกหน้ีซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือวา่
เพียงพอแลว้ 

41.4. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจาก อตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ดงันั้นกิจการจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ียในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียใน
ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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                                                                                                                              งบการเงินรวม                                                                                                                               (หน่วย : ลา้นบาท) 

  
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตาม 

อตัราตลาด   
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 
 

ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย 
 

 

รวม 
   อตัรา

ดอกเบ้ียร้อย
ละต่อปี 

2564 

อตัรา
ดอกเบ้ียร้อย

ละต่อปี 
2563   

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563  

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563  

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563  

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563   
สินทรัพย์ทางการเงิน                                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  101.48   12.18   -   -   810.82   338.99   912.30   351.17   0.05-0.25 0.05-0.35 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น -  -  5.00  5.50  -  -  5.00  5.50  6.00 6.00-7.15 
เงินให้กูย้มืระยะยาว -  -  20.00  -  -  -  20.00  -  5.00 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 357.34  356.20  -  -  10.04  10.04  367.38  366.24  0.15-7.71 0.20-7.71 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 73.02  74.11  -  -  -  -  73.02  74.11  0.05-7.71 0.05-7.71 
หน้ีสินทางการเงิน                           
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
     ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11.47   48.05   1,077.88   1,524.23   -   -   1,089.35   1,572.28   1.81-7.50 1.74-7.50 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  69.51  69.51  -  -  69.51  69.51  1.50 1.50 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  
     กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -   -   0.41  94.64  -  -  0.41  94.64  12.00 1.80-12.00  
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนด 
     ชาํระภายในหน่ึงปี  -  -  434.65  -  -  -  434.64  -  5.75-7.00 - 
เงินกูย้มืระยะยาว -  -  23.90  20.00  -  -  23.90  13.33  2.00-5.75 2.00 
หุ้นกู ้ -  -  -  410.80  -  -  -  410.80  - 7.00 
หุ้นกูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทุน -  -  199.38  -  -  -  199.38  -  6.25 - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 
     กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  -  19.87  3.30  -  -  19.87  3.30  4.25-6.00 5.25-6.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  25.09  4.73  -  -  25.09  4.73  4.25-6.00 5.25-6.00 
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                                                                                                                              งบการเงินรวม                                                                                                                               (หน่วย : ลา้นบาท) 

  
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตาม 

อตัราตลาด   
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 
 

ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย 
 

 

รวม 
   อตัรา

ดอกเบ้ียร้อย
ละต่อปี 

2564 

อตัรา
ดอกเบ้ียร้อย

ละต่อปี 
2563   

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563  

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563  

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563  

ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563   
หน้ีสินทางการเงิน (ต่อ)                   
สังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเช่า  
     ทางการเงิน -  -  2.73  3.57  -  -  2.73  3.57  0.45-0.46 0.45-0.46 
อสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเช่า    
     ทางการเงิน -  -  3.40  2.28  -  -  3.40  2.28  7.25 7.25 
สังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเช่า  
     ทางการเงิน -  -  2.99  5.87  -  -  2.99  5.87  0.45-0.46 0.45-0.46 
อสังหาริมทรัพยต์ามสัญญาเช่า    
     ทางการเงิน -  -  93.84  97.24  -  -  93.84  97.24  7.25 7.25 
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41.5. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงินและภาระผูกพนั
ท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2563 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้ (ดอลลาร์สหรัฐ) 199,000  283,000  199,000  283,000 
เงินกูท้รัสตรี์ซีท (ดอลลาร์สหรัฐ) 860,100  680,550  860,100  680,550 
ภาระผูกพนั        
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลลาร์สหรัฐ) 761,000  838,500  761,000  838,500 

41.6. มูลค่ายุตธิรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัและบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน
ในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมถกูกาํหนดโดยวธีิต่อไปน้ี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น สินทรัพยห์มุนเวียน
อ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ี
บนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนเผื่อขายพจิารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทาง
การเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลคา่ตามบญัชีและมลูค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน(1) - - 112,700,000 114,900,000 - - 112,700,000 114,900,000 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจาก 

ค่าความนิยม(2) - - - - 447,000,000 447,000,000 447,000,000 447,000,000 
  (1)ระดบั 2 การวดัมลูค่ายติุธรรมโดยใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
  (2)ระดบั 3 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน(1) - - 15,500,000 15,900,000 - - 15,500,000 15,900,000 
 (1)ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

42. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

42.1. เม่ือวนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 2565 บริษัทมกีารออกใบแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัดงันี ้

บริษทัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือยอ่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ     : TWZ-W6 
ตลาดรอง       : SET 
วนัท่ีเร่ิมทาํการซ้ือขาย     : 7 กมุภาพนัธ์ 2565 
จาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน : 4,964,475,981 
อตัราการใชสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ : หุน้สามญัใหม่)  : 1 : 1  
ราคาใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้)     : 0.10  
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ  : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย                            

                               (19 มกราคม 2565) 
ราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)   : 0.00  
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก      : 18 ก.ค. 2565 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย     : 18 ม.ค. 2567 

 
บริษทัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ช่ือยอ่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ     : TWZ-W7 
ตลาดรอง       : SET 
วนัท่ีเร่ิมทาํการซ้ือขาย     : 7 กมุภาพนัธ ์2565 
จาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน : 2,088,760,000 
อตัราการใชสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ : หุน้สามญัใหม่)  : 1 : 1  
ราคาใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้)     : 0.10  
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ    : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย                                                 

                                                              (19 มกราคม 2565) 
ราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)   : 0.00  
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก      : 18 ก.ค. 2565 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย     : 18 ม.ค. 2567 
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บริษัท ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 

42.2. เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565  บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนและชาํระคืนหุ้นกู ้มูลค่าท่ีเสนอขายจาํนวน 420 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 23 
มกราคม 2563 ดงักล่าวครบตามจาํนวนรวมทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียแลว้ รวมถึง บริษทัไดไ้ถ่ถอนท่ีดินรวม 7 โฉนด 
ตาํบลหมูสี อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชศรีมา จากบริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

43. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและกลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทบญัชีใหม่
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ 

44. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
ดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท

ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน 

ประธานกรรมการบริษัท

รอยละ 8.79

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 41/2005

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556-ปจจุบัน ประธานกรรมการ

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน

2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ปยะชาติ

2559-2562 กรรมการ บจก. เกียร คอรปอเรช่ัน

2559-2561 กรรมการ บจก. มาสเทค ทูล แอนด เซอรวิส

ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน 

กรรมการบริษัท  รองกรรมการผูจัดการ และรักษาการกรรมการผูจัดการ

ไมมี

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน 
(Avionic Engineering program: AEE)
สถาบัน Civil Aviation Institution (Thailand) 

Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 86/2010
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุนท่ี 43/2018
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2563–25 ก.พ. 2565  กรรมการ บจก. สกายเวลล (ประเทศไทย)
2563-9 ก.พ. 2565  กรรมการ บจก. อิเลคตรา โมทีฟ
2562-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. เกียร ทู คอรปอเรช่ัน
2562-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก .มิตรา คอรปอเรช่ัน
2562-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. พีจี แอนด ซี 5714
2562-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ถัง คอรโปเรช่ัน
2562–9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคช่ัน
2561-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ปยะชาติ
2561-31 ม.ค. 2565 กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2561-2563 รักษาการผูอํานวยการฝายการตลาด
  และพัฒนาธุรกิจ
2561-2562 กรรมการ บจก. มาสเทค ทูล แอนด เซอรวิส
2559-2562 กรรมการ บจก. เกียร คอรปอเรช่ัน
2558-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ทีแซด เทรดด้ิง

นายพุทธชาติ รังคสิริ

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร

Page 187



ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผูจัดการ 

และรักษาการกรรมการผูจัดการ

ไมมี

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ไมมี    

4 มี.ค. 2565–ปจจุบัน กรรมการ บจก. สยามเมดิคอลแคนนาบิส 
26 ก.พ. 2565-ปจจุบัน  กรรมการ บจก. สกายเวลล (ประเทศไทย)
25 ก.พ. 2565–ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซีบีดี คอรปอเรช่ัน 
1 ก.พ. 2565–ปจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
  รองกรรมการผูจัดการ และรักษาการกรรมการ
  ผูจัดการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
10 ก.พ. 2565–ปจจุบัน กรรมการ บจก. ปยะชาติ
10 ก.พ. 2565-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ทีแซด เทรดด้ิง
10 ก.พ. 2565-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เกียร ทู คอรปอเรช่ัน
10 ก.พ. 2565-ปจจุบัน กรรมการ บจก. มิตรา คอรปอเรช่ัน
10 ก.พ. 2565-ปจจุบัน กรรมการ บจก. พีจี แอนด ซี 5714
10 ก.พ. 2565-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ถัง คอรโปเรช่ัน
10 ก.พ. 2565-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคช่ัน
10 ก.พ. 2565-ปจจุบัน  กรรมการ บจก. อิเลคตรา โมทีฟ
10 ก.พ. 2565-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซีนิท โกลฟส 
2559-2563  ผูชวยผูจัดการท่ัวไป ฝายการตลาดและ
  กลุมธุรกิจอ่ืนๆ บจก. ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี 
2555 –2559 Field Service Engineer
  บจก. เทอราไดน (ไทยแลนด) 

นายธีรยศ  สุทธิสําแดง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี

ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

กรรมการ
ไมมี
ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 63/2005 
Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 39/2005  และ
Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุนท่ี 21/2015 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2557-2558 กรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและ
  การจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2556-ปจจุบัน   กรรมการ บจก. ปยะชาติ
2548-ปจจุบัน  กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2546-2558  ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาการตลาด
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังคสิริ

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี
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ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

กรรมการบริษัท และผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

(Non telecom Business)

ไมมี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการดานการเงิน) 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไมมี

2564-10 มี.ค. 2565 กรรมการ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน 

2564-10 มี.ค.2565 ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

  (Non telecom Business)

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน

2564-10 มี.ค.2565 กรรมการ บจก. ซีนิท โกลฟส

2563 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

  บจก. อีวีสมารทแมเนจเมนท 

2562-2563  ผูชวยผูจัดการ (การเงิน) 

  บมจ.หลักทรัพยเออีซี

2558-2559  ผูชวยประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน 

  บจก. เบสทบอนด แวรเฮาส 

นายณัฐชัย เจริญขจรกุล

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี

ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

กรรมการ

ไมมี

M.B.A., University of Dallas, USA. 

MS Economics, University of North Texas, USA.

Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 43/2005

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ปยะชาติ

2556-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เนเจอรเฮอริเทจ

2548-ปจจุบัน  กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน

2537-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ทักษิณอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (1993)

นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธ์ุ

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี
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ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

กรรมการบริษัท

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร(คอมพิวเตอร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

ไมมี

2564-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2548-ปจจุบัน  กรรมการบริหาร บจก. นครราชสีมา ฮอนดาออโตโมบิล
2538-ปจจุบัน  ผูจัดการ บจก.ราชสีมายางรีเคลม
2538-ปจจุบัน  ผูจัดการ บจก. เมืองงามรับเบอร
2538-ปจจุบัน  ท่ีปรึกษาทางดานธุรกิจใหกับกลุมเมืองงาม 
  ประกอบธุรกิจหลอยางรถยนตและธุรกิจแปรรูป
  ยางรถยนตเกา  

นายภัทร ลาภานันท์

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี

ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ไมมี

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ไมมี

14 พ.ค. 2564-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2564-13 พ.ค. 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2562 -2562 รักษาการแทนกรรมการผูจัดการ 
  ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
  แหงประเทศไทย
2560-2562 รองกรรมการผูจัดการ (รับผิดชอบเปาหมายสินเช่ือ)
  ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
  แหงประเทศไทย
2559-2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการ (วิเคราะหสินเช่ือ)
  ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
  แหงประเทศไทย
2556-2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการ (กํากับดูแล สายงานสาขา 3)
  ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
  แหงประเทศไทย
2554-2556 ผูชวยกรรมการผูจัดการ (กํากับดูแล ฝายสินเช่ือ)
  ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
  แหงประเทศไทย
2553-2553 ผูอํานวยการอาวุโส (ฝายสินเช่ือ 2)
  ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
  แหงประเทศไทย

นายพงชาญ สําเภาเงิน
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ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ไมมี

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไมมี

13 ส.ค. 2564-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน

2556-2560 ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน  

  สหกรณยูเน่ียนไทยฮอนดา

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

2555-2563 ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี(TA)

2550-2556 กรรมการตรวจสอบภายใน

  สหกรณยูเน่ียนไทยฮอนดา

นายมนตรี ไกรเลิศศิลป�

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี

ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ไมมี

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 41/2005

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2562-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2556-ปจจุบัน   กรรมการอิสระ 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2548-2551 กรรมการและกรรมการบริหาร 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2534-ปจจุบัน กัปตัน บมจ. การบินไทย

นายบันดาล  อุดล

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี
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ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย และเลขานุการบริษัท
ไมมี
ปริญญาโท สังคมศาสตร (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 97/2012
Company Secretary Program (CSP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10 มี.ค. 2565–ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซีนิท โกลฟส
25 ก.พ. 2565–ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซีบีดี คอรปอเรช่ัน
2565- ปจจุบัน กรรมการ บจก. สยามเมดิคอลแคนนาบิส
2564-ปจจุบัน กรรมการ บจก. อิเลคตรา โมทีฟ
2563-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ปยะชาติ
2563-ปจจุบัน กรรมการ บจก.เกียร ทู คอรปอเรช่ัน
2563-ปจจุบัน กรรมการ บจก.มิตรา คอรปอเรช่ัน
2563-ปจจุบัน กรรมการ บจก. พีจี แอนด ซี 5714
2563-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ถัง คอรโปเรช่ัน
2563-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคช่ัน
2562-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ทีแซด เทรดด้ิง
2557-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2555-ปจจุบัน  ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2562-2562 กรรมการ บจก. มาสเทค ทูล แอนด เซอรวิส
2562-2562 กรรมการ บจก. เกียร คอรปอเรช่ัน
2548-2555  ผูจัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2544-2548  ผูจัดการแผนกฝกอบรม 
  บจก. สรรพสินคาเซ็นทรัล

นางสาวนลินี  ประทับศร

ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

ไมมี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 86/2010

2564-4 มี.ค. 2565 กรรมการ บจก. สยามเมดิคอลแคนนาบิส
2564–25 ก.พ. 2565  กรรมการ บจก. ซีบีดี คอรปอเรช่ัน
2564-25 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ทีแซด เทรดด้ิง
2564-25 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ปยะชาติ
2564-25 ก.พ. 2565 ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2563-25 ก.พ. 2565  กรรมการ บจก. สกายเวลล (ประเทศไทย)
2563-25 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. อิเลคตรา โมทีฟ
2561-2562 ผูอํานวยการฝายขาย บจก. กลอร่ี เทคโนโลยี
2558-2562 ผูจัดการแผนกขาย (IT)  บจก. นิยมพานิช
2548-2557 ผูอํานวยการฝายขาย
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2547-2548  ผูจัดการฝายขาย บจก. วิน เวฟ

นาย สกล ปวิตรานนท์

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี
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ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย

ไมมี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุนท่ี 43/2018

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2564-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย
2563-2563 ผูจัดการฝายอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2561-2563 ผูจัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2551-2561 ผูจัดการแผนกขายสง 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2548-2551 เจาหนาท่ีขายสง 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2545-2548 เจาหนาท่ีไอที
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน

นายธนะชิต เดชพงศ์พรหม

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี

ตําแหนง

สัดสวนการถือหุน

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตร

ประสบการณทํางาน

ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

และรักษาการผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ไมมี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ไมมี

27 ก.ย. 2564–ปจจุบัน  รักษาการผูอํานวยการฝายการเงิน 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
27 ก.ย. 2564–ปจจุบัน  ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2564-ปจจุบัน รักษาการผูอํานวยการฝายบัญชี 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2564-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี 
  บมจ. ทีดับบลิวแซดคอรปอเรช่ัน
2561-2564 ผูจัดการแผนกบัญชี 
  บมจ. ทีดับบลิวแซดคอรปอเรช่ัน
2559-2561 ผูจัดการแผนกสํานักงานกลาง 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน
2550-2559 หัวหนาแผนกบัญชี 
  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน

นางสาวพรพรรณ รุ่งโรจน์

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมี
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สรุป  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือ 
บจก. 

 ปิยะชาติ 

บจก.  
ทีแซด 

เทรดดิง้ 

บจก.  
เกยีร์ ทู 

คอร์ปอเรช่ัน 

บจก.  
มิตรา 

คอร์ปอเรช่ัน 

บจก.  
ถัง 

คอร์โปเรช่ัน 

บจก.  
เค.บี.เอม็ 

คอนสตรัคช่ัน 

บจก.  
พจีี แอนด์ ซี 

5174 

บจก.  
อเิลคตร้า 

โมทีฟ 

บจก.  
สกายเวลล์ 

(ประเทศไทย) 

บจก.  
ซีนิท โกลฟส์ 

บจก. 
ซีบีด ี 

คอร์ปอเรช่ัน 

1. นายพทุธชาติ รังคสิริ /           
2. นายกิตติพงศ ์ กิตติภสัสร / / / / / / / / /   
3. ดร. ทิพภากร รังคสิริ /           
4. นางสาวไขแข           เชิดวิศวพนัธ์ุ                  /           
5. นางสาวนลินี            ประทบัศร / / / / / / / /   / 
6. นายสุธี  เหลืองรัตนเจริญ    / / / /     
7. นายสกล  ปวิตรานนท ์ / /      / /  / 
8. นายณฐัชยั  เจริญขจรกุล          /  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั 
(21/03/65) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

นายวิชญุตร์ วิทยสิริไพบูลย ์
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

43 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
(การบญัชี)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- - 2560-ปัจจุบนั 
 
2556-2560 
 
 

ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบ
ภายใน 
หวัหนา้แผนกตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 
บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 

จ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ และ
อุปกรณ์เสริม 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั ปัจจุบนัประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ก าหนด จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1.  นายพงชาญ ส าเภาเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายบนัดาล อุดล  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายในตาม

วาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง เพื่อดูแลการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั  และได้น าเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกคร้ัง โดยไดพ้ิจารณา

เร่ืองต่างๆ ตามขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

1. รายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2564 และหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี 

พร้อมทั้งพิจารณาขอ้เสนอแนะดา้นระบบควบคุมภายใน รวมถึงรับฟังค าช้ีแจงจากประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดบัองคก์ร  (Entity-Level) 

โดยใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้ง ยงัไดส้อบทานผลการตรวจสอบ
ระบบงานต่างๆท่ีส าคญัเป็นประจ าทุกไตรมาส ตลอดจนประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชี  นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของการควบคุมภายใน ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของรายงานการเงิน และการ
ปฏิบติัตามนโยบายกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ 
และมีประสิทธิผล 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของบริษทัฯ 
และขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บับุคคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั 
ในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บับุคคลภายนอก 

4. รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานความและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้แน่ใจว่าการตกลงเขา้ท ารายการมีความเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ           
ซ่ึงบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยถือความโปร่งใส และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ            
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ทั้งน้ี ในปี 2564 ไม่พบรายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส าคญั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการท่ีมีสาระส าคญัไดรั้บการเปิดเผย และแสดงรายการไวใ้นรายการตามงบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอยา่งถูกตอ้ง และครบถว้น 

5. ผู้สอบบัญชี  
คณะกรรการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยเห็นว่าผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท 

จ ากดั ซ่ึงมีความเป็นอิสระและเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทีไดรั้บ ตลอดจนมีความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี และปฏิบตัิหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมา
ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีบริษทั 
กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2564  

6. การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ซ่ึงไดเ้นน้และให้ความส าคญัใน

เร่ืองการตรวจสอบการป้องกนัเชิงรุกตามฐานความเส่ียง และสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั นอกจากน้ีไดส้อบ
ทานความเป็นอิสระ ทิศทางกลยทุธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดติ้ดตามผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส  

7. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษทั

ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยได้เสนอความเห็น และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงฝ่ายบริหารไดด้ าเนินการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอยา่งเหมาะสม 
 

โดยสรุป ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างครบถว้น โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรการตรวจสอบเห็นว่า 
บริษทัมีการจดัท างบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศ
อยา่งเพียงพอและเช่ือถือได ้และท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ตลอดจนมีระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไม่มีขอ้บกพร่องท่ีส าคญัตลอดปี ท่ีผา่นมา 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

        (นายพงชาญ ส าเภาเงิน)  
                                                                                                                ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                                       25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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