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เรียนท่ านผู้ถือหุ้น ทีเ� คารพ
เป็ นที�ทราบกันดีวา่ ในปี ที�ผา่ นมา ���� และในปี ปั จจุบนั ���� เป็ นปี แห่งความท้าทาย และอาศัยความมุ่งมัน� ทุ่มเท
อันเนื� องจากเศรษฐกิจที�ยงั คงชะลอตัวจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ถึงแม้จะเริ� มผ่อนคลายมาบ้างแล้ว แต่ความเชื�อมัน�
และกําลังซื� อของผูบ้ ริ โภคยังคงไม่กลับมา ประกอบกับยังมีสภาวะการผันผวนของราคานํ�ามันจากความตึงเครี ยดของสงคราม
ความขัดแย้ง ก็ยงั ส่ งผลต่อสภาพเศรษฐกิจด้วยรวมให้ชะลอตัว แต่จากสภาวะดังกล่าวก็ยงั คงมีความเติบโตในด้านเทคโนโลยี
การสื� อสารในยุค �G ที�ยงั คงมีการพัฒนาเปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื� องที�ทาํ ให้การรับส่ งข้อมูลมีความรวดเร็ วขึ�นมาก จนทําให้
ก่อเกิดโอกาสในธุ รกิจ ทางบริ ษทั TWZ จึงได้กาํ หนดภารกิจหลักไว้ � เรื� อง ดังนี�
ภารกิจแรก ในส่ วนของธุ รกิจสื� อสารโทรคมนาคมหรื อเทเลคอม TWZ จะพัฒนารู ปแบบการให้การบริ การของ
Retail Shop ให้มีความทันสมัยตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ในรู ปแบบร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการขยาย
สิ นค้าให้มีความหลากหลาย ไม่ได้จาํ กัดว่าจะเป็ นอุปกรณ์โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว เพื�อตอกยํ�าธุรกิจด้านเทเลคอม ซึ� งเป็ นธุรกิจ
หลักของ TWZ โดยเรามีพนั ธมิตรที�แข็งแกร่ งอย่าง ‘เอไอเอส’ ซึ� งเป็ นผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายชั�นนําที�ดีที�สุด ที�พร้อมจะเคียงข้าง
และก้าวเดินไปกับเราในทุกโอกาส นอกจากนี� TWZ จะพัฒนาและมองหาอุปกรณ์ IOT (Internet of Things) เพื�อตอบสนอง
ผูบ้ ริ โภคพร้อมส่ งเสริ มโครงการ Smart City สร้างเป็ นโซลูชนั� ให้กบั ผูใ้ ช้ในอนาคตอันใกล้ โดยมีเป้ าหมายขยายธุ รกิจไปยัง
หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภารกิจที�สอง TWZ จะสร้างความเข้มแข็งให้กบั ธุรกิจที�ไม่เกี�ยวข้องกับเทเลคอม (Non-Telecom) โดยเฉพาะในส่วน
ของยานยนต์ไฟฟ้า (อีว)ี ที�ปัจจุบนั ภาครัฐได้มีมาตรการสนับสนุนในเรื� องของภาษีอย่างชัดเจน โดยที� TWZ มีพนั ธมิตรในกลุ่ม
ยานยนต์ไฟฟ้า(อีว)ี ที�มีความแข็งแกร่ งและมีประสบการณ์ ตั�งเป้าเพิม� การจําหน่ายในหลายองค์กรและคาดว่าจะเติบโตได้อย่างมี
นัยสําคัญในอนาคต และธุรกิจกัญชง กัญชา ที�ตอนนี�ภาครัฐได้ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด โดยในปลายปี ���� ที�ผา่ นมา
TWZ ได้ร่วมพัฒนาต่อยอดธุรกิจกัญชง โดยเริ� มทําในส่ วนต้นนํ�าไปแล้วและอยูใ่ นขั�นตอนของการทํากลางนํ�า และก็จะขยายไป
ถึงปลายนํ�าในปลายปี นี�
ส่วนภารกิจที�สาม เป็ นการมองหาธุรกิจใหม่ท�ีสร้าง New S-Curve ตามการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ไม่วา่ จะเป็ นเรื� องคริ ปโต เคอร์เรนซี, NFT หรื อ Metaverse และ web 3.0 ซึ�งยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก
สุ ดท้ายนี� ในนามของคณะกรรมการ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน� ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที�ให้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนบริ ษทั ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการ คณะผูบ้ ริ หาร และพนักงานยังคงมุ่งมัน� ปฏิบตั ิหน้าที�ดว้ ยความรับผิดชอบ เพือ� ให้
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ประสบความสําเร็ จและเจริ ญเติบโตอย่างยัง� ยืนต่อไป

................................
(นายพุทธชาติ รังคสิ ริ)
ประธานกรรมการ

................................
(นายธีรยศ สุ ทธิสาํ แดง)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ที ดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เดิมชื่อบริ ษทั พี.ซี .คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ ทรานสปอร์ ต
จากัด ก่อตั้งจากประสบการณ์การเป็ นผูจ้ าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารของนายพุทธชาติ รังคสิ ริ ซึ่ งเป็ นผูท้ ่ีริเริ่ ม
เปิ ดร้านจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์การค้ามาบุญครองเป็ นรายแรก ต่อมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็ นบริ ษ ัท พี . ซี . คอมมู นิ เ คชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ ต จ ากัด ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรกจ านวน 1,000,000 บาท โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ส่ื อสาร และจากการที่ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
มี ประสบการณ์ ความสามารถ และมี ความชานาญในธุ ร กิ จ สื่ อ สารโทรคมนาคม ส่ ง ผลทาให้บ ริ ษ ทั สามารถขยายธุ ร กิ จ
ได้อย่างต่อเนื่อง ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 1,489,342,794.10 บาท

เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่ องทั้งในด้านรายได้จากการขายสิ นค้าและรายได้จากการให้บริ การ โดยให้
ความสาคัญในการเพิ่มความสามารถในการทากาไร ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นสาขาในรู ปแบบใดจะเลือกทาเลให้ต้ งั อยูใ่ น Prime Area
เป็ นแหล่งชุมชนที่มีกาลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริ การ รวมทั้งดูแลรักษาฐานตัวแทนจาหน่าย พร้อมทั้งเพิ่มจานวน
เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยจะพัฒนาคุณภาพของการให้บริ การให้มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของลูกค้าและสามารถ
แข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะเดี ยวกันก็จะเพิ่มการเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
โทรศัพท์เคลื่อนที่ช้ นั นาและผูจ้ าหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ และนาสิ นค้าจากประเทศจีนมาจาหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั เพิ่มมากขึ้น เพือ่ ที่จะสามารถคัดสรรสิ นค้าที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการสร้างแบรนด์ TWZ เพื่อให้บริ ษทั มีความแข็งแกร่ งทางธุ รกิจเพิ่มมากขึ้น จึงควบคุม
คุณภาพของสิ นค้าสานักงานตัวแทนที่ เมืองเซิ นเจิ้น ประเทศจี น เพื่อใช้เป็ นศูนย์ประสานงานในการบริ หารต้นทุน ในการพัฒนา
สิ นค้าให้ได้สินค้าที่มีตน้ ทุนเหมาะสม และคุณภาพดี นอกจากนี้ บริ ษทั ยังขยายธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าทดแทนธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจเชิงพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชงกัญชา ทั้งนี้ บริ ษทั จะพัฒนาธุรกิจ
ทั้งหมดเพื่อให้สามารถสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริ หารงานที่ผา่ นมาของบริ ษทั
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2548 - 2553



ปี 2548 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาท เป็ น 1 บาท
รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180 ล้านบาท เป็ น 240 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 60 ล้านหุ้น
เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ ไปจานวน 59 ล้านหุ้น และเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั
จานวน 1 ล้านหุ ้น และนาหุ้นสามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2548



ปี 2551 เปลี่ ยนแปลงมูล ค่าหุ ้น สามัญที่ตราไว้ จากเดิมหุ ้น ละ 1.00 บาท เป็ นหุ ้น ละ 0.10 บาท โดยจากเดิม
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 240 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท เปลี่ยนแปลงใหม่เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,400 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กบั หุ้นสามัญของบริ ษทั

ปี

เหตุการณ์ ที่สาคัญ


ปี 2551 เข้าทาสัญญาสิ ทธิ การเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื้ อที่ประมาณ 6,126 ตารางเมตร บนถนน
รัชดาภิเษก มูลค่า 88.30 ล้านบาท โดยสัญญามีอายุ 24 ปี เพื่อก่อสร้างโฮมออฟฟิ ศ เพื่อการพาณิ ชย์



ปี 2551 จัดจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “TWZ” ซึ่ งเป็ นตราสิ นค้าของบริ ษทั โดยเป็ นสิ นค้า
ที่สง่ั ผลิตและนาเข้าจากประเทศจีนและมีการบริ หารการตลาดอย่างครบวงจรทั้งค้าปลีกและค้าส่ง



ปี 2553 ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั จานวน 599,999,987 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้น ในอัตราส่ วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ้นสามัญ ในราคา
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หุ้นละ 0.90 บาท รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 60 ล้านบาท
โดยการออกหุ ้น สามัญเพิ่มทุน จานวน 600 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทาให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจาก 240 ล้านบาท เป็ น 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญจานวน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท



จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่ให้แ ก่ผูใ้ ช้สิท ธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญจานวนทั้งสิ้ น 5 หุ ้นในราคา
0.90 บาทต่อ หุ ้น ท าให้ท ุน ที ่อ อกและเรี ย กช าระแล้ว เพิ่ม ขึ้ น เป็ น 240,000,000.50 ล้า นบาท (หุ ้น สามัญ
2,400,000,005 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)



เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 จัดตั้งบริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั คือ TWZ INTERNATIONAL LIMITED ด้วยทุนจดทะเบียน
1,000,000.00 ดอลล่าร์ ฮองกง โดยบริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 100.00 เพื่อจัดหาและจัดจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์สื่อสาร
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เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 จัดตั้งสานักงานตัวแทนในเมืองเซิ นเจิ้น ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจบริ หาร
ต้นทุนสิ นค้าและควบคุมคุณภาพของสิ นค้า

2556



ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 300,000,000.00 บาท เหลื อ 240,000,000.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ายจานวน 599,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 59,999,999.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ ายดังกล่ าว เป็ นหุ ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั
(TWZ-W1) ที่ให้กบั ผูถ้ ื อหุ้นเดิมตามสัดส่ วนของการถือหุ้นซึ่ งได้หมดอายุต้ งั แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2554



ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั (TWZ-W2) จานวน 1,028,571,431 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนของการถือหุน้ 7 หุน้ ต่อ 3 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิราคาการใช้สิทธิ 0.40 บาทต่อหุ้น
รวมทั้ง เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษัท อี ก จ านวน 102,857,143.10 บาท โดยออกหุ้ น สามัญเพิ่ มทุ น จ านวน
1,028,571,431 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่ งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจาก 240,000,000.50 บาท
เป็ น 342,857,143.60 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 3,428,571,436 หุน้ มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท



ซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ปิ ยะชาติ จากัด จากผูถ้ ือหุ้นเดิม จานวน 49,998 หุ้น คิดเป็ นสัด ส่ วนประมาณร้อยละ 99.996
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ปิ ยะชาติ จากัด รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 120,000,000.00 บาท

2554

วัน ที่ 20 กัน ยายน 2556 จัดตั้งบริ ษทั ทีแ ซด เทรดดิ้ง จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย ทุน จดทะเบียน 3,000,000 บาท
จานวน 300,000 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นผูจ้ าหน่าย นาเข้า และส่ งออก พร้อมทั้งให้บริ การ
หลังการขายสาหรับสิ นค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริ ม คอมพิวเตอร์ และสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ ฯ
2557



ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 342,857,143.60 บาท เหลือ 342,856,121.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ายจานวน 10,225 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 1,022.50 บาท และออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ้น
สามัญของบริ ษทั (TWZ-W3) จานวน 400,000,001 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมที่จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการจองซื้ อมีมติ อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 409,000,000.30 บาท
โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 4,090,000,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่ งผลให้ทุนจดทะเบียน

Page 2

ปี

เหตุการณ์ ที่สาคัญ
ของบริ ษทั เพิ่ ม ขึ้น จากเดิ ม 342,856,121.10 บาท เป็ น 751,856,121.40บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น สามัญจานวน
7,518,561,214 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท

2558

2559
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เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริ ษทั ปิ ยะชาติ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ซึ่ งบริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จากทุนจดทะเบียน
ปัจจุบนั 50 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ได้ดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และทุนชาระแล้ว
ของบริ ษทั ย่อยต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557



บริ ษทั ปิ ยะชาติ จากัด เข้าซื้อเงินลงทุนของบริ ษทั เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ในราคา 25 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จาก
ผูถ้ ือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557



วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ได้จดั ตั้งบริ ษทั เดอะบอกซ์เซส จากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดาเนินธุรกิจหลัก
เกี่ ยวกับการเป็ นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงในสัญญาณดิจิตอลโดยให้บริ ษทั ทีดบั บลิ วแซด คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) ถือลงทุนร้อยละ 100



ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 751,856,121.40 บาท เหลื อ 735,365,612.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ายจานวน 164,905,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 16,490,508.90 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ ายดังกล่าว เป็ นหุ ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น สามัญของ
บริ ษทั (TWZ-W2) ซึ่ งได้หมดอายุต้ งั แต่วนั ที่ 13 กันยายน 2557 จานวน 164,904,946 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออก
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ท่ีจะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั (TWZ-W3) ที่ไม่ได้จดั สรรอีกจานวน 143 หุ้น



ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั (TWZ-W4) จานวน 2,980,138,401 หน่วย เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการของการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 7 หุน้ ต่อ 3 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โดยไม่คิดมูลค่าราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาท



เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 298,013,840.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,980,138,401 หุ้น
มูล ค่า ที ่ต ราไว้หุ ้น ละ 0.10 บาท ส่ ง ผลให้ท ุน จดทะเบีย นเพิ ่ม ขึ้ น จากเดิม 735,365,612.50 บาท เป็ น
1,033,379,452.60 บาทแบ่งออกเป็ นหุ ้น สามัญจานวน 10,333,794,526 หุ ้น มูล ค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท
โดยจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 2,980,138,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั (TWZ-W4)



วันที่ 9 สิ งหาคม 2559 จัดตั้งบริ ษทั เกียร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
จานวน 1,000,000 หุ ้ น มู ลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่อด าเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับธุ รกิ จพลังงาน
ทางเลือก



บริ ษทั เกียร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เข้าทาการซื้ อหุ้นใน บริ ษทั มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 80
ของจานวนหุ ้นที่ชาระแล้ว จานวน 80,000 หุ ้น มูล ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น เดิมซึ่ งไม่มี
ความเกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มกิจการ ในราคาซื้ อขายรวม 70 ล้านบาท บริ ษทั มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์ วิส จากัด
ดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิ ตสู งสุ ด 5.0 เมกะวัตต์
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ทางบริ ษทั ได้จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้ อหุ้นสามัญจานวน 40 ล้านบาท โดยมีกาหนดโอนหุ้น
สามัญจานวน 48,490 หุ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้ชาระเงินงวดที่สองให้กบั ผูข้ ายจานวน 14 ล้านบาท
และซื้ อหุ ้ นบุริมสิ ทธิ เพิ่มทุนจานวน1,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็ นเงินจานวน 100,000 บาท มีผลทาให้
บริ ษทั เกี ยร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 80 รวมทั้งมีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ ม
ใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นคิดเป็ น 80.19% จากข้อมูลข้างต้น ส่งผลให้บริ ษทั เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด มีอานาจการควบคุมใน
บริ ษทั มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งหลังจากการจ่ายชาระเงินตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขายจะมีผลทาให้
บริ ษทั มี สัด ส่ วนในการลงทุน ในหุ ้น สามัญร้ อ ยละ 48.49 และมีภาระผูก พัน ที่จะต้องจ่ายชาระค่าหุ ้น สามัญ

ปี

เหตุการณ์ ที่สาคัญ
ให้ก บั ผูถ้ ื อหุ ้ น เดิ มอี กจานวน 16 ล้านบาททั้งนี้ จานวนหุ้นสามัญอีก จานวน 31,510 หุ้น จะมี การซื้ อขายจริ ง
ภายหลัง 3 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้ าในเชิ งพาณิ ชย์ (COD) แล้ว มูลค่าตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ณ วันซื้ อกิ จการ
เป็ นมูลค่าที่ป ระเมิ นโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิ สระแห่ งหนึ่ งซึ่ ง สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า เป็ นข้อตกลงขายไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์

2561
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เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ บริ ษทั มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์ วิส จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
10,100,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิ ทธิ 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็ น 80,800,000 บาท
(หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิ ทธิ 8,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน
700,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเรี ยกชาระค่าหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท



วัน ที ่ 2 มีน าคม 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้จ าหน่า ยเงิน ลงทุน ในบริ ษ ทั เดอะบอกซ์เ ซส จ ากัด ตามมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กบั บุคคลภายนอกในราคาหุ้นละ 5 บาท มีมูลค่า
ที่ตราไว้ 10 บาท และมีมูลค่าทางบัญชี หุ้นละ 4.541 บาท จานวน 100,000 หุ้น รวมเป็ นมูลค่า 0.5 ล้านบาท



ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาทโดยการตัด หุ้นสามัญที่ยงั มิได้
จาหน่าย จานวน 515,680,609.10 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญทั้งสิ้น 5,156,806,091 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท



ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั (TWZ-W5) จานวนไม่เกิ น 4,172,720,714 หน่วย เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ที่จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่ วนการจองซื้ อในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 1 ปี นับแต่
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ



เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 1,022,316,574.90 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 10,223,165,749 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท ส่ งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น จาก 625,908,107.10 บาท เป็ น
1,648,224,682 บาทแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 16,482,246,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ0.10 บาท



วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้จาหน่ายเงิน ลงทุนในบริ ษทั เกียร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อวัน ที่ 21 มี น าคม 2562 ให้ก ับ บุค คลภายนอกโดยบริ ษ ทั ได้รั บ เงิ น สุ ท ธิ
จากการขาย 134.00 ล้านบาท



วันที่ 5 เมษายน 2562 ได้จดั ตั้งบริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
จานวน 30,000 หุ ้ น มู ล ค่าหุ้น ละ 100 บาท โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ดาเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ การลงทุน
ในธุ รกิ จพลังงานทางเลื อก



ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าซื้ อ
หุ้นสามัญในบริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จากัด (“MITRA”) จานวน 1,368,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 52.63 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว จากผูข้ ายซื้ อเป็ นบุคคลไม่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าทารายการ
ดังกล่าวเป็ นผลให้บริ ษทั ได้มาซึ่ งหุ้นของบริ ษทั มิตรา คอร์ ปอเรชัน่ จากัด จานวน 52.63% ซึ่ งบริ ษทั ดาเนิ นธุรกิ จ
การถือหุ ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั พีจี แอนด์ ซี 5714 จากัด (“PGC”) ในสัดส่ วน 99% ซึ่ งประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิ งขยะอุตสาหกรรม ตั้งอยูท่ ี่ นิ ค มอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัด อยุธ ยา โดยเป็ น
โรงไฟฟ้ า ระบบพาสม่า แก๊สสิ ฟิเคชัน่ ในการเผาและผลิตไฟฟ้า กาลังในการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้ น 3 MW และ
สามารถกาจัดขยะได้สูงสุ ดถึง 60 ตันต่อวัน และสามารถขยายธุรกิจเป็ นสถานที่กาจัดขยะอุตสาหกรรมต่อไป
ซึ่ งทางการไฟฟ้ าจะเป็ นผูร้ ับซื้ อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรู ปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และบริ ษทั
มิตรา คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้ถือหุ้นในบริ ษทั ถัง คอร์ โปเรชัน่ จากัด ( “TC”) ในสัดส่ วน 99% เช่นกัน เพื่อดาเนิ น
กิ จการโรงงานคัด แยกขยะมูล ฝอยและโรงผลิต RDF ประกอบธุรกิจแปรสภาพขยะเป็ นวัสดุรีไซเคิล และ
เชื้ อเพลิ ง RDF ตั้งอยูท่ ่ีอาเภออุทยั จังหวัดอยุธยา สามารถกาจัดขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ด้วยการคัด
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แยกและแปรสภาพโดยขายวัสดุจากการดาเนิ นการมีกาลังในการดาเนิ นการเต็มกาลังการผลิต 300 ตันต่อวัน
ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่เกี่ ยวเนื่ องและต่อเนื่ องซึ่ งกันและกันในการส่ งวัตถุดิบให้กบั โรงไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยกาหนดมูลค่าตอบแทนจากการซื้ อหุน้ เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 291 ล้านบาท บริ ษทั ได้เข้าซื้ อเงินลงทุน และจ่ายชาระ
ค่าหุน้ ในนามบริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จากัด จานวน 145,000,000 ล้านบาทแล้ว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

2563

2564
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ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตัดหุ ้นสามัญ
ที่ซ้ื อคืนและยังไม่ได้จาหน่ายของบริ ษทั จานวน 4,000,000.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็ นหุ้นสามัญ
ลดลงทั้งสิ้ น 40,000,000 หุน้ ส่งผลให้ทนุ จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ลดลงจาก 16,482,246,820 หุ้น เป็ น 16,442,246,820 หุ้น



ปิ ดบริ ษทั TWZ INTERNATIONAL LIMITED ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 ดอลล่าร์ ฮองกง
โดยบริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 100.00



บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จากัด ประกอบกิจการเพื่อลงทุนในธุรกิจซื้ อขายยานยนต์ ซึ่ งบริ ษทั เข้าถือหุ้นสัดส่ วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท โดยจดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563



เมื่อวันที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้มีการทาสัญญาจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน เพื่อให้ บริ ษทั ริ ช เอเชี ย
อินดัสทรี จากัด (“RAI”) บรรลุเงื่อนไขของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
ก่อนออกบัตรส่ งเสริ ม ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้รับจัดสรรหุ้นสามัญจานวน 6,451,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 31 บาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 31.17 ของหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วหลังจากการเพิ่มทุน โดยชาระค่าหุ้นในอัตรา
ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ ้นเพิ่มทุน เรี ยบร้อยแล้วใน 30 มิถุนายน 2563 จานวน 50 ล้านบาท และได้ทาการโอน
หุ ้นแล้วเสร็ จในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สาหรับส่ วนที่เหลืออีกจานวน 150 ล้านบาท จะชาระภายใน 3 ปี
นับตั้งแต่ RAI ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้



เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้มีการทาสัญญาซื้ อหุ ้นของบริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จากัด
(“SKY-TH”) จากผูถ้ ือหุ้นเดิมจานวน 3,060,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 16.34 บาท รวมเป็ นเงิน 50 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 51 โดยให้ถือว่าเงินมัดจาในข้อตกลงร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุ้นเดิม ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
จานวน 50 ล้านบาท เป็ นเงินชาระค่าหุ้นภายใต้สญ
ั ญาซื้ อขายหุ้นนี้



ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 1,644,224,682 บาท เหลือ 990,668,925 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั
ไม่ได้จาหน่ าย จานวน 6,535,557,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 653,555,757 บาท



เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จานวน 660,445,950 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 6,604,459,500 หุ้น
มูล ค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท ส่ งผลให้ท ุน จดทะเบีย นของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้ น จาก 990,668,925 บาทเป็ น
1,651,114,875 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 16, 511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท



วันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ซี นิท โกล์ฟ จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
จานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อดาเนิ นการและ/หรื อลงทนในธุรกิจใหม่
ของกลุ่มบริ ษทั เกี่ ยวกับธุรกิจผลิต นาเข้า และ จัดจาหน่าย ยา เภสัชภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์เครื่ องมือแพทย์ถุงมือยาง
ซึ่ งบริ ษทั อาจเข้า ดาเนิ นการเองและ/หรื อเข้าถือหุ้นบริ ษทั อื่นๆ



วันที่ 28 เมษายน 2564 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ซี บีดี คอร์ ปอเรชั่น จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
จานวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ดาเนิ นการและ/หรื อลงทนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริ ษทั
เกี่ ยวกับธุ รกิ จผลิ ต จาหน่าย ขายส่ ง ขายปลีก ตัวแทนขาย นาเข้า ส่ งออก ครอบครอง ปลูก วิเคราะห์ วิจยั
สกัด และพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิ ด รวมถึงกัญชง กัญชา และการประกอบธุรกิจ อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งบริ ษทั อาจเข้าดาเนิ นการเองและ/หรื อเข้าถือหุ้นบริ ษทั อื่นๆ
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ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 8/2564 เมื่อ วันที่ 18 สิ งหาคม 2564 มีม ติอนุ มตั ิใ ห้
บริ ษทั ซี บีดี คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“บริ ษทั ย่อย”)(“CBD”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บ ริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้น สามัญใน
บริ ษทั สยาม เมดิ คอล แคนนาบิส จากัด (“SMC”) จานวน 4,900 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ว จากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดิมซึ่ งไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มกิจการ
เพื่อประกอบการทางธุ รกิจ ในเชิ งพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชงเพื่อจาหน่ายภายในประเทศและ
ส่ งออกต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทางบริ ษทั ได้จ่ายเงินเพื่อซื้ อหุ้นสามัญดังกล่าว



ลดทนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 161,772,080.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,651,114,875.00 บาท
แบ่ งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็ นทุน จดทะเบีย น
จานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็ น 14,893,427,941 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการ
ตัดหุ ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน



เพิ ่ม ทนจดทะเบีย นของบริ ษ ทั ฯ จานวนทั้ง สิ ้ น 1,487,895,196.20 บาท จากทุน จดทะเบีย นเดิม จานวน
1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.10 บาท



ออกหุ ้น สาม ญั เพิ ่ม ทุน จ านวน 4,964,475,981 หุ ้น มูล ค่า หุ ้น ที ่ต ราไว้หุ ้น ละ 0.10 บาท รวมทั้ง สิ ้ น
496,447,598.10 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุ้นสามัญเดิมของ บริ ษทั ฯ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่ งเท่ากับราคา
ตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่ วน หุ้นสามัญ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นออกใหม่



ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 6 (“TWZ-W6”) จานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของทุนชาระแล้ว ของบริ ษทั ฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตาม
สัดส่ วนการจองซื้ อ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่ วน 1 หน่ วยหุ้นใหม่ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) โดยใบสาคัญแสงสิ ทธิ ดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอตั รา
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 0.10 บาท
ต่อหุ ้น (ยกเว้นกรณี การปรับราคาใช้สิทธิ )



ออกและเสนอขายหุ ้น กู แ้ ปลงสภาพ ที่ออกใหม่ข องบริ ษ ทั ฯ และให้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป็ นหุ ้น สามัญของ
บริ ษทั ฯ จานวนรวมทั้งสิ้ น 330,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ มูลค่า
เสนอขายรวมทั้งสิ้ น 330,000,000 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่มีสิทธิ ได้รับการจดสรรตามสัดส่ วน
การถือหุ้น (Right Offering)



ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 7 (“TWZ-W7”) จานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22.16 ของทุนชาระแล้ว ของบริ ษทั ฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2564
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่ วน
1 หน่วยหุน้ ใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยใบสาคัญแสงสิ ทธิดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี
นับจากวันที่ได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอตั ราการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
และมีราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณี การปรับราคาใช้สิทธิ )

บริ ษทั ได้มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อออก
และเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.10 บาท
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ซึ่งเป็ นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 3 หุน้ เดิม ต่อ 2 หุ น้ สามัญที่ออกใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนด
วันจองซื้อหุน้ และชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 – 9 เมษายน 2564 (13 วันทาการ) ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ มาใช้สิทธิ
จานวน 4,986,738,691 หุน้ คิดเป็ นเงินที่ได้รับ 498,673,869.10 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วคงเหลือ
จานวนเงิ น 497,292,451.90 บาท ซึ่ ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ได้ใ ช้เ งิ น เพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า วทั้ง จานวนแล้ว
ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และบริ ษทั ได้มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้ น
496,447,598.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นสามัญเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
ที่ราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.10 บาท ซึ่ งเป็ นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่ วนหุ น้ สามัญเดิม 3 หุ น้ เดิม ต่อ 1 หุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ท้ งั นี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดวันจองซื้ อหุ น้ และชาระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 13 ‟ 17ธันวาคม 2564
และ 20-24 ธันวาคม 2564 (10 วันทาการ) ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นมาใช้สิทธิ จานวน 4,964,475,981 หุ ้นคิดเป็ นเงินที่ได้รับ 496,447,598.10 บาท
เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วคงเหลือจานวนเงิน 492,230,150.10 บาทบริ ษทั ฯ ได้มีการใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้ว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564เป็ นจานวนเงิน 12,145,918.97 บาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษ ัทตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในปี 2537 บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในลักษณะแฟรนไชส์จากบริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) (“AIS”)
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจาหน่ายสิ นค้าและให้บริ การด้านต่างๆ เช่น การให้บริ การ
รับจดทะเบียนเลขหมาย การให้บริ การเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ และเป็ นผูใ้ ห้บริ การรับชาระค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริ ษทั
ได้เปิ ดร้านเทเลวิซสาขาแรกที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลังจากนั้นบริ ษทั ได้ดาเนิ นการขยายสาขาเพิ่มขึ้นตาม
การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในปี 2551 บริ ษทั ยังเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “TWZ” ซึ่ งเป็ นตราสิ นค้าของ
บริ ษทั โดยเป็ นสิ นค้าที่ ส่ังผลิตและนาเข้าจากประเทศจี น และในปี 2555 บริ ษทั ได้จดั ตั้งสานักงานตัวแทนในเมืองเซิ นเจิ้น
ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจบริ หารต้นทุนสิ นค้าและควบคุมคุณภาพของสิ นค้า โดยบริ ษทั ได้มีการบริ หารการตลาดอย่างครบวงจรทั้ง
ค้าปลีกและค้าส่ง
ปั จจุบนั บริ ษทั มีสาขาจานวน 22 แห่ ง โดยแบ่งเป็ นสาขาภายใต้ช่ือ Telewiz จานวน 18 สาขา AIS Shop จานวน 3 สาขา
TWZ Shop จานวน 1 สาขา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อร้ าน
TELEWIZ / AIS SHOP
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สถานที่ต้งั
1. ห้อง 345 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิต้ ีป่ิ นเกล้า

12. ห้อง 3033 และ 3033 A ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์

2. ห้อง 305 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3

13. ห้อง 509A ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิต้ ีบางนา

3. ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ

14. ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา

4. ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาสุขมุ วิท 50

15. ห้อง 529 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิต้ ีบางนา

5. ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่

16. ห้อง GCR109 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 2

6. ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์

17. ห้อง 225 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

ชื่ อร้ าน
TELEWIZ / AIS SHOP

สถานที่ต้งั

ชื่ อร้ าน

7. ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 3

18. ห้อง R252 ชั้น 2 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

8. ชั้น 2 เทสโก้ โลตัส สาขาบางนาตราด

19. ห้อง 2CR220/1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี

9. ชั้น 1 เทสโก้ โลตัส สาขาศรี นคริ นทร์

20. ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมือง
สะพานใหม่

10. ห้อง 309/1 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา 21. เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
11. ห้อง 336/3 ชั้น 3 ออลซีซนั ส์คอมเพล็กซ์
TWZ SHOP

1. เลขที่ 270/12 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

และนอกเหนือจากการจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้ารายย่อยแล้ว บริ ษทั ยังจาหน่ายสิ นค้า
ให้แก่ตวั แทนจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั ที่มีครบทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ขายและปล่อยเช่า ดังต่อไปนี้
1) โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็ นอาคารชุดเพื่อพักอาศัย จานวน 119 ยูนิต เนื้ อที่รวม 5,073.88 ตารางเมตร
ตั้งอยูท่ ่ี ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี
2) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ การเช่ าจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย บนถนนรั ชดาภิ เษก เนื้ อที่ ประมาณ
12,035.20 ตารางเมตร และดาเนินการก่อสร้างเป็ นโฮมออฟฟิ ศ อาคารสานักงาน เพื่อการพาณิ ชย์ จานวนทั้งสิ้ น 55 คูหา สาหรับ
ให้เช่าทั้งระยะยาวและระยะสั้น
ในเดือนมีนาคม 2562 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั มิตรา คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“MITRA”) จานวน 1,368,304 หุ ้น มูลค่า
ที่ตราไว้ หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 52.63 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว ผ่านบริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ตั้งอยูท่ ่ี นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดอยุธยา
ซึ่งเป็ นระบบพาสม่า แก๊สสิ ฟิเคชัน่ ในการเผาและผลิตไฟฟ้า กาลังในการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้ น 3 MW และสามารถกาจัดขยะได้สูงสุ ด
ถึง 60 ตันต่อวัน และสามารถขยายธุรกิจเป็ นสถานที่กาจัดขยะอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่ งทางการไฟฟ้ าจะเป็ นผูร้ ับซื้ อไฟฟ้าพิเศษ
จากขยะอุตสาหกรรมในรู ปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และ MITRA ยังได้ถือหุ ้นในบริ ษทั ถัง คอร์ โปเรชัน่ จากัด (“TC”) ในสัดส่ วน
99% เพื่อดาเนินกิจการโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยและโรงผลิต RDF ประกอบธุรกิจแปรสภาพขยะเป็ นวัสดุรีไซเคิลและเชื้อเพลิง
RDF ตั้งอยูท่ ่ีอาเภออุทยั จังหวัดอยุธยา สามารถกาจัดขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ด้วยการคัดแยกและแปรสภาพโดยขายวัสดุ
จากการดาเนินการมีกาลังในการดาเนินการเต็มกาลังการผลิต 300 ตันต่อวัน ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องและต่อเนื่ องซึ่ งกันและกัน
ในการส่งวัตถุดิบให้กบั โรงไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ 31 ธันวาคม 2564 ยังไม่มีการรับรู ้รายได้
ในเดือน กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 3,060,000 หุ ้น ราคา
หุ ้นละ 16.34 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51 ของจานวนหุ ้นที่ชาระแล้วเพื่อประกอบธุรกิจซื้ อขายยานยนต์ และบริ ษทั ริ ช เอเชี ย
อินดัสทรี จากัด ซึ่ งได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญจานวน 6,451,613 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 31 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 31.17
ของหุ ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วหลังจากการเพิ่มทุน โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 ได้ชาระค่าหุ น้ ในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่า
หุน้ เพิ่มทุน เพื่อดาเนินธุรกิจนาเข้าชิ้นส่วนและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้ มติคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
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วันที่ 28 เมษายน 2564 ได้จดั ตั้งบริ ษทั ซี บีดี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
จานวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ดาเนินการและ/หรื อลงทนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับ
ธุ รกิ จผลิต จาหน่ าย ขายส่ ง ขายปลีก ตัวแทนขาย นาเข้า ส่ งออก ครอบครอง ปลูก วิเคราะห์ วิจยั สกัด และพัฒนาสายพันธุ์
พืชสมุนไพรทุกชนิ ด รวมถึงกัญชง กัญชา และการประกอบธุรกิจ อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งบริ ษทั อาจเข้าดาเนิ นการเองและ/หรื อ
เข้าถือหุน้ บริ ษทั อื่นๆและเมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ซี บีดี คอร์ ปอเรชัน่
จากัด เข้าซื้อหุน้ สามัญในบริ ษทั สยาม เมดิคอล แคนนาบิส จากัด จานวน 4,900 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้ หุ น้ ละ 100 บาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว จากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดิมซึ่ งไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มกิจการ เพื่อประกอบการ
ทางธุ รกิ จ ในเชิ งพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมเกี่ ยวกับกัญชงเพื่อจาหน่ ายภายในประเทศและส่ งออกต่างประเทศ และเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2564 ทางบริ ษทั ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ระหว่าง ปี 2562-2564 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทรายได้

ปี 2562
จานวนเงิ น

ปี 2563
%

จานวนเงิ น

ปี 2564
%

จานวนเงิ น

%

รายได้จากการขายและบริ การ
- ซื้อขายอุปกรณ์ส่อื สาร
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
- ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ า
- กลุ่ มผลิตและจาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
รวมรายได้จากการขายและบริ การ

3,666.96
16.09
9.63
11.00
3,703.68

96.50
0.42
0.25
0.29
97.47

3,225.78
9.98
11.68
0.02
0.08
3,247.54

97.68
0.30
0.35
0.00
0.00
98.34

3,170.69
160.65
11.48
69.72
0.30
3,412.84

92.01
4.66
0.33
2.02
0.01
99.04

รายได้สนับสนุ นการขาย
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

39.90
56.23
3,799.81

1.05
1.48
100.00

28.96
25.88
3,302.38

0.88
0.78
100.00

13.12
19.93
3,445.89

0.38
0.58
100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการ
บริ ษทั ประกอบธุรกิ จหลักเป็ นผูจ้ าหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่ งประกอบด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิ มการ์ ด
และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ จากการที่บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการจาหน่ายสิ นค้าและให้บริ การทางด้านต่างๆ ภายใต้เครื่ อง หมายการค้า
และชื่อทางการค้าว่า เทเลวิซ (Telewiz)และAIS Shop จาก AIS ทาให้บริ ษทั สามารถให้บริ การต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็ นร้าน
ตัวแทนจาหน่ ายพันธมิตรของ AIS ส่ งผลทาให้บริ ษทั เป็ นศูนย์โทรศัพท์เคลื่อนที่ครบวงจร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ก)

เครื่ องโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Handset) และอุปกรณ์ เสริมสาหรับโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Accessory)
(1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset)
บริ ษทั จาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากรุ่ นหลายยีห่ อ้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ
และบริ ษทั ยังเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายใต้ช่ือ “TWZ” ซึ่งเป็ นตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
โดยบริ ษทั นาสิ นค้าเข้าจากประเทศจี น ทาให้บริ ษทั มีสินค้าที่ หลากหลาย และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้
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(2) อุปกรณ์เสริ มสาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)
อุปกรณ์เสริ มที่บริ ษทั จาหน่าย
- อุปกรณ์เสริ มตามมาตรฐาน ได้แก่ แบตเตอรี่ เครื่ องสารองแบตเตอรี่ หู ฟัง สายชาร์ ท เคส และ
แผ่นกันรอย เป็ นต้น
- อุปกรณ์เสริ มอื่นๆ ได้แก่ กล้องวงจรปิ ด ลาโพง Air Play แท่นชาร์ท เป็ นต้น
โดยอุปกรณ์ เสริ มดังกล่าวมี ท้ งั ที่ เป็ นสิ นค้าที่ ซ้ื อจากผูจ้ ดั จาหน่ าย (Distributor) ในประเทศ และ
นาเข้าจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ บริ ษทั ยังให้ความสนใจกับการนาอินเตอร์ เน็ตไปเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อปุ กรณ์น้ นั สามารถรับ-ส่ งข้อมูลให้สามารถควบคุมหรื อนาข้อมูลจากอุปกรณ์น้ นั
มาใช้งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนามาจาหน่ายอีกด้วย
ข)

ซิมการ์ ด (SIM Card : Subscriber Identification Module)
หากจะพิจาณาตามลักษณะการชาระค่าบริ การของซิ มการ์ ด จะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้เป็ น
2 ประเภท ดังนี้
(1) แบบ Post-Paid คือ ผูใ้ ช้บริ การต้องจดทะเบียนเลขหมาย และชาระค่าธรรมเนี ยมรายเดือนรวมทั้งค่า
ใช้บริ การโทรศัพท์ โดยบริ ษ ัทจะได้รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบี ยนซิ มการ์ ดแต่ละหมายเลข
สาหรับลูกค้าองค์กรบริ ษทั จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากค่าใช้บริ การโทรศัพท์อีกด้วย
(2) แบบ Pre-Paid ซึ่ งมี ชื่อบริ การว่า 1-2-Call! ผูใ้ ช้บริ การจะไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมรายเดื อน
ผูใ้ ช้บริ การจะสามารถเปิ ดเลขหมาย และใช้บริ การได้ทนั ทีภายหลังการซื้ อ Starter Kit โดยจะสามารถ
เติมจานวนเงินใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
ปั จจุบนั บริ ษทั จาหน่ายซิมการ์ดทุกระบบในเครื อข่าย AIS เท่านั้น

ค)

บริการอื่นๆ
(1) บริ การที่ ไ ด้ รั บ ตามสิ ทธิ แ ฟรนไชส์ เ ทเลวิ ซ ซึ่ งบริ ษัท จะ สามารถให้ บ ริ การต่ า งๆ ส าหรั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบของ AIS เฉพาะสาขาที่เป็ นร้านเทเลวิซ AIS Shop และ AIS BUDDY ที่มีอยู่
จานวน 21 สาขา ซึ่งประกอบด้วย
- บริ การเติมเงินบนมือถือ (Refill On Mobile)
- บริ การจดทะเบียนเลขหมายใหม่
- บริ การรั บชาระค่าบริ การ เช่น ค่าธรรมเนี ยมการขอเลขหมาย ค่าเช่ าเลขหมายรายเดื อน ค่าใช้
บริ การรายเดือน ค่าใช้บริ การเสริ มต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็ นต้น
- บริ การขอระงับบริ การชัว่ คราว
- บริ การขอเปลี่ยน SIM Card
- บริ การเปลี่ยนแปลงทะเบียนที่อยูใ่ นการจัดส่งใบแจ้งหนี้
- บริ การโอนเปลี่ยนเจ้าของ
- บริ การขอใช้บริ การโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR)
- บริ การขอรับสิ ทธิ/เปลี่ยนรายการส่งเสริ มการขาย
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การผ่อนชาระค่าบริ การ
การขอเปิ ดใช้บริ การอีกครั้งหลังจากที่ระงับการใช้งาน (Re-New)
บริ การรับชาระผ่าน Pay-Station
บริ การคงสิ ทธิเลขหมายเดิม
Mobile Number Portability การบริ การคงสิ ทธิ ใช้เลขหมายเดิม แต่สามารถเปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ
สถานที่ หรื อประเภทบริ การได้ (เปลี่ยนค่ายไม่เปลี่ยนเบอร์)
- บริ การปิ ดเบอร์
- บริ การ Multi-Sim คือ บริ การหนึ่ งเบอร์ หลาย SIM Card โดยมี SIM Card หลัก 1 SIM Card และ
SIM Card เสริ มได้ 4 SIM Card
- ลงทะเบียน 1-2-Call

-

(2) ศูนย์บริ การหลังการขาย (Service Dealer Center)
ศูนย์บริ การหลังการขายภายใต้เครื่ องหมายการค้า TWZ Service Center โดยปั จจุบนั ศูนย์บริ การ
ตั้งอยูท่ ่ี ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสาขาร้านค้าปลีกในเครื อทั้งหมดสามารถรับเครื่ องที่ตอ้ งการซ่อม เพื่อส่ งมาซ่อม
ยัง ศู น ย์บ ริ ก ารหลัง การขาย โดยลู ก ค้า ไม่ ต ้อ งเดิ น ทางมาซ่ อ มเองที่ ศู น ย์บ ริ การจึ ง เพิ่ ม ความ
สะดวกสบายให้กบั ลูกค้าในการรับบริ การ

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1. การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร
จากการที่บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในลักษณะแฟรนไชส์ให้ดาเนิ นงานภายใต้ชื่อ TELEWIZ และAIS SHOP ซึ่ งถือเป็ นร้านตัวแทน
จาหน่ายพันธมิตรของ AIS โดยได้สิทธิ ในการจาหน่ายสิ นค้า รวมถึงให้บริ การต่างๆ ของ AIS ซึ่ งตัวแทนจาหน่าย
ทัว่ ไป จะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการให้บริ การเหล่านี้ โดยแต่ละสาขาของบริ ษทั จะมีการติดตั้งระบบ Computer Online
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ AIS จึงทาให้บริ ษทั สามารถให้บริ การต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากบริ ษทั สามารถ
ป้ อนข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ระบบทะเบียนบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ได้ในทันที ในขณะที่ตวั แทนจาหน่ายทัว่ ไป
จะต้องทาการลงทะเบียนผ่านทาง Internet บนเวบไซต์ www.ais.co.th ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดาเนินการที่นานกว่า
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการให้บริ การหลังการขายแก่ลูกค้า ได้แก่ การให้บริ การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ
อุปกรณ์ท้ งั ที่อยูใ่ นระหว่างการรับประกันและที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันแล้ว โดยลูกค้าสามารถนาโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ชารุ ดมาทาการซ่ อมแซมได้ท่ี ทุกสาขาของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการจัดส่ งสิ นค้าที่ ชารุ ดดังกล่าวไปทาการ
ซ่อมแซมยังศูนย์บริ การหลังการขาย จะเห็ นว่าการให้บริ การของบริ ษทั จะเป็ นการให้บริ การที่ ครบวงจร เป็ นการ
ให้บริ การที่มีคุณภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครบถ้วนและมีประสิ ทธิภาพ
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2. การมีช่องทางการจาหน่ายที่ครอบคลุมและทัว่ ถึง
2.1 การเลือกทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะสมในการเปิ ดสาขา
เนื่องจากรายได้ของบริ ษทั ส่วนหนึ่งมาจากการขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป (Retail) โดยเลือกเปิ ดสาขา
เฉพาะในแหล่งชุมชนที่มีกาลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริ การ ปั จจุบนั บริ ษทั มีสาขาจานวน 22 แห่ง
2.2 การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ตัวแทนจาหน่าย
ตัวแทนจาหน่ ายถือเป็ นช่องทางสาคัญในการจาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั และจากการที่บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบ
ธุรกิจจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นรายแรกๆ บริ ษทั จึงมีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ตัวแทนจาหน่ายเหล่านี้
มาเป็ นเวลานาน นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีฝ่ายขายที่รับผิดชอบในการดูแลตัวแทนจาหน่ายเหล่านี้ โดยตรง โดยจะทา
การติดต่อและตรวจเยี่ยมตัวแทนจาหน่ายอย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบปั ญหาต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุ ง
ให้บริ การเป็ นที่ พึงพอใจ ทั้งในเรื่ องความรวดเร็ วในการส่ งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทนั กับความต้องการ คุณภาพ
สิ นค้า รวมทั้งราคาสิ นค้า นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มการขายในกลุ่มตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั
3. การมีความสัมพั นธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ร้านเทเลวิซจาก AIS ตั้งแต่ปี 2537 และในช่วงเวลาที่ ผา่ นมา บริ ษทั ได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS
อย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลทาให้บริ ษทั มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS อย่างสม่าเสมอ ทั้งในด้านการ
จัดโปรโมชัน่ ร่ วมกัน งบประมาณการตกแต่งร้านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อสร้าง Brand Loyalty ภายใต้ชื่อ
TELEWIZและAIS SHOP
4. การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการบริ หารสิ นค้าคงคลังเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นสิ นค้าที่ มีการ
เปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทาให้ผูบ้ ริ โภคมี แนวโน้มที่ จะเปลี่ ยนความนิ ยมรวดเร็ วเช่นเดี ยวกัน
ดังนั้น บริ ษทั อาจประสบกับปั ญหาอันเกิดจากสิ นค้าล้าสมัยหรื อสิ นค้าเสื่ อมความนิ ยม บริ ษทั จึงมีการพัฒนาระบบ
การจัดการสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสิ นค้าคงคลังของ
ทุกสาขา ทาให้สามารถควบคุมปริ มาณสิ นค้าคงคลังได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั มีการตรวจนับสิ นค้า
คงคลัง ทุ ก ชิ้ น ทุ ก สาขาในทุ ก สิ้ น วัน ส าหรั บ ที่ ค ลัง สิ น ค้า บริ ษ ัท จะจัด แบ่ ง พนัก งานตรวจนับ ตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ โดยจะทาการสุ่ มตรวจนับสิ นค้าตามหน่ วยนับ (กล่อง) เพื่อทาการเปรี ยบเที ยบยอดสิ นค้าคงเหลือกับ
รายงานสิ นค้าคงคลังจากระบบ Inventory ของบริ ษทั นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะตรวจนับสิ นค้า
ในแต่ละสาขา และที่คลังสิ นค้าอย่างสม่าเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่ งจากมาตรการดังกล่าว ส่ งผลทาให้
บริ ษทั มียอดสูญหายของสิ นค้าคงคลังต่ามาก
5. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการคัดเลือก ผลิตภัณฑ์
เพื่ อมาจาหน่าย
บริ ษทั ได้มีการจัดซื้ อจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดี ยวกันก็ได้มีการ
นาเข้าสิ นค้าจากประเทศจีนเข้ามาจาหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั “TWZ” ทาให้บริ ษทั มีสินค้าที่หลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โภคได้ค รบทุ ก กลุ่ ม และการที่ ผู ้บ ริ ห ารของบริ ษัท อยู่ใ นธุ ร กิ จ
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โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเวลานานกว่า 20 ปี ประกอบกับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช้ นั นาต่างๆ อยู่เป็ นประจา ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
แนวโน้มกระแสความนิ ยมของผูบ้ ริ โภค และความเคลื่ อนไหวของตลาดโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในภาพรวม จึ งทาให้
สามารถคัดเลือกสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้เป็ นอย่างดี
6. คุณภาพและความสามารถของบุคลากร
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมที่ จะให้บริ การที่ มีคุณภาพ
แก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ทั้งนี้ พนักงานทุกคนในสาขาของบริ ษทั จะต้องผ่านการอบรมพื้นฐานให้มีความรู ้
ความสามารถและมีคุณภาพในการให้บริ การที่มีมาตรฐาน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึ กอบรมเพื่อให้เข้าใจถึง
ศักยภาพของโทรศัพท์ วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ รวมทั้งมีการ Update ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ อ ยู่เ ป็ นระยะเพื่ อ ที่ จ ะสามารถถ่ า ยทอดให้แ ก่ ลู ก ค้า ได้เ ข้า ใจอย่า งถ่ อ งแท้ ในส่ ว นพนัก งาน
ที่ ให้บริ การหลังการขาย โดยเฉพาะช่ างซ่ อมโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ก็จะได้รับการฝึ กอบรมจากผูผ้ ลิ ต และจาก AIS
เพื่อให้มีความรู ้ ความชานาญ รวมทั้งทักษะต่างๆ เพื่อที่จะสามารถให้บริ การได้ตามมาตรฐานที่ศูนย์บริ การกาหนดไว้
7. ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด แ บ บ บู ร ณ า ก า ร อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ( Integrated
Marketing Communication)
บริ ษทั มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ทั้งแก่ตวั แทนจาหน่ายและ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งนอกจากจะเป็ นวิธีท่ีช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยังสร้างความคุน้ เคยในตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อีก

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้าของบริ ษทั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป โดยมีลกั ษณะเป็ นการขายปลีก (Retail)
บริ ษทั จะจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทัว่ ไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริ ษทั ซึ่งตั้งอยูต่ ามศูนย์การค้า และ ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ และบริ ษทั มีบริ การสิ นเชื่อแบบผ่อนชาระสาหรับการซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ทั้งจากบริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ จากัด
(มหาชน) บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วสิ เซส จากัด บริ ษทั เทสโก้ คาร์ ด เซอร์ วสิ เซส จากัด และสถาบันการเงิน
รายอื่น ๆ ที่ให้บริ การสิ นเชื่อผ่อนชาระ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น
2. กลุ่มลูกค้าที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายทัว่ ไป (Dealer)
นอกเหนื อจากการจาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ ต่างๆ ให้แก่ ลูกค้ารายย่อยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ยังจาหน่ าย
สิ นค้าให้แก่ตวั แทนจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั ที่มีครบทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย ซึ่ งจากการที่บริ ษทั
มียอดการสัง่ ซื้อสิ นค้าต่อครั้งในปริ มาณมาก ทาให้บริ ษทั ได้รับการสนับสนุนในการทาตลาดจากผูจ้ ดั จาหน่าย และมีอานาจ
ต่อรองทั้งในเรื่ องของรุ่ นของสิ นค้า ราคา และความรวดเร็ วในการส่งสิ นค้า ดังนั้นการที่ตวั แทนจาหน่ายสัง่ ซื้อสิ นค้า
จากบริ ษทั ก็จะได้รับการจัดสรรสิ นค้ารุ่ นใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ท่ีบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายเอง และผลิตภัณฑ์ท่ีบริ ษทั ซื้ อ
จากผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการที่บริ ษทั มีการจัดส่ งสิ นค้าที่รวดเร็ วและราคาสิ นค้าที่เหมาะสม รวมทั้ง
การที่บริ ษทั มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายให้กบั ตัวแทนจาหน่ายอย่างสม่าเสมอ ทาให้บริ ษทั ได้รับความไว้วางใจ
จากตัวแทนจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายราคา
สาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีบริ ษทั นาเข้าจากประเทศจีน มาจาหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั นั้น บริ ษทั มีนโยบาย
ในการกาหนดราคาสิ นค้าโดยคิดจากราคาต้นทุนบวกอัตรากาไรที่เหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคุณสมบัติการใช้งาน
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความนิยมของลูกค้าตามสภาวะการแข่งขันของตลาด
เนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้าต้องมีการปรับราคา
สิ นค้าอยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ายของผูจ้ ดั จาหน่ายเหล่านั้น บริ ษทั จะได้รับการชดเชยราคา
ตามรุ่ น เงื่อนไข และตามเวลาที่ได้ตกลงกัน เพื่อให้บริ ษทั สามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อแข่งขันในตลาดได้
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษทั มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั แบ่งได้เป็ น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. การจาหน่ ายสินค้ าผ่านสาขาของบริษัท
บริ ษทั จาหน่ ายสิ นค้าโดยตรงให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วไปผ่านสาขาของบริ ษทั ที่ เปิ ดให้บริ การอยู่ในปั จจุ บัน
จานวนรวมทั้งสิ้ น 22 สาขา ซึ่ งตั้งอยูแ่ หล่งธุ รกิจที่สาคัญ ซึ่ งถือเป็ นทาเลที่เหมาะสม เนื่ องจากลูกค้าทัว่ ไปมีพฤติกรรม
ที่เน้นความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ การที่สาขาของบริ ษทั ตั้งอยูใ่ นทาเลดังกล่าวจึงมีความได้เปรี ยบ
ในการขายและการให้บริ การที่ลูกค้าทัว่ ไปสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว การจาหน่ายสิ นค้าให้แก่
ลูกค้าทัว่ ไปจะเน้นการให้บริ การเป็ นสาคัญ โดยบริ ษทั จะมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ี หลากหลายยี่หอ้ และรุ่ นให้แก่
ลูกค้าเพื่อทาการเปรี ยบเทียบทั้งการใช้งานและราคาเพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
2. การจาหน่ ายสินค้ าผ่านตัวแทนจาหน่ าย (Dealer)
บริ ษทั มีการจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ตัวแทนจาหน่ายในลักษณะการขายส่ ง ซึ่ งบริ ษทั มีลูกค้าที่เป็ นตัวแทนจาหน่าย
สาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการคัดเลือกตัวแทนจาหน่าย บริ ษทั จะมีการพิจารณา
ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแทนจาหน่ายแต่ละราย ได้แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิ จ ฐานะทางการเงินและความสามารถ
ในการชาระเงินของตัวแทนจาหน่ าย เขตพื้นที่ ในการจาหน่ ายสิ นค้าของตัวแทนจาหน่ าย เป็ นต้น เพื่อประเมินถึงฐานะ
ทางการเงินของผูท้ ่ีจะมาเป็ นตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั แต่ละราย ซึ่ งการขายสิ นค้าให้แก่ตวั แทนจาหน่ายส่ วนใหญ่
บริ ษทั จะให้ส่วนลดการค้าในกรณี ท่ีลูกค้าชาระเป็ นเงินสด และจะให้เครดิต 7-120 วัน สาหรับตัวแทนจาหน่ายที่ มี
การสัง่ ซื้อเป็ นประจาและทาธุรกิจกับบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลานาน และไม่มีประวัติการผิดนัดการชาระเงิน
3. การจาหน่ ายสินค้ าผ่านช่ องทางออนไลน์
บริ ษทั มีการจาหน่ ายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ บริ ษทั อาร์ เอส มอลล์ จากัด, บริ ษทั ช้อปปี้ (ประเทศไทย)
จากัด, บริ ษทั ลาซาด้า จากัด, บริ ษทั สรรพสิ นค้าเซ็นทรั ล จากัด, บริ ษทั โรบินสัน จาดัด (มหาชน), บริ ษทั ออฟฟิ ศ
เมท (ไทย) จากัด, บริ ษทั เพาเวอร์ บาย จากัด, บริ ษทั เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จากัด เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะวางแผน
การตลาดร่ วมกับบริ ษทั ดังกล่าว โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริ มาณ และรุ่ นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของลูกค้า
โดยบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความเข้าใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด ไม่วา่ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ครบวงจร
ภายใต้แนวคิดที่ จะดึ งความคุ ม้ ค่า จับต้องได้และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนไทย ซึ่ งผูท้ ี่ มีบทบาทในธุรกิจ
การจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มได้ดงั ต่อไปนี้
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1. ตัวแทนจาหน่ายในเครื อของผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึ่ งจาหน่ าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิ มการ์ ด บริ การเติมเงิ น และอุปกรณ์เสริ มผ่านร้านค้าซึ่ งเป็ นตัวแทนจาหน่ ายในเครื อ
ของตนเอง ทั้งในรู ปแบบสาขาที่ดาเนินการเอง และรู ปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจัดการ บริ การหลังการขาย
นโยบายราคาและนโยบายการตลาดที่ชดั เจนและเป็ นระบบ ตัวแทนจาหน่ายในกลุ่มนี้ จะมีความสัมพันธ์
อัน ดี กับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร ท าให้ ไ ด้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการขายและการให้บ ริ การลู กค้า
ตลอดเวลา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน
ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ และการตลาดจากผูใ้ ห้บ ริ ก ารอย่า ง
สม่ า เสมอ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ต วั แทนจาหน่ า ยที่ อ ยู่ใ นเครื อ ของผูใ้ ห้บริ การได้รับความน่ าเชื่ อถือและเป็ นที่
ไว้ใจของลูกค้า
2. ผูจ้ ดั จาหน่าย (Distributor / Dealer)
ผูป้ ระกอบการที่ อยูใ่ นกลุ่มผูจ้ ดั จาหน่ายจะได้รับการแต่งตั้งจากผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศ
โดยตรง โดยเน้นการขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเป็ นนโยบายร่ วมกัน
ระหว่างผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย โดยผูจ้ ดั จาหน่ายจะซื้อผลิตภัณฑ์
จากผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เพื่อนามาจาหน่ายต่อให้แก่ตวั แทนจาหน่าย หรื อร้านค้าปลีกทัว่ ไป
3. ตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่ท่ีมีร้านค้าปลีกและเครื อข่ายเป็ นของตนเอง
ผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายจากผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศ
โดยตรงเช่น กัน แต่จ ะเน้น การขายปลีก ตามสาขาและจุด จ าหน่ า ยของแต่ล ะบริ ษ ทั เป็ นหลัก ใน
ขณะเดียวกันก็มีการจาหน่ายสิ นค้าบางส่วนให้แก่ตวั แทนจาหน่าย ผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้ จะมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมการใช้และความต้องการของลูกค้าเนื่ องจากต้องติดต่อกับทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคโดยตรง เป็ นผลทาให้
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของธุรกิจการจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็ นอย่างดี
4. ร้ านค้ าปลีกรายย่ อย
การดาเนิ นธุรกิจส่ วนใหญ่ของร้านค้าผูป้ ระกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทุนน้อย และมักจะไม่มีระบบการจัดการ
และบริ การหลังการขาย เจ้าของร้านเป็ นเจ้าของกิจการ ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขันด้านราคา
เป็ นหลัก ส่งผลทาให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าน้อยกว่าผูจ้ ดั จาหน่ายประเภทอื่นๆ
บริ ษทั มีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เนื่องจากบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาท ดังนี้
1. บริ ษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ายของผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่คือ AIS โดยได้รับสิ ทธิในลักษณะแฟรนไชส์
ในการเปิ ดสาขาจานวน 21 สาขา โดยบริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สุดในกรุ งเทพมหานคร
ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้านการขายและงานบริ การจาก AIS มาอย่างต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั มี
ความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS มาโดยตลอด
2. บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ช่ือ “TWZ” ซึ่งเป็ นตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โดยบริ ษทั นา
สิ น ค้าเข้าจากประเทศจี น ซึ่ ง สิ น ค้า ดัง กล่า วมี ร าคาถู กและมี ฟั งก์ช่ัน การใช้ง านที่ หลากหลายสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีการซื้ อสิ นค้าเพิ่มเติมจากตัวแทนจาหน่ายรายอื่น
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ในประเทศไทยทาให้บริ ษทั มีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งสามารถบริ หารต้นทุนสิ นค้าได้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นด้วย
3. บริ ษทั มีร้านค้าปลีกและเครื อข่ายเป็ นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop ซึ่งตั้งอยูใ่ น Prime Area และด้วยเครื อข่าย
ของตัวแทนจาหน่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทว่ั ประเทศ รวมถึงศูนย์บริ การหลังการขายที่มีคุณภาพที่สามารถให้
การสนับสนุน ได้ท้ งั ตัวแทนจาหน่ายและผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้บริ ษทั มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการ
รายอื่นได้เป็ นอย่างดี
การจัดหาผลิตภัณฑ์
การจัดหาผลิตภัณฑ์และแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
1. โทรศัพท์เคลื่อนที่
การจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีบริ ษทั จาหน่าย สามารถแบ่งออกเป็ น 2 วิธีดงั นี้
(1) การซื้อโดยตรงจากผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศจีน
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการซื้อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศจีน เพื่อนามาจัดจาหน่ายภายใต้
ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็ นตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แทนการที่บริ ษทั สามารถซื้ อสิ นค้าโดยตรงจากผูผ้ ลิต ส่ งผล
ทาให้มีความได้เปรี ยบในด้านต้นทุนที่ต่าลง
(2) การซื้อจากผูจ้ ดั จาหน่าย (Distributor) และตัวแทนจาหน่าย
บริ ษทั มีการซื้อเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหญ่ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ AIS เนื่องจาก
ผูจ้ ดั จาหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิ ทธิในการจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่หอ้ และบางรุ่ นเท่านั้น ดังนั้น
เพื่อให้บริ ษทั มีสินค้าจาหน่ายได้ครบทุกร่ น ทุกยีห่ อ้ การสั่งซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั จากผูจ้ ดั จาหน่ายแต่ละรายจะ
ขึ้นอยูก่ บั ยีห่ อ้ และรุ่ นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีเป็ นที่นิยม ส่วนลดจากการซื้ อสิ นค้าปริ มาณมาก (Volume
Discount) รวมทั้งข้อเสนอต่ างๆ จากผูจ้ ัดจ าหน่ าย เช่ น จานวนเครื่ องที่ จะได้รั บการจัดสรร เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี การซื้ อสิ นค้าเพิ่มเติ มจากตัว แทนจาหน่ ายรายอื่ นในประเทศเพื่อให้สินค้าที่ จัด
จาหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างดี
2. อุปกรณ์เสริ มสาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ ษทั จัดหาอุปกรณ์เสริ มจากหลายแหล่ง ส่ วนหนึ่ งบริ ษทั จะสั่งซื้ อจาก
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศ สาหรับตราผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั (House Brand) บริ ษทั จะสั่งซื้ ออุปกรณ์เสริ มโดยตรง
จากผูผ้ ลิต
3. ซิ มการ์ ด และบริ การเติมเงิน บริ ษทั บริ การเติมเงิน และจาหน่ายซิ มการ์ ดทุกระบบในเครื อข่าย AIS ซึ่ งจัดจาหน่าย
โดยบริ ษทั ในเครื อของ AIS
4. บริ การอื่นๆ บริ ษทั ได้รับสิ ทธิเปิ ดสาขาภายใต้ชื่อเทเลวิซ และAIS SHOP ทาให้สามารถให้บริ การต่างๆ สาหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบของ AIS และบริ ษทั มีศูนย์บริ การหลังการขาย เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าจากบริ ษทั
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. รายละเอียดของทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีสินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
(ปรับปรุ งสาขาและสานักงาน)
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องตกแต่งสานักงาน
ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

วงเงินจานอง
(ล้านบาท)

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

-

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64
(ล้านบาท)
62.06
54.12
0.36

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

-

-

1.16
0.28
0.38
14.92

2. รายละเอียดของสัญญาเช่ าทรัพย์ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทรัพย์สินซึ่ งเป็ นสัญญาเช่าพื้นที่ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจากผูใ้ ห้เช่าหลาย
รายซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์
สถานที่ต้งั
การเช่า
บริ ษทั เอก-ชัย
Telewiz Shop ชั้น 1 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาศรี นคริ นทร์
ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จากัด
ชั้น 1อาคารเทสโก้โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์
ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ
ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาสุขมุ วิท 50
ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาหลักสี่
ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาพระราม 3
ชั้น 2 อาคารเทสโก้โลตัส สาขาบางนาตราด
บริ ษทั สยาม รี เทล
Telewiz Shop ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้อง 3033
ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้อง 3033A
กองทุนรวม
Telewiz Shop ชั้น 2 ห้อง 225 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า
อสังหาริ มทรัพย์ CPN
รัชดา-พระราม 2
รี เทล โกรท
บริ ษทั ออลซีซนั ส์
Telewiz Shop ชั้น 3 อาคารออลซีซนั ส์คอมเพล็กซ์
พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
ห้อง 334/3
ผูใ้ ห้เช่า

บริ ษทั บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน)
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Telewiz Shop ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาบางนา
Telewiz Shop ห้อง 2CR220/1 ศูนย์การค้า
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี

พื้นที่เช่า
(ตร.ม.)
42.00
13.00
15.00
19.00
17.00
34.00
27.00
77.17
74.00
119.53

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
01 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 67
01 มิ.ย.63 – 31 พ.ค.66
22 ธ.ค. 64 - 21 ธ.ค. 65

10.31

29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66

32.50

08 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 65

115.00

01 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 67

ระยะเวลาการเช่า

ผูใ้ ห้เช่า

บริ ษทั บางนาเซ็นทรัล
พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
สถานที่ต้งั
การเช่า
Telewiz Shop ห้อง F1/10 ห้างคาร์ฟูร์ สาขาพระราม 2
ชั้นใต้ดิน
Telewiz Shop ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่
Telewiz Shop ชั้น 5 ห้อง 529 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิต้ ี บางนา

พื้นที่เช่า
(ตร.ม.)
19.31

01 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 66

14.06

09 มี.ค.64 - 08 มี.ค. 65

44.88

01 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65

53.75
89.48

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

ชั้น 2 ห้อง R252 สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

129.00

01 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 67

47/377 ชั้น 4 ห้อง 411 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
47/341 ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
273,273/1 ห้อง B1-B2 โครงการ THE WIZ
RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดิน
แดง กรุ งเทพฯ
47/341 ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารชุดคอนโดมิเนียม
อุตสาหกรรม อาคารนาริ ตะ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
273/2 ห้อง B3 โครงการ THE WIZ RATCHADA ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ

180.00
308.00

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

345.30

01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66

208.00

15 ก.ย. 64 – 14 ก.ย. 65

172.65

01 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 66

Telewiz Shop ชั้น 3 ห้อง 309/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลรามอินทรา
Telewiz Shop ชั้น 3 ห้อง 345 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า

บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็น Telewiz Shop
เตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไคตัค นาริ ตะ จากัด สานักงาน
และคลังสิ นค้า

บริ ษทั ปิ ยะชาติ จากัด

สานักงานและ
แผนกบริ หาร
หลังการขาย
บริ ษทั ไคตัค นาริ ตะ จากัด คลังสิ นค้า
(บจก. ทีแซดเทรดดิ้ง)
บริ ษทั ปิ ยะชาติ จากัด
สานักงาน
(บจก. ทีแซดเทรดดิ้ง)

ระยะเวลาการเช่า

3. รายละเอียดสิทธิการเช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทรัพย์สินซึ่งเป็ นสิ ทธิการเช่าพื้นที่ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจากผูใ้ ห้ซ่ ึงสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
ที่ต้ งั

วัตถุประสงค์

พื้นที่
(ตร.ม.)

ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3
ห้อง 509A ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิต้ ี
บางนา

Telewiz Shop

75.20

10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65

Telewiz Shop

110.00

1 ต.ค. 44 - 30 มิ.ย. 66

ระยะเวลาการเช่า

ภาระผูกพัน
จดจานองกับ
ธนาคาร
จดจานองกับ
ธนาคาร

มูลค่าตามบัญชี
31 ธ.ค. 2564
(ล้านบาท)
0.18
0.38

นอกจากนี้ บริ ษ ทั ได้เ ข้า ท าสั ญ ญาสิ ท ธิ ก ารเช่ า จากการเช่ า ที่ ดิ น กับ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย บนถนน
รัชดาภิเษก เนื้ อที่ประมาณ 6,126 ตารางเมตร รวมทั้ง บริ ษทั ปิ ยะชาติ จากัด ที่บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นมาจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส่ งผลให้บริ ษทั มีประโยชน์จากการใช้สัญญาสิ ทธิ การเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย
บนถนนรัช ดาภิเ ษก เนื้ อ ที ่เพิ่ มขึ้ นอี กประมาณ 5,909.20 ตารางเมตร เพื่ อดาเนิ นการก่ อสร้ างโฮมออฟฟิ ศ อาคาร
สานักงาน เพื่อการพาณิ ชย์ โดยสิ ทธิการเช่าประกอบด้วยสัญญาเช่า 4 ฉบับ ได้แก่
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1.

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 2 ฉบับ

2.

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างอาคาร เพื่อดาเนิ นการจัดหาผลประโยชน์ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2556 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2574 จานวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ สิ่ งปลูกสร้ างทั้งหมดในพื้นที่ เช่ า ไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตามให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยทั้งสิ้นทันทีท่ีลงมือปลูกสร้างหรื อติดตั้ง และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ซึ่ งเป็ นไปตามสัญญา
เช่าทั้ง 4 ฉบับกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นและบริษัทย่อย
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยจานวน 6 บริ ษทั ประกอบด้วย
1. บริ ษทั ที แซด เทรดดิ้ง จากัด บริ ษทั ลงทุนในสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัด
ตามกฎหมายไทย วันที่ 20 กันยายน 2556 เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจัดหาและจัดจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์สื่อสาร
2. บริ ษทั ปิ ยะชาติ จากัด เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2534
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า และบริ ษทั ลุงทนในสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 100
โดยเข้าไปลงทุนเมื่อวันที 1 ตุลาคม 2556
3. บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (GEAR2) บริ ษทั ลงทุนในสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้ง
เป็ นบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อประกอบธุ รกิ จลงทุ นในการผลิ ตและจาหน่ าย
พลังงานไฟฟ้า
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีบริ ษทั ที่ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน GEAR2 จานวน 4 บริ ษทั ประกอบด้วย
3.1 บริ ษทั มิตรา คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (MITRA) ถือหุ ้นทางอ้อมผ่านบริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ในสัดส่ วน
การถือหุน้ ร้อยละ 52.63 ซึ่งได้จดั ตั้งบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อประกอบ
ธุรกิจลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
3.2 บริ ษทั ถัง คอร์ โปเรชัน่ จากัด ถือหุ ้นทางอ้อมผ่าน MITRA ในสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 99 จดทะเบียน
จัดตั้งบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2560 เพื่อประกอบธุรกิจคัดแยกขยะชุมชนและ
ขยะอุตสาหกรรม
3.3 บริ ษทั เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชัน่ จากัด (KBM) ถือหุ ้นทางอ้อมผ่าน MITRA ในสัดส่ วนถือหุ ้นร้อยละ 99
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
3.4 บริ ษทั พีจี แอนด์ ซี 5714 จากัด ถือหุ ้นทางอ้อมผ่าน MITRA ในสัดส่ วนถือหุ ้นร้อยละ 49 และ ถือหุ ้น
ทางอ้อมผ่าน KBM ลงทุนในสัดส่วนถือหุน้ ร้อยละ 50 รวมเป็ นสัดส่วนถือหุ น้ ร้อยละ 99 จดทะเบียนจัดตั้ง
เป็ นบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจในการผลิตและจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้า ปั จจุบนั มีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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4. บริ ษทั อิเลคตร้า โมที ฟ จากัด (ELME) บริ ษทั ลงทุนในสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 100 จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ น
บริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกิจการเพื่อลงทุนในธุรกิจซื้อขายยานยนต์
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีบริ ษทั ที่ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน ELME จานวน 2 บริ ษทั ประกอบด้วย
4.1 บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จากัด (“SKY-TH”) เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดตาม
กฎหมายไทย ซึ่งบริ ษทั ลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 51 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เพื่อประกอบธุรกิจซื้ อขาย
ยานยนต์
4.2 บริ ษทั ริ ช เอเชีย อินดัสทรี จากัด (“RAI”) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย
ซึ่งถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จากัด และรับรู ้เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 31.17 โดยชาระค่าหุน้ ในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ เพิ่มทุน เรี ยบร้อยแล้วใน 30 มิถนุ ายน
2563 จานวน 50 ล้านบาท และได้ทาการโอนหุ ้ นแล้วเสร็ จในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จ
นาเข้าชิ้นส่วนและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้ มติคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
5. บริ ษทั ซี นิท โกล์ฟ จากัดบริ ษทั ลงทุนในสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดตาม
กฎหมายไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ประกอบกิจการเพื่อผลิต นาเข้า และ จัดจาหน่าย ยา เภสัชภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์
เครื่ องมือแพทย์ถุงมือยาง
6. บริ ษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จากัด บริ ษทั ลงทุนในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัด
ตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ประกอบกิจการเพื่อผลิต จาหน่าย ขายส่ ง ขายปลีก ตัวแทนขาย นาเข้า
ส่งออก ครอบครอง ปลูก วิเคราะห์ วิจยั สกัด และพัฒนาสายพันธุพ์ ชื สมุนไพรทุกชนิด รวมถึงกัญชง กัญชา และการ
ประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั อาจเข้าดาเนินการเองและ/หรื อเข้าถือหุน้ บริ ษทั อื่นๆ
6.1 บริ ษทั สยาม เมดิ คอล แคนนาบิ ส จากัดเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย
ซึ่งถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริ ษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จากัดและรับรู ้เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 49 ซึ่งบริ ษทั เข้าซื้ อหุ น้ สามัญในบริ ษทั สยาม เมดิคอล แคนนาบิส จากัด จานวน 4,900 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 100 บาท เพื่อประกอบการทางธุรกิจ ในเชิงพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชง
เพื่อจาหน่ายภายในประเทศและส่ งออกต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทางบริ ษทั ได้จ่ายเงิ น
เพื่อซื้อหุน้ สามัญดังกล่าว
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โครงสร้างการถือหุ้นและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : * บจก. ริ ช เอเชีย อินดัสทรี และ บจก. สยาม เมดิคอล แคนนาบิส บริ ษทั พิจารณาเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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1.4 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ
้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทุนเป็ นหุ น้ สามัญที่ชาระแล้วทั้งสิ้น 1,489,342,794.10 บาท โดยมีมูลค่าหุน้ ละ
0.10 บาท และมีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 สรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวรังคสิ ริ
นายพุทธชาติ รังคสิ ริ
นางสาวณัฐนุช รังคสิ ริ
รวมกลุ่มครอบครัวรังคสิ ริ
2. นายวิวฒั น์ โกวิทย์โสภณ
3. นายวิชยั อมรธัญ
4. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
5. นายยุทธศักดิ์ จัน่ นิ ธิกลุ
6. นางเพชรัตน์ ทองแตง
7. นายสิ ปปกร ขาวสอาด
8. นายกฤษดา อัครพัทยากุล
9. นางสาววารุ ณี สังสี ลา
10. นายณัฐวิทย์ วุฒิกุลพานิช

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565
จานวนหุ้น
1,744,960,073
3,337,098
1,748,297,171
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

ร้อยละ
8.79
0.00
8.79
3.63
3.02
2.83
1.24
0.93
0.82
0.81
0.76
0.68

1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั มีอานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดาเนิ นการตามนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกล่าวได้เป็ นครั้งคราว โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น เช่น ใช้เป็ นทุน
สารองสาหรับการชาระคืนเงินกู้ ใช้เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริ ษทั หรื อกรณี มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษทั ในอนาคต
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ กบั ทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการจาหน่ายสิ นค้าและให้บริ การต่างๆ ภายใต้เครื่ องหมายการค้าและชื่ อทางการค้าว่า เทเลวิซ,
AIS Shop และ AIS Buddy จาก บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) (“AIS”) ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาให้
สิ ทธิระบุวา่ คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายมีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาให้สิทธิ หรื อคู่สัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาโดยทาเป็ นหนังสื อส่งให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
60 วัน ปั จจุบนั บริ ษทั ได้รับสิ ทธิในการเปิ ดร้านจานวน 21 สาขา หากบริ ษทั ถูกบอกเลิกสัญญาให้สิทธิ จาก AIS ในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ อาจทาให้รายได้ของบริ ษทั ลดลง อย่างไรก็ตาม จากการที่ สถานที่ ต้ งั สาขาเทเลวิซของบริ ษทั ส่ วนใหญ่
อยูใ่ น Prime Area ดังนั้น ถึงแม้จะถูกยกเลิกสัญญาให้สิทธิดงั กล่าว บริ ษทั ก็สามารถเปิ ดดาเนิ นการร้านค้าดังกล่าวในชื่อ
ร้าน TWZ Shop เพื่อจาหน่ายสิ นค้าและให้บริ การได้โดยทันที
การที่ธุรกิจของบริ ษทั มีส่วนในการเกื้อหนุนธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริ ษทั จาหน่ายซิ มการ์ ดและบริ การ
เติมเงินเฉพาะในเครื อข่ายของ AIS ซึ่ งสาขาร้านเทเลวิซของบริ ษทั ยังได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มาอย่างต่อเนื่ อง โดย
บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบการที่ มีร้านเทเลวิซมากที่สุดในกรุ งเทพมหานคร ทาให้มีโอกาสน้อยมากที่ บริ ษทั จะถูกบอกเลิก
สัญญาจาก AIS และผูบ้ ริ หารเชื่อมัน่ ว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษทั จะได้รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจาก AIS อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
2.2 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้จาหน่ ายสินค้ ารายใหญ่
เนื่องจากผูจ้ ดั จาหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิ ทธิในการจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่หอ้ และบางรุ่ นเท่านั้น
ดังนั้นเพื่อให้บริ ษทั มีสินค้าจาหน่ายได้ครบทุกร่ น ทุกยีห่ อ้ จึงต้องสัง่ ซื้อจากผูจ้ ดั จาหน่ายหลายราย โดยการสั่งซื้ อสิ นค้า
ของบริ ษทั จากผูจ้ ดั จาหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยูก่ บั ยีห่ อ้ และรุ่ นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็ นที่ นิยม
ส่ วนลดจากการซื้ อสิ นค้าปริ มาณมาก (Volume Discount) รวมทั้งข้อเสนอต่างๆจากผูจ้ ดั จาหน่าย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้ารายใหญ่หรื อน้อยราย บริ ษทั ยังคง
รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูจ้ ดั จาหน่ายรายอื่นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการกระจายการสั่งซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผูจ้ ดั
จาหน่ายรายอื่น นอกจากนี้บริ ษทั ยังเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้าภายใต้แบรนด์ “TWZ” ซึ่งเป็ นสิ นค้าของบริ ษทั อีกด้วย ส่งผล
ทาให้บริ ษทั มีสินค้าที่ทนั สมัยตรงกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และลดการพึ่งพิงผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้ารายใหญ่
หรื อน้อยราย
2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั มี การนาเข้าเครื่ องโทรศัพท์เคลื่ อนที่ และอุปกรณ์เสริ มบางส่ วนจากต่างประเทศ โดยชาระเป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ ทาให้บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่ บริ ษทั ต้องชาระค่าสิ นค้า บริ ษทั จึ งได้มีการ
ติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวโดยจะทา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
อาจเกิดขึ้น
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2.4 ความเสี่ยงจากการล้ าสมัยของสินค้ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ผูผ้ ลิตจึงต้องทาการพัฒนาและออก
สิ นค้ารุ่ นใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา บริ ษทั จึงอาจประสบปั ญหาในเรื่ องสิ นค้าที่มีอยูอ่ าจ
เสื่ อมความนิยมและล้าสมัย ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถจาหน่ายสิ นค้าดังกล่าวได้ บริ ษทั จึงอาจมีความจาเป็ นที่จะต้องปรับ
ลดราคาขายของสิ นค้ารุ่ นดังกล่าวเพื่อให้ทนั กับตลาดและสามารถแข่งขันได้
จากการที่ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบธุ รกิจจาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มามากกว่า 20 ปี ทาให้มีความเข้าใจถึง
ภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึงให้ความสาคัญในการคัดเลือกยี่หอ้ และรุ่ นของ
สิ นค้าที่จะนามาจาหน่ายอย่างระมัดระวัง โดยบริ ษทั จะทาการสารวจความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าทั้งตัวแทน
จาหน่ายและผูบ้ ริ โภคอย่างสม่าเสมอ ในขณะเดียวกันบริ ษทั ยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสิ นค้าใหม่ๆ แนวโน้ม
หรื อเทคโนโลยีต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากผูผ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ช้ นั นาอีกด้วย ส่ งผลทาให้บริ ษทั สามารถคัด
สรรสิ นค้าได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด ในขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ก็มีการบริ หารสิ นค้าคงคลังอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสิ นค้าคงคลังของทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสิ นค้าคงคลัง
ได้ในทันที ประกอบกับการที่บริ ษทั มีช่องทางการขายผ่านตัวแทนจาหน่าย ส่ งผลทาให้บริ ษทั สามารถระบายสิ นค้าได้
รวดเร็ วก่อนที่สินค้าที่มีอยูจ่ ะเสื่ อมความนิยม นอกจากนี้ ในกรณี ท่ีผผู ้ ลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหญ่
ที่บริ ษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ ายให้ ทาการปรับลดราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ บริ ษทั จะ
ได้รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่ น เงื่อนไขและตามเวลาที่ตกลงจากผูผ้ ลิต และ/หรื อ ผูจ้ ดั จาหน่ายรายดังกล่าวอีกด้วย
2.5 ความเสี่ยงจากการทีม่ จี านวนคู่แข่ งเพิม่ มากขึน้
การเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของธุรกิจจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโต
ของสมาร์ ทโฟน ทาให้ธุรกิ จจาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการแข่งขันรุ นแรงขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาสิ นค้า
อย่างไรก็ตาม การที่บริ ษทั เป็ นร้านตัวแทนจาหน่ ายพันธมิตรของ AIS ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่
ประกอบกับการที่บริ ษทั มีสินค้าที่ให้บริ การแก่ลูกค้าที่หลากหลาย การมีช่องทางการจาหน่ายที่ครอบคลุมและทัว่ ถึงทั้ง
ในส่ วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึ่ งส่ วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ น Prime Area ทัว่ กรุ งเทพมหานคร และมีตวั แทนจาหน่ายทุก
ภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีศูนย์บริ การที่ มีคุณภาพและครบวงจร สามารถสนับสนุ นสิ นค้าต่างๆของ
บริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลทาให้บริ ษทั มีรายได้จากการบริ การที่สม่าเสมอ รวมทั้งการที่ผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจ
กลไกตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่างดี และสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่า
บริ ษทั มีความพร้อมและสามารถที่จะแข่งขันกับผูป้ ระกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้เป็ นอย่างเต็มที่
2.6 ความเสี่ยงเกีย่ วกับสัญญาเช่ าพื้นที่
เนื่องจากบริ ษทั มีการจาหน่ายสิ นค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริ ษทั ทั้งสิ้ นจานวน 23
สาขา ซึ่ งตั้งอยู่ในศู นย์การค้าชั้นนาและซู เปอร์ เซ็นเตอร์ ดังนั้นบริ ษทั จะต้องทาการเช่าพื้นที่ จากผูใ้ ห้เช่าพื้นที่ ท้ งั ใน
รู ปแบบของสัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรื ออาจมี
ความเสี่ ยงจากการที่ ผูใ้ ห้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขในการต่อสัญญาที่ ทาให้บริ ษทั ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู งกว่าเดิ ม แต่
จากการที่ บริ ษทั เป็ นคู่คา้ ที่ ดีของผูใ้ ห้เช่าพื้นที่ มาโดยตลอด จึ งทาให้มีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับต่อสัญญาเช่ าพื้นที่ ดงั กล่าว
ค่อนข้างน้อย
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่ อความยัง
่ ยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยัง่ ยืนด้ วยวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานด้านความยัง่ ยืน โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และกรอบนโยบาย
ในการดาเนินงาน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและคณะผูบ้ ริ หารเป็ นผูข้ บั เคลื่อนองค์กร ด้วยการมุ่งเน้นปลูกจิตสานึ ก
พนักงานให้มีส่วนร่ วมและตระหนักถึงความสาคัญของความยัง่ ยืนควบคู่กบั การดาเนิ นงาน เสริ มสร้างความเข้าใจเพื่อให้
พนักงานนาไปสู่ การปฏิบตั ิดา้ นความยัง่ ยืน เพื่อให้การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ส่ งผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั กาหนดกรอบ ตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ครอบคลุมทั้งมิติ
ด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และผนวกเข้าสู่การดาเนินงานหลักตามพันธกิจขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ 9 เป้ าหมาย ได้แก่
รับรองการมีสุขภาพ และความเป็ นอยูท่ ่ีดีของทุกคนทุกช่วงอายุ (Good Health and well-being)
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทัว่ ถึง ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ แก่ทุกคน (Quality Education)
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี และเด็กผูห้ ญิง (Gender Equality)
รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยงั่ ยืน (Clean Water and Sanitation)
รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยงั่ ยืน ทันสมัย (Affordable and Clean Energy)
ส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ ต่อเนื่ องครอบคลุมและยัง่ ยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work and
Economic Growth)
1.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริ มการปรับตัวให้เป็ นอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืนทัง่ ถึง
และสนับสนุนนวัตกรรม (Industry Innovation and Infrastructure)
1.8 รับรองแผนการบริ โภค และการผลิตที่ยงั่ ยืน (Responsible Consumption and Production)
1.9 ส่งเสริ มสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Peace and Justice Strong Instiutions)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การบริ หารห่วงโซ่อปุ าทานเปรี ยบเสมือนหัวใจหลักในการดาเนิ นธุรกิจขององค์กร ซึ่ งช่วยผลักดันให้การดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั สาเร็ จตามเป้ าหมายโดยบริ ษทั มุ่งเน้นสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวอันดีระหว่างกัน รวมทั้ง
แสวงหาความร่ วมมืออย่างต่อเนื่องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่อุปาทาน ตั้งแต่ตน้ น้ ากลางน้ าและปลายน้ า
บริ ษทั มีนโยบายไม่เอาเปรี ยบคู่คา้ ค้าขายแบบตรงไปตรงมารักษาสมดุลในการทาธุรกิจระหว่างบริ ษทั กับคู่คา้ รายใหญ่
และรายย่อย นอกจากนี้ บริ ษทั ดาเนินธุรกิจกับคูค่ า้ เหมือนมิตร เมื่อคู่คา้ มีสินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ก็จะทาการจัดส่งสิ นค้า
เหล่านั้นให้บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายเป็ นอันดับแรกๆ ส่ งผลให้บริ ษทั มีสินค้าที่ทนั สมัยทันต่อเทคโนโลยีตลอดเวลา
ที่จะสร้างความเติบโตและความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจยกระดับการดาเนิ นงานที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานสากลดาเนิ นการขายที่ไม่เอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภค มีการบริ การหลังการขาย และมีการรับประกันสิ นค้า เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์จากบริ ษทั
มากยิง่ ขึ้น มุ่งเน้นการบริ การที่มีคุณภาพ ด้วยความตั้งใจเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ลูกค้า
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3.2.2 การวิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มโดยดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริ ยธรรม และคุณธรรม
บริ ษทั มีการกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ทั้งภายใน
และภายนอกบริ ษทั
ผู้มีส่วนได้ เสี ย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย
ผลการดาเนิ นธุรกิจที่ดี
การกากับดูแลกิจการที่ดี
มีความโปร่ งใสทางธุรกิจ
ความสามารถในการบริ หารจัดการ
ข้อมูลของบริ ษทั ที่ได้รับถูกต้อง
ครบถ้วนทันเหตุการณ์
„ กิจการมีความมัน่ คงเติบโต
อย่างต่อเนื่ องและมีความยัง่ ยืน
„ การปรับตัวขององค์กรและธุรกิจ
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และความเสี่ ยงอื่นๆ

การตอบสนองความคาดหวัง

ช่ องทางการมีส่วนรวม

„ การทบทวนและกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายชัดเจน
ตลอดจนการกากับดูแลกิจการที่ดี
„ ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่น
เพื่อเสริ มสร้างรายได้ และ
เป็ นการกระจายความเสี่ ยง
ในการลงทุนในธุรกิจรายเดียว
„ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อเติมเต็มศักยภาพการดาเนินงาน
ให้แก่บริ ษทั ฯ

„ การประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี
„ การแถลงผลการดาเนินงาน
ประจารายไตรมาส
„ รายงานประจาปี
„ การสัมภาษณ์ผขู้ องผูบ้ ริ หารต่อ
สื่ อมวลชน
„ ช่องทางรับเรื่ องร้องเรี ยน
„ ช่องทางการสื่ อสารที่สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา เช่น อีเมล์
โทรศัพท์ เว็บไซต์ Face book

ผูถ้ ือหุ้น / นักลงทุน

„
„
„
„
„

คู่คา้

„ ดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่ งใส „ ดาเนินกิจการตามหลัก
และเป็ นธรรม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
„ ได้รับสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ
„ สร้างความเป็ นมืออาชีพในการ
ราคายุติธรรม
ดาเนินธุรกิจและความเป็ น
„ ไม่เอาเปรี ยบคู่คา้ การชาระเงินตรงตาม
พันธมิตรที่ดี
กาหนดเวลา
„ สนับสนุนและส่งเสริ มคู่คา้ ที่มี
„ มีความเป็ นมืออาชีพ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม

„ การประชุม หารื อ ข้อตกลง
และปัญหาต่างๆ ร่ วมกัน
„ การทากิจกรรมร่ วมกับลูกค้า
„ สื่ อต่างๆ ของบริ ษทั เช่น
จดหมายข่าวนิตยสาร และสื่ อ
สังคมออนไลน์
„ เว็บไซต์บริ ษทั

ลูกค้า

„ การให้คาปรึ กษา และตอบสนองความ „ ดาเนินธุรกิจ ตามหลักคุณธรรม
ต้องการของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทาง
„ การดาเนิ นงานอย่างมืออาชีพ
ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมี
„ ได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพ และบริ การ
คุณภาพและได้รับรอง
ที่ประทับใจ
มาตรฐานสากล
„ การเข้าถึงได้ง่ายเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา
„ สร้างความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้าใน
„ ความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ และ
สิ นค้าและการบริ การ รวมถึง
ปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค
บริ การหลังการขาย มีการ
ไม่เอาเปรี ยบลูกค้า
รับประกันสิ นค้าและมี
กระบวนการรับข้อร้องเรี ยน
ผ่านหลายช่องทาง
„ ยึดหลักการปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วย
ความเป็ นธรรม เสมอภาค ไม่
เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค

„ ศูนย์บริ การลูกค้า
„ สื่ อต่างๆ ของบริ ษทั เช่น
จดหมายข่าวนิตยสาร และสื่ อ
สังคมออนไลน์
„ การทากิจกรรมร่ วมกับลูกค้า
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ผู้มีส่วนได้ เสี ย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง

ช่ องทางการมีส่วนรวม

พันธมิตรทางธุรกิจ

„ ความน่าเชื่ อถือ ชื่ อเสี ยง
และ ธรรมาภิบาลขององค์กร
„ ความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
„ ความมัน่ คงทางสถานะการเงิน
„ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลง
ในสัญญาอย่างเป็ นธรรม

„ การจัดทาระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง „ การประชุม หารื อ และ แก้ไข
ที่เป็ นธรรม เพื่อป้องกัน
ปัญหาต่างๆ ร่ วมกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
„ การศึกษาดูงาน และ
„ การประเมินคุณสมบัติและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของ
คัดเลือกคู่คา้
คู่คา้ และ สะท้อนกลับ
„ การเจรจาหารื อร่ วมกันกับคู่คา้
„ การประเมินผูส้ ่งมอบ คู่คา้
เพื่อให้ได้ขอ้ ตกลง

เจ้าหนี้
และสถาบันการเงิน

„ ระดับเครดิตที่น่าเชื่ อถือ
„ ประสิ ทธิภาพและความสามารถ
ในการสร้างรายได้และกาไร
„ ความสามารถในการชาระหนี้คืน
„ แผนการลงทุนและการระดมทุนของ
บริ ษทั เพื่อนามาใช้ลงทุนโครงการ
„ ความสัมพันธ์อนั ดีในเชิงธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่ อง
„ ความสามารถในการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขในสัญญา

„ การปฏิบตั ิตามแผนการชาระหนี้ „ จัดประชุมระหว่างผูบ้ ริ หารกับ
อย่างเคร่ งครัดเพื่อสร้างความ
บริ ษทั เจ้าหนี้
มัน่ ใจต่อเจ้าหนี้ และสถาบัน
„ จัดทารายงานผลการ
การเงิน
ดาเนินงานรายไตรมาส
„ การวิเคราะห์ และ ประมาณการ
และจัดทารายงานประจาปี
รายได้พร้อมทั้งบริ หารความ
„ การดูงานโครงการเพื่อติดตาม
เสี่ ยงทางการเงิน
ความก้าวหน้าของโครงการ
„ เลือกใช้แหล่งเงินที่มีตน้ ทุนทาง
การเงินต่าและเหมาะสมกับ
โครงการ และปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการกูเ้ งิน
„ ปฏิบตั ิตามนโยบายทางการเงิน
และภาษีของบริ ษทั

ภาครัฐ
และหน่วยงานราชการ

การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ต้องไม่ขดั
ต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

„ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
„ ดาเนินกิจกรรมการสื่ อสารกับ
ข้อกาหนดอื่นๆ หรื อแนวปฏิบตั ิ
สื่ อมวลชนผ่านเครื่ องมือ
สากลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
สื่ อสารในทุกรู ปแบบ

สังคมและสิ่ งแวดล้อม

„ การดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่ งแวดล้อม และ สังคม
„ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส
และทันเหตุการณ์
„ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
คุณค่า
„ การลดผลกระทบในด้านสิ่ งแวดล้อม

„ สร้างพนักงานจิตอาสา เพื่อร่ วม
จัดกรรมการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชน และ สังคม
„ มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
„ การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยตามกฎหมาย
และ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และ
ป้องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิด
ขึ้นกับชุมชน
„ บริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่าง
เป็ นระบบ
„ การใช้วสั ดุทดแทน
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„ การพบปะเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
„ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ
„ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ เสี ย
พนักงาน

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย
„ รายได้ และค่าตอบแทน สวัสดิการ
และความปลอดภัยในการทางาน
„ ความมัน่ คงในอาชี พ
„ โอกาสการก้าวหน้าในสายงาน
„ ความมัน่ คงในอาชี พ

การตอบสนองความคาดหวัง

ช่ องทางการมีส่วนรวม

„ กาหนดให้มีการทบทวนอัตรา
ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่าง
สม่าเสมอ
„ การสื่ อสารผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร
อย่างสม่าเสมอ
„ การประเมินศักยภาพของ
พนักงานทุก 6 เดือน และ 1 ปี
„ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างหัวหน้าสายงานและ
พนักงานในสังกัด
„ จัดทาแผนการฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
„ รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผูป้ ฏิบตั ิงาน

„ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี
„ การอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคคลากรในระดับ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
„ กิจกรรมส่งเสริ มความ
ปลอดภัย และสร้างเสริ ม
สุขภาพ
„ การสื่ อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสามารถที่เป็ น
ประโยชน์ผา่ นช่องทางต่างๆ

3.3 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้ อม
3.3.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญในด้านสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งมัน่ ที่ จะกาจัดหรื อลดมลพิษต่อระบบนิ เวศน์
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั กาหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ทั้งด้านพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อสร้างความยัง่ ยืนต่อไป ดังนี้
1) ผลักดันให้มีกระบวนการทางานหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ อง ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการลดปริ มาณของเสี ย
และมลพิษและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) รณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสานึกหรื อทากิจกรรม ทั้งในส่วนขององค์กรและส่ วนตัวที่ช่วยลด
ปริ มาณของเสี ยและมลพิษ ไม่วา่ จะในรู ปของการลดปริ มาณการใช้ การหมุนเวียนมาใช้ซ้ า
3) ป้ องกันมลภาวะอันเกิดจากการดาเนินงาน หรื อกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
4) สนับสนุนการจัดซื้อ จัดจ้างสิ นค้าและบริ การ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ตระหนักดีถึงความสาคัญในด้านสิ่ งแวดล้อม จึงได้รณรงค์และปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตสานึกในความ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อส่ งเสริ มให้ลดการใช้ทรัพยากรและนาทรัพยากรที่ ใช้แล้วกลับมา
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ รวมทั้งหาวัสดุหรื อวิธีทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่ช่วยลดโลกร้อน
และปลูกจิตสานึกร่ วมกัน ดังนี้
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1. การลดใช้ พลังงาน และบริหารจัดการระบบไฟฟ้ า
บริ ษทั มุ่งเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยปลูกฝังให้พนักงานตระหนัก
เข้าใจและร่ วมมือปฏิบตั ิตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ปิ ดไฟในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกงานทันที ปลด
หรื อถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งาน และปรับแอร์ไว้ท่ี 25°-26°C เพื่อประหยัดพลังงาน

2. การบริหารจัดการระบบนา้ ใช้ รณรงค์ การใช้ นา้ ประปา ลดการเปิ ดนา้ ทิง้ โดยสู ญเปล่ า
บริ ษทั ฯ มีการรณรงค์เพื่อลดการใช้น้ าที่ไม่จาเป็ น ผ่านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็ นการกระตุน้ จิตสานึ ก
ของพนักงาน และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่พนักงาน

Page 29

3. การบริหารจัดการขยะ และของเสียทัว่ ไป
บริ ษทั รณรงค์ให้พนักงานมีจิตสานึ กในการทิ้งขยะ โดยปลูกฝังให้พนักงานทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หาร
ขยะที่ถูกทิ้งในบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิใช้กนั ทัว่ โลก เพื่อลดปริ มาณขยะและของเสี ยที่จะส่ งผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษและเชื้ อโรคต่างๆ ในสานักงานโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเรี ยนรู ้
วิธีการทิ้งขยะตามระบบคัดแยกที่กาหนดให้ แยกเป็ นขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก และขยะกระดาษโดยจัดให้มี
จุดทิ้งขยะตามสถานที่ท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน รวบรวมอุปกรณ์สานักงานที่ใช้แล้ว ได้แก่ ปฎิทินที่ใช้แล้วในบริ ษทั ฯ
ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนาไปผลิตหนังสื ออักษรเบรลล์

4. การบริหารจัดการอุปกรณ์ เครื่ องใช้ สานักงานอย่ างคุ้มค่ า
บริ ษ ทั บริ ห ารจัด การอุ ป กรณ์ เ ครื่ องใช้ส านัก งานต่ างๆ ให้มี ก ารใช้อ ย่า งคุ ้ม ค่ า ด้วยการน า อุ ป กรณ์
สานักงานที่ใช้แล้วแต่ยงั อยูใ่ นสภาพดีกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น แฟ้มเอกสาร ซองจดหมาย
ลดปริ มาณการใช้กระดาษ โดยการรณรงค์ให้พนักงานแก้ไขบนหน้าจอไม่ใช่ บนกระดาษ เพื่อลดการใช้
กระดาษ ใช้ E-mail เพื่อลดการใช้กระดาษ คิดก่อนพิมพ์หรื อถ่ายสาเนาพิมพ์และทาสาเนาให้นอ้ ยที่สุด ส่ งและ
จัดเก็บเอกสาร เช่น เอกสารที่จาเป็ นและข้อเสนอทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิ กส์แทนที่จะเป็ นกระดาษ เมื่อต้องพิมพ์
หรื อทาสาเนาให้ทาสองด้าน หมุนเวียนเอกสารแทนการทาสาเนาเฉพาะสาหรับทุกคน
5. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊ าซเรื อนกระจก
บริ ษทั ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการดารงชีวติ ของประชาชน
โดยส่ วนรวม บริ ษทั จึงมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้การดาเนิ นกิจการดาเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม ปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
จัดทานโยบาย แนวปฏิ บตั ิ เพื่อรถปั ญหาก๊าซเรื อนกระจก เนื่ องจากบริ ษทั มีกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุ รกิ จ
โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม โรงงานคัดแยกขยะ และธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่ งอยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง และยังไม่เปิ ดดาเนินกิจการ โดยคาดว่าจะจัดทานโยบาย และผลกระทบการดาเนิ นงานในเรื่ องดังกล่าว
ภายในปี 2565 เพื่อนามาเปิ ดเผยข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ให้รับทราบในแต่ละปี
ตลอดจนผลักดันการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งมาตรการที่จะช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของบริ ษทั ต่อไป
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6. โครงการสร้ างจิตสานึกในการใช้ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างมีคุณค่ าบริ ษัทมีแผนงานในการทา กิจกรรม
CSR เป็ นประจา โดยกาหนดให้ มีความหลากหลายและมีการสอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสิ่ งแวดล้ อม
ได้ แก่
6.1 โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติก
บริ ษทั มีความตระหนักถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและความสาคัญของการลดปริ มาณขยะถุงพลาสติก
ที่เป็ นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนซึ่งมีผลกระทบทั้งระบบนิเวศน์ จึงได้ดาเนิ นโครงการรงค์การใช้ถุงผ้า
ทดแทนถุงพลาสติก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการสร้างองค์กรรักษ์โลก ด้วยการ
รณรงค์ให้พนักงานทุ กคนร่ วมใจกันใช้ทรั พยากรอย่างคุ ม้ ค่าไม่ว่าจะเป็ นการประหยัดพลังงาน การนา
ทรัพยากรบางอย่างกลับมาใช้ซ้ า (Reuse) การลดการใช้กระดาษ รวมทั้งการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
ภายในองค์กร

6.2 โครงการ TWZ Thinks GREEN
เพื่ อ รณรงค์ใ ห้ผูใ้ ช้โ ทรศัพ ท์มื อ ถื อ ทุ ก รุ่ น ทุ ก ยี่ห้อ สามารถน าแบตเตอรี่ เ ก่ า มาทิ้ ง ได้ที่ ก ล่ อ งรั บ
แบตเตอรี่ ที่ ร้ าน TWZ Shop และ Telewiz Shop ทุ ก สาขา เพื่อ ส่ ง ต่อ ไปยัง สถานที่ จ ัด การรี ไ ซเคิ ล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม
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3.4 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิตสิ ังคม
บริ ษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญของการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ
กิจกรรมของบริ ษทั ที่มีต่อชุมชนคู่คา้ พันธมิตรลูกค้าตลอดจนพนักงานของบริ ษทั โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรม
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรื อภาระต่อสังคม รวมถึงไม่ขดั ต่อศีลธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.4.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั มีนโยบายในการจัดซื้ อสิ นค้ามาเพื่อจาหน่ายจากคู่คา้ ที่ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็ นสิ นค้า
ที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่นรวมถึงสิ นค้าที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพจากผูผ้ ลิตสิ นค้านั้นๆ โดยบริ ษทั
มี น โยบายในการขอเข้า เยี่ยมชมสถานประกอบการหรื อ โรงงานผลิ ต สิ นค้านั้น ก่ อนการตัด สิ นใจสั่ง ซื้ อ สิ น ค้า
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าอีกครั้งก่อนที่ จะนาออกจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ สิ นค้าดังกล่าวมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งาน
สาหรับการเสนอขายสิ นค้าของบริ ษทั นั้นบริ ษทั สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม
ต่อทุกฝ่ ายไม่มีลกั ษณะผูกขาดหรื อกาหนดให้คู่คา้ ต้องขายเฉพาะสิ นค้าของบริ ษทั เท่านั้นการกาหนดราคาขายส่ ง
ให้แก่ตวั แทนจาหน่ายเป็ นไปหลักเกณฑ์มาตรฐานภายใต้เงื่อนไขเดียวกันสาหรับคู่คา้ แต่ละรายเช่นปริ มาณการสั่งซื้ อ
ประวัติการชาระเงินเป็ นต้นและการกาหนดราคาขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยก็เป็ นไปตามมาตรฐานในราคาเดียวกัน
ทั้งหมดนอกจากนี้บริ ษทั ยังไม่สนับสนุนการได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายหรื อขัดต่อจริ ยธรรมอันดีอีกด้วย
3.4.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ให้ความเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพของพนักงานในทุกระดับไม่ปิดกั้นการแสดงออกตามสิ ทธิ
และเสรี ภาพของพนักงานในการเข้าร่ วมสมาคมกลุ่มชนหรื อองค์กรใดๆ ที่ ดาเนิ นการอย่างถูกต้องตามกรอบของ
กฎหมาย พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ใช้สิทธิในการลาหยุดเพื่อเข้าร่ วมแสดงออกตามสิ ทธิ และเสรี ภาพ ทั้งนี้
จะต้องเป็ นการกระทาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรื อประเทศชาตินอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ของพนักงานโดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานเช่ นประวัติส่วนตัวครอบครั วประวัติการรั กษาพยาบาล
เงินเดือน ฯลฯ ต่อบุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานหรื อเป็ นการดาเนิ นการ
ตามกฎหมายเท่านั้น
3.4.3 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริ ษทั จึงให้ความสาคัญต่อการ
สร้างเสริ มศักยภาพความรู ้ความสามารถของพนักงานรวมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเสมอภาค
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั สวัสดิ การดูแลด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการทางานให้แก่พนักงาน
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ รวมถึงการดูแลพนักงานในด้านสถานที่ทางานสภาพแวดล้อมในการทางานอุปกรณ์ในการ
ทางานสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานเพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีความสุ ขในการร่ วมงานกับบริ ษทั
นอกจากสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริ ษทั ยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเช่นโครงการ
อาหารกลางวันฟรี เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาสอยูร่ ่ วมกันเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนระหว่างกันนอกเหนื อจากเวลา
ในการปฏิบตั ิงานตามปกติอีกทั้งยังเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดารงชีพของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย
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สาหรับด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานบริ ษทั ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่ องตามความเหมาะสมและจาเป็ นเพื่อเสริ มสร้ างขี ดความสามารถทัศนคติ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมของพนักงานซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองบริ ษทั และสังคมต่อไป
3.4.4 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจโดยสิ นค้า
ของบริ ษทั ที่จาหน่ายไปยังผูบ้ ริ โภคได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานผูผ้ ลิตผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งจากบริ ษทั ก่อนส่งถึงมือผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้
บริ ษทั ยังมี นโยบายในการรั บประกันคุ ณภาพสิ นค้าทุ กชิ้ นของบริ ษทั ตามประเภทสิ นค้าภายใต้เวลาและเงื่ อนไข
ที่กาหนดไว้เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจและปลอดภัยในการใช้สินค้าของบริ ษทั
3.4.5 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั กาหนดนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตการให้สินบนการรั บสิ นบนและการคอร์ รัปชั่นในทุ กระดับของ
พนักงานซึ่ งได้ช้ ีแจ้งทาความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวกับพนักงานอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนกาหนดบทลงโทษสาหรับ
พนักงานที่ฝ่าฝื นไว้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้เข้าร่ วมการอบรมเรื่ อง Anti-Corruption: The Practical
Guide (ACPG) เพื่อกาหนดนโยบายอย่างชัดเจนและให้การต่อต้านการทุจริ ตของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
บริ ษ ัท ฯด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึด หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ก ารก าหนดนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่ อาจเกิดขึ้นจากการปฏิ บตั ิงานและการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยซึ่ งกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยจะต้องยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดดังนี้
1. ความเป็ นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นกลางทางการเมืองสนับสนุ นการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและการ
ปกครองประชาธิ ปไตยอันมี พ ระมหากษัต ริ ยเ์ ป็ นประมุข กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานมี สิท ธิ และ
เสรี ภาพทางการเมืองตามกฎหมายแต่จะไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ ทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยความเป็ นกลางหรื อ
ได้รับความเสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้อทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริ ษทั ฯ
เพื่อดาเนินการดังกล่าว
2. การบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

ผลการดาเนินงาน
1. บริ ษทั มีการจัดอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้
Concept
Training Roadmap แผนการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ที่ เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งจะระบุ หลักสู ตรฝึ กอบรม
สาหรับพนักงานตั้งแต่เริ่ มเข้ามาปฏิ บตั ิงานกับบริ ษทั เป็ นต้นไป โดยแผนดังกล่าวจะกาหนดว่าพนักงานแต่ละ
ตาแหน่งต้องได้รับการฝึ กอบรมหลักสูตรใดและจะต่อเนื่องด้วยหลักสูตรใดต่อไป ภายในช่วงระยะเวลาใด โดย
มีระยะเวลาไม่เกิ น 5 ปี ทั้งนี้ จะมี การทบทวนและปรั บปรุ งแผนฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
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Objectives เพื่อจัดระบบหลักสูตรฝึ กอบรมสาหรับบุคลากรของบริ ษทั ให้มีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
มากยิ่งขึ้น โดยจะส่ งผลให้สามารถมองเห็ นภาพรวมของหลักสู ตรฝึ กอบรมที่ บุคลากรในแต่ละระดับจาเป็ น
จะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมตั้งแต่เริ่ มเข้ามาปฏิบตั ิงานในปี แรกอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งยังเป็ นเตรี ยมความพร้อม
ต่อความก้าวหน้าของพนักงานในการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งและความรับผิด ชอบที่สูงขึ้นในอนาคตอีกประการหนึ่งด้วย


ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทา Training Roadmap ประกอบไปด้ วย 4 ขั้นตอนดังต่ อไปนี้
-

Analyzing Needs & Requirement วิเคราะห์งานแต่ละตาแหน่งจาก Job Descriptions และ Work Process
เพื่อกาหนดเนื้อหาที่จาเป็ นต้องฝึ กอบรม
Designing Training Course ออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับตาแหน่งงานโดยแบ่งเนื้ อหาเป็ น
Functional และ Managerial Course
Establishing Roadmap จัดทา Roadmap ให้มีหลักสู ตรที่ ต่อเนื่ องกันใน แต่ละตาแหน่ งงานและตาม
ช่วงเวลาในแต่ละปี
Implementing &Follow up ดาเนิ นการฝึ กอบรมตาม Roadmap และติดตามผล เพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง
Roadmap ให้ทนั สมัย
Training Roadmap ประกอบด้วย
1) Functional Skills
2) Soft Skills
3) Management Skills

Functional Skills Roadmap Framework
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Managerial & Soft Skills Roadmap Framework

2. สนับสนุ นการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตโดยบริ ษทั ฯกาหนดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อส่ งเสริ ม
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและแนวทางปฏิบตั ิสาหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึง
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีการกากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย โดยมอบหมายให้ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในสรุ ป ผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่ อ งการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ ของแต่ละหน่วยงาน ในรอบปี ที่ผา่ นมารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี พร้อมเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปั ญหาซึ่งในรอบปี ที่ผ่านมาพบข้อบกพร่ องจากการไม่ปฏิบตั ิงานตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้ แจงระเบี ยบปฏิ บตั ิที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้วในส่ วนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่พบการกระทาผิดหรื อมีการลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่ องการกากับดูแลกิจการ และไม่พบกรณี ใดๆ ที่อาจจะ
ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหายจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั ฯ
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3. โครงการตรวจสุ ขภาพประจาปี บริ ษทั ตระหนักเสมอว่าบุคลากรคือ ทรัพยากรที่ มีคุณค่ามากที่ สุดของบริ ษทั
การมีสุขภาพที่ ดีย่อมก่อ ให้เกิ ดความพร้อมในการปฏิ บตั ิงานอย่างเต็ม ความสามารถ และการมีสุขภาพที่ ดี
เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงการมีคุณภาพชี วิตที่ ดีดว้ ย บริ ษทั จึ งได้ดาเนิ นการจัดตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั บุคลากร
อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งยังเพื่อค้นหาภาวะเสี่ ยง
ของโรคหรื อความผิดปกติต้ งั แต่ระยะเริ่ มแรก ซึ่งจะทาให้สามารถป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุ นแรงของโรค
เพื่อเข้ารับรักษาตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรง

4. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริ ษทั มีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริ ม
การดูแลพนักงานด้านสุ ขภาพในลักษณะการป้ องกันสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี
บริ ษ ทั มี การออกประกาศให้พ นักงานสามารถปฏิ บ ัติ ง านจากบ้าน (Work From Home) เนื่ อ งจากห่ ว งใย
ต่อสุขภาพของพนักงานระหว่างการเดินทางและเพื่อลดอัตราความเสี่ ยงจากการเดินทางระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ที่บา้ นโดยการใช้ระบบดิ จิทลั ในการปฏิ บตั ิงานจัดหาเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยบันทึกการวัดอุณหภูมิ
และมีการเข้าออกสานักงานในกรณี จาเป็ นหรื อเร่ งด่วนอย่างเป็ นระบบ จัดให้มีส่ื อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้
กับพนักงานเกี่ ยวกับการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) และการปฏิ บตั ิตวั ภายใต้สภาวะ
การแพร่ ระบาดดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีการฉี ดวัคซี น และมีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Tes Kit
(ATK) เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองความเสี่ ยงเบื้องต้นให้กบั บุคลากรของบริ ษทั
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4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 3,445.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,302.38 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน
คิดเป็ นจานวนเงิน 143.51 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.35 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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-

รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและบริ การในปี 2564 จานวน
3,412.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,247.54 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจานวนเงิน 165.30 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 5.09 เนื่ องจากในปี 2563-2564 บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรค
Covid-19 จึ งส่ งผลให้มีรายได้จากการขายลดลงจากที่ ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2564 นอกจากรายได้จากการจาหน่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ มแล้ว บริ ษทั ยังมีรายได้จากธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจานวน 69.72 ล้านบาท
รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จานวน 160.65 ล้านบาท และรายได้จากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จานวน 11.48 ล้านบาท

-

รายได้สนับสนุนการขาย เป็ นจานวนเงิน 13.12 ล้านบาท ลดลงจาก 28.96 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น
จานวนเงิน 15.84 ล้านบาท หรื อลดลงในอัตราร้อยละ 54.70 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้จดั กิ จกรรมทางการตลาดเพื่อช่วยเร่ ง
ในการจัดจาหน่ ายโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ แ ละอุป กรณ์ เ สริ ม ลดลง จึ ง ได้รั บ เงิ น ค่า สนับ สนุ น การขายจากผูจ้ าหน่ า ย
ตามโปรโมชัน่ ที่ผจู ้ าหน่ายกาหนดลดลงเช่นกัน

-

รายได้อ่ืนๆ เป็ นจานวนเงิน 19.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.58 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจาก 25.88 ล้านบาท ของงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน คิดเป็ นจานวนเงิน 5.95 ล้านบาท หรื อลดลงในอัตราส่ วนร้อยละ 22.99 รายได้อื่นของบริ ษทั ในปี 2564
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจา และดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

-

ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ จานวน 3,095.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,953.99 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและบริ การเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน

-

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย จานวน 63.20 ล้านบาท ลดลงจาก 63.25 ล้านบาทของงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งมีตน้ ทุน
การจัดจาหน่ า ยต่อรายได้รวมของบริ ษ ัทคิ ด เป็ นสัดส่ ว นร้ อ ยละ 1.83 และร้ อ ยละ 1.92 ในปี 2564 และปี 2563
ตามลาดับ

-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร จานวน 142.40 ล้านบาท ลดลงจาก 142.54 ล้านบาทของงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการบริ ห ารต่ อ รายได้ร วมของบริ ษ ัท คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 4.13 และร้ อ ยละ 4.32 ในปี 2564 และปี 2563
ตามลาดับ

-

ต้นทุนทางการเงิน จานวน 123.94 ล้านบาท ลดลงจาก 147.77 ล้านบาทของปี ก่อน หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน 23.83 ล้านบาท
หรื อลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 16.13 ซึ่งเป็ นผลมาจากการกูย้ มื เงินในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

-

ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวน 24.92 เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 0.39 ล้านบาทในปี ก่อน
เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริ ษทั แอดวานซ์ โมลิบิตี จากัด ในอัตราส่วนการถือหุ ้นร้อยละ 31.17 เพื่อดาเนิ นธุรกิจยานยนต์
พลังงานไฟฟ้า

-

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2564 เป็ นจานวน 9.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.92 ล้านบาท ของปี ก่อน คิดเป็ นจานวน 6.01
ล้านบาท เนื่องจากผลการดาเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น

-

กาไรสุทธิเป็ นจานวนเงิน 35.83 ล้านบาท ซึ่งกาไรสุทธิดงั กล่าวได้ถูกหักขาดทุนจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
3.00 ล้านบาท ดังนั้นบริ ษทั จึงมีกาไรสุทธิที่เป็ นส่วนของบริ ษทั จานวน 38.83 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยมีผลการดาเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น

ฐานะการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมในปี 2564 จานวน 6,497.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,758.67 ล้านบาท ของปี ก่อน
คิดเป็ นจานวนเงิน 739.28 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราส่ วนร้อยละ 12.84 สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ณ สิ้ นปี 2564 ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 82.46 และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 17.54 โดยรายละเอียดของสิ นทรัพย์ท่ีสาคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
-

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เป็ นจานวน 1,733.35 ล้านบาท ลดลงจากจานวน
1,734.02 ล้า นบาท ของปี ก่ อ น ลู ก หนี้ การค้า ของบริ ษัท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นลู ก หนี้ การค้า ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการขาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ ม สาหรับลูกหนี้อื่นสาหรับการดาเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าสิ นค้า ลูกหนี้อ่ืน ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า รายได้คา้ งรับ เงินทดรองจ่ายในการดาเนินงาน และดอกเบี้ยค้างรับ

-

สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริ ม ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
รวมถึงขยะที่เป็ นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริ ษทั ย่อย โดยสิ นค้าคงเหลือมีจานวน 2,058.24 ล้านบาท ในปี 2564
เพิ่มขึ้นจากจานวน 1,781.64 ล้านบาท ของปี ก่อนเป็ นจานวน 276.60 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.53 ซึ่ งในปี 2563
ไม่มีสินค้าคงเหลือประเภทยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และสิ นค้าคงเหลือประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริ ม
ได้เป็ นไปตามนโยบายการบริ หารสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ซึ่งปั จจุบนั ราคาต้นทุนสิ นค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อหน่วยสู งขึ้น
มากกว่าในปี ที่ผา่ นมา

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นในปี 2564 จานวน 272.36 ล้านบาท ลดลงจาก 336.05 ล้านบาทจากปี ก่อนเป็ นจานวน 63.69
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 18.95 ล้านบาท เนื่องจากได้จดั ประเภทเงินมัดจาค่าเครื่ องจักรในธุรกิจผลิตและจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงาน พลาสม่าเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ท่ีจะจาหน่าย ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขายจานวน 3.95 ล้านบาท
ลดลงจาก 180.25 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 บริ ษทั ได้จาหน่ายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

-

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจานวน 75.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 50.39 ล้านบาทจากปี ก่อนเป็ นจานวน
25.41 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 50.43 เนื่องจากบริ ษทั ได้รับส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วม

-

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้จานวน 51.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8.50 ล้านบาทจากปี ก่อนเป็ นจานวน 42.83 ล้านบาท ซึ่งเป็ น
สิ นทรัพย์ท่ีเกิดขึ้นจาก การพิจารณาสัญญาเช่าให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

-

ค่าความนิ ยมจานวน 63.29 ล้านบาท ลดลงจาก 66.31 ล้านบาทจากปี ก่ อนเป็ นจานวน 3.02 ล้านบาท เนื่ องจาก
พิจารณาด้อยค่าค่าความนิยมจากเงินลงทุนที่บริ ษทั ลงทุนในของบริ ษทั ปิ ยะชาติ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยซึ่ งทาธุรกิจ
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
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-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 79.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 22.95 ล้านบาทจากปี ก่อน เป็ นจานวน 56.91 ล้านบาท
เนื่องจากได้จดั ประเภทเงินมัดจาค่าเครื่ องจักรในธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงาน พลาสม่ามาจาก
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สภาพคล่อง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 911.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้ นปี 2563 จานวน 560.13 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราส่ วนร้อยละ 159.50 โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและใช้ไป
ของเงินสดดังนี้
-

เงินสดสุทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมดาเนิ นงาน 157.68 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือ และการชาระ
ดอกเบี้ยจ่ายดาเนินงาน

-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 123.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย

-

เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น 594.26 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจากเงิ นสดรับจากการออกหุ ้นทุ น เงิ นรับ
ล่วงหน้าค่าหุน้ ทุน แลเงินสดรับจากการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ในปี 2563-2564 เท่ากับ 2.27 เท่า และ 2.74 เท่า ตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯมีสินทรัพย์
หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
ณ สิ้ นปี 2564 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวม จานวน 2,437.49 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.61 จากปี 2563 การลดลงของหนี้ สิน
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 4,060.46 ล้านบาท ส่งผลทาให้อตั ราหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.60 เท่า ลดลงจาก 0.90 เท่า ในปี 2563
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งบการเงินรวมของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)

ปี 2564
จานวน

ปี 2563

ร้อยละ

จานวน

ปี 2562

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิน
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

911.30
1,733.35
5.00
5.74
2,058.24
0.87

14.02
26.68
0.08
0.09
31.68
0.01

351.17
1,734.02
5.50
1,781.64
-

6.10
30.11
0.10
30.94
-

411.62
1,583.06
1,606.88
-

7.57
29.12
29.56
-

5.81

0.09

4.80

0.08

2.43

0.04

10.04

0.15

10.04

0.17

21.08

0.39

351.53
3.95
272.36
5,358.19

5.41
0.06
4.19
82.46

351.40
180.25
267.36
4,686.18

6.10
3.13
4.64
81.38

379.00
180.25
336.05
4,520.37

6.97
3.32
6.18
83.15

65.86
7.16
75.80
5.46
20.00
112.70
171.65
51.33
63.29

1.01
0.11
1.17
0.08
0.31
1.73
2.64
0.79
0.97

66.95
7.15
50.39
114.90
176.66
8.50
66.31

1.16
0.12
0.88
2.00
3.07
0.15
1.15

67.91
7.15
104.80
177.35
42.71

1.25
0.13
1.93
3.26
0.79

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
- ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
- สิทธิการเช่าทีด่ นิ
- สิทธ์การเช่าพืน้ ที่
- สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ทีด่ นิ รอการพัฒนา
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

9.49
0.56
451.85
1.12

0.15
0.01
6.95
0.02

10.65
1.05
453.50
1.15

0.18
0.02
7.88
0.02

20.38
1.53
450.33
1.91

0.37
0.03
8.28
0.04

23.63
79.86
1,139.76

0.36
1.23
17.54

23.63
91.65
1,072.49

0.41
1.59
18.62

23.63
18.45
916.15

0.43
0.34
16.85

รวมสิ นทรัพย์

6,497.95

100.00

5,758.67

100.00

5,436.52

100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)

ปี 2564
จานวน

ปี 2563

ร้อยละ

จานวน

ปี 2562

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

หนี้ สิน
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญาหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- หุน้ กู้
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ -กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ -กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
- ตั ๋วแลกเงิน
- ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- สังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

1,089.34
325.48
5.47
19.87

16.76
5.01
0.08
0.31

1,572.28
311.90
3.30

27.30
5.42
0.06

1,704.33
261.46
-

31.35
4.81
-

419.43
15.22
69.51

6.45
0.23
1.07

69.51

1.21

62.51
84.56

1.15
1.56

0.41
3.74

0.01
0.06

94.64
2.62

1.64
0.05

96.92
25.00
81.47
3.88

1.78
0.46
1.50
0.07

2.73
3.40
1,954.60

0.04
0.05
30.08

3.57
2.28
2,060.10

0.06
0.04
35.77

3.01
0.88
2,324.02

0.06
0.02
42.75

23.90
25.09
5.21
199.39
117.82
14.09

0.37
0.39
0.08
3.07
1.81
0.22

20.00
4.73
410.80
116.18
11.34

0.35
0.08
7.13
2.02
0.20

118.08
12.62

2.17
0.23

2.99
93.84
0.56
482.89

0.05
1.44
0.01
7.43

5.87
97.24
0.61
666.77

0.10
1.69
0.01
11.58

8.95
99.97
0.43
240.05

0.16
1.84
0.01
4.42

2,437.49

37.51

2,726.87

47.35

2,564.07

47.16

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
หุน้ กู้
หุน้ กูท้ ม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- สังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 14,893,427,941 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
หุน้ สามัญ 9,906,689,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
หุน้ สามัญ 8,548,952,743 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
หุน้ สามัญ 6,259,073,061 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว – ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรรสารองหุน้ ทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
หุน้ ทุนซื้อคืน
ส่วนได้เสียทุนอื่น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2564
จานวน

1,489.34

ปี 2563
ร้อยละ

จานวน

ปี 2562
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

22.92
990.67

17.20
854.89

15.72

1,215.17

18.70

1,215.17

21.10

1,215.17

22.35

55.25
537.67
494.16
3,791.59
268.87
4,060.46

0.85
8.27
7.60
58.35
4.14
62.49

53.62
500.48
2,759.94
271.86
3,031.80

0.93
8.69
47.93
4.72
52.65

53.37
3.60
501.25
(3.60)
0.06
2,624.74
247.71
2,872.45

0.98
0.07
9.22
(0.07)
48.28
4.56
52.84

6,497.94

100.00

5,758.67

100.00

5,436.52

100.00
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)

ปี 2564
จานวน

ปี 2563

ร้อยละ

จานวน

ปี 2562

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายและบริหาร

3,412.84

99.04

3,247.54

98.34

3,697.10

97.58

รายได้สนับสนุ นการขาย

13.12

0.38

28.96

0.88

39.91

1.05

รายได้อ่นื

19.93

0.58

25.88

0.78

51.80

1.37

3,445.89

100.00

3,302.38

100.00

3,788.81

100.00

3,095.51

89.83

2,953.99

89.45

3,359.45

88.67

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย

63.20

1.83

63.25

1.92

89.94

2.37

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

142.40

4.13

142.54

4.32

169.44

4.47

ต้นทุนทางการเงิน

123.94

3.60

147.77

4.47

112.73

2.98

(24.92)
3,400.13

0.72
98.67

(0.39)
3,307.16

(0.01)
100.14

3,731.56

98.49

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้

45.76

1.33

(4.78)

(0.14)

57.25

1.51

รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง

(9.93)
35.83

(0.29)
1.04

(3.92)
(8.70)

(0.12)
(0.26)

(15.50)
41.75

(0.41)
1.10

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี

35.83

1.04

(8.70)

(0.26)

41.75

1.10

-

-

-

-

4.25

0.11

35.83

1.04

(8.70)

(0.26)

46.00

1.21

-

-

2.92

0.09

2.59

0.07

-

-

2.92

0.09

2.59

0.07

-

-

-

-

(0.30)

(0.01)

รายได้อ่นื

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริหาร

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนบริษทั ร่วม
รวมค่าใช้จ่าย

การดาเนิ นงานที่ ยกเลิ ก
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จาการดาเนินงานทีย่ กเลิกสุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจาการประมาณการสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการที่ จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่ จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาการแปลงค่างบการเงิน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

2.92

0.09

2.29

0.06

35.83

1.04

(5.78)

(0.18)

48.29

1.27

38.83

1.13

(7.50)

(0.23)

42.12

1.11

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่ เป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

-

-

-

-

1.79

0.05

38.83

1.13

(7.50)

(0.23)

43.91

1.16

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

(3.00)

(0.09)

(1.20)

(0.04)

(0.37)

(0.01)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินทีย่ กเลิก
รวม

35.83

1.04

(8.70)

(0.27)

2.46
46.00

0.06
1.21

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ส่วนที่ เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)

ปี 2564
จานวน

ปี 2563

ร้อยละ

จานวน

ปี 2562

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินทีย่ กเลิก
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับปี ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ
ส่ วนที่ เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม

38.83
-

1.13
-

(4.58)
-

(0.14)
-

44.41
1.79

1.17
0.05

38.83

1.13

(4.58)

(0.14)

46.20

1.22

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินทีย่ กเลิก
รวม

(3.00)
35.83

(0.09)
1.04

(1.20)
(5.78)

(0.04)
(0.18)

(0.37)
2.46
48.29

(0.01)
0.06
1.27

กาไรสุทธิ ต่อหุ้น(บาท)

0.0029

(0.0008)

0.0051

งบกระแสเงินสด
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ

ปี 2564
(157.69)
123.55
594.26
560.12

ปี 2563
(244.08)
(99.39)
283.02
(60.45)

ปี 2562
39.69
53.29
(114.03)
(21.33)
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
รายการ
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ %
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม(%)
อัตราผลตอบแทนส่วนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิตอ่ กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ าย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน(เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ เฉพาะทีม่ ภี าระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนตั ๋วเงินจ่ายต่อหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยทีค่ รบกาหนดภายใน 1 ปี ตอ่
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยทัง้ หมด (เท่า)
อัตราส่วนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สนิ รวม (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้สนิ เจ้าหนี้การค้า (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
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ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

1.13
0.63
1.09
7.70

(0.23)
(0.13)
(0.25)
14.65

1.16
0.84
1.58
11.24

1.60
0.11
0.45
0.21
0.60
2.74
1.73
0.88

1.10
0.07
0.71
0.56
0.90
2.27
1.45
0.80

1.70
0.09
0.72
0.53
0.89
1.95
1.29
0.05
1.00

0.64
1.98
182
1.68
214
3.19
113
173

0.58
1.98
182
1.83
197
2.75
131
248

0.69
2.49
145
2.20
164
2.93
123
186

5. ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์

ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว

บริ ษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
ประกอบธุ ร กิ จ หลัก เป็ นผูจ้ าหน่ า ยและให้บ ริ ก ารต่า งๆ เกี่ ย วกับ อุป กรณ์สื่ อ สาร
โทรคมนาคม ซึ่ งประกอบด้ว ยโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซิ ม การ์ ด บัต รเติ ม เงิ น และ
อุปกรณ์เสริ ม
0107548000285
0-2275-9789
0-2275-9798
www.twz.co.th
ติดต่อกรรมการอิสระ independentdirector@twz.co.th
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ IR@twz.co.th
ติดต่อเลขานุการบริ ษทั secretary@twz.co.th
1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 14,893,427,941หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 1,489,342,794

นายทะเบียนผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 2009 9999

ผูส้ อบบัญชี

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24
ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (66) 2105-4661
โทรสาร (66) 2026-3760

ข้อพิพาททางกฏหมาย

ไม่มี
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6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจและการบริ หารจัดการตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริ งจัง
และเป็ นรู ปธรรม โดยกาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น และสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียนพึงปฏิบตั ิ
ในปี 2564 บริ ษทั ได้ดาเนินการตามหลักการกากับดูแลที่ดี โดยการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ 5 หมวด ดังนี้

1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ความสาคัญถึงสิ ทธิที่ผถู ้ ือหุน้ พึงได้รับการคุม้ ครองขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1) จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอครบถ้วน
โดยหนังสื อเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็น
คณะกรรมการบริ ษทั หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ซึ่ ง ในหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม จะแจ้ง รายละเอี ย ดของเอกสารที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น จะต้อ งนามาแสดงในวัน ประชุ ม ด้ว ย
เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ใ นการเข้า ประชุ ม รวมถึ ง ข้อ บัง คับ บริ ษ ทั เกี่ ย วกับ การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น และการออกเสี ย ง
ลงคะแนน นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ ยังสามารถดูขอ้ มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย และบริ ษทั ได้เปิ ดให้ผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชัว่ โมง
2) ก่อนเริ่ มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจน และแสดงผลสรุ ป
ของคะแนนเสี ยงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย
3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดาเนิ นการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส
โดยในระหว่างการประชุม จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความคิดเห็ นและซักถามอย่างทัว่ ถึงก่อนจะให้
ลงคะแนนและสรุ ปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ
4) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริ ษทั
5) จัดให้มีช่องทางที่ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ผ่านหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั
6) ดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการสร้ างความเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืนแก่ องค์กร เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

2. การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสาคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ดาเนิ นการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบี ยบวาระในที่ ป ระชุ มโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีโอกาสศึ กษาข้อมู ล
ประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสิ นใจ
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2. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผอู ้ ่ืนมา
ประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน โดยจะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูห้ ุ ้น
และใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ และในการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการ
เกี่ยวโยง การทารายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ในกรณี
มีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง
3. บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่ งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังการประชุมเสร็ จ
สิ้นภายในวันที่ 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
4. กาหนดแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล และการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ไว้ในนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั
จะต้องไม่ทาการซื้ อขาย โอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในบริ ษทั
และ/หรื อ เข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม โดยมีขอ้ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั
ในหน่ วยงานที่ รู้ขอ้ มูลภายในทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 เดื อนก่อนที่งบการเงิ นของ
บริ ษทั จะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ งข้อกาหนดนี้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั อันประกอบด้วย ผูถ้ ื อหุ ้น
พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มไว้อย่าง
ชัดเจนในนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิและถือเป็ นภาระหน้าที่ท่ี สาคัญ
ของทุกคน ดังนี้
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะรั บผิดชอบ และสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น โดยคานึ งถึ งความ
เจริ ญ เติ บ โตของบริ ษ ทั อย่า งยัง่ ยืน และให้ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมอย่า งต่ อ เนื่ อ งรวมทั้ง จะ
ดาเนินการอย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชีท่ีเชื่อถือได้
ลูกค้า :
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์
และบริ การที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
คู่คา้ :
บริ ษทั คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้
โดยคู่คา้ ของบริ ษทั พึงปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาอย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการ
ดาเนินธุรกิจ
คู่แข่ง :
บริ ษทั จะยึดถือกติกาและแนวทางของการแข่งขันที่ดี
พนักงาน :
บริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหนึ่ งสู่ ความสาเร็ จ จึ งมุ่งมัน่ ในการพัฒนาเสริ มสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการทางานที่ดี ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีมเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้พนักงาน
ชุมชนและสังคม : บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยคานึ งถึงการพัฒนาการเติบโตของ
บริ ษทั ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน

ผูถ้ ือหุน้ :
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั
(www.twz.co.th) โดยมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้นักลงทุนและผูท้ ่ี เกี่ยวข้องได้มีขอ้ มูล
ตัดสิ นใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินที่สาคัญ มีดงั นี้
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี
2. นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
3. รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ นแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ในรายงานประจาปี
4. การเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้ งของการประชุมและ
จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
5. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์
ให้ผูถ้ ื อหุ ้น นัก ลงทุ น นัก วิเ คราะห์ และประชาชนทั่ว ไป ผ่า นช่ อ งทางต่า ง ๆ การประชุ ม นัก วิเ คราะห์ การประชุ ม
ทางโทรศัพท์ การตอบคาถามทางโทรศัพท์ และ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั โดยต้องประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้
เชี่ ยวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอื้อประโยชน์แก่บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มที่
ในการปฏิบตั ิหน้าที่

7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ท่าน
โดยเป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน
และตามหลักการกากับดูแลกิ จการกาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ
2. บริ ษทั มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3
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3. บริ ษทั กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน โดยคุณสมบัติดงั กล่าวเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. บริ ษทั เปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
5. ประธานกรรมการของบริ ษ ทั ไม่ ใ ช่ บุ ค คลเดี ย วกับ กรรมการผู จ้ ัด การ และมี ห น้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ า งกัน
โดยคณะกรรมการได้มีการกาหนดอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการชุ ดย่ อย
เพื่อให้มีการพิจารณากลัน่ กรองการดาเนินงานที่สาคัญอย่างรอบคอบ และมีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั จึงให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นดังต่อไปนี้
-

-

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คนและเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั
และอย่างน้อย 1 คนเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ความเป็ นอิ ส ระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและกากับดูแลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี การพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ห ารแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษ ัท จ านวน 3 คน โดยมี อ านาจหน้า ที่ ใ นการพิ จ ารณา
กลัน่ กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดทิศทางนโยบายการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเรื่ องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
เบื้ อ งต้น ที่ เหมาะสม โดยเปรี ย บเที ยบกับข้อมูล ค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุต สาหกรรมเดี ยวกัน และมี ขนาดใกล้เคี ย งกัน
นอกจากนี้จะพิจารณาผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประกอบด้วย

บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยคณะกรรมการ
มีบทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ตอ้ งคานึ งถึงหลักการตามกฎหมายข้อบังคับของบริ ษทั มติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยดาเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริ ตมีจริ ยธรรม รับผิดชอบ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส รวมทั้ง
กากับดูแลให้การบริ หารจัดการของฝ่ ายจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งประโยชน์
แก่ ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ ายเพื่ อ ให้บ ริ ษ ัท สามารถเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในด้า นการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีบทบาทหน้าที่ท่ีสาคัญในเชิงรุ กดังต่อไปนี้
1. ทุ่มเทเวลาและให้ความสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ ทิ ศทางและกลยุทธ์ของบริ ษทั โดยร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็ นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดทิ ศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณา
ถึงประเด็นความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าผูบ้ ริ หารจะสามารถนาวิสัยทัศน์ ทิ ศทางและกลยุทธ์
ที่กาหนดขึ้นไปปฏิบตั ิให้เกิดผลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายทางการเงิ น และ
แผนงานต่างๆของบริ ษทั พร้อมทั้งติดตามผูบ้ ริ หารให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์
องค์กรอย่างสม่าเสมอ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมิ น ความเหมาะสมของการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
4. จัดให้มีการพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ ยงสาคัญที่อาจเกิดขึ้น และกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว
อย่างครอบคลุม ดูแลให้ผูบ้ ริ หารมี ระบบหรื อกระบวนการที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ ยงดังกล่าว
5. สอดส่ องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยง
ให้ความสาคัญในการพิจารณาธุ รกรรมหลักที่ มีความสาคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม
6. จัดให้มีระบบ หรื อกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ที่ มีความเหมาะสมเพื่อก่ อให้เกิ ด
แรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
7. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การอย่างสม่าเสมอ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การให้สอดคล้องกับ
ผลการดาเนินงาน
8. จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารกับผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมี การประเมินผลในด้านการเปิ ดเผย
ข้อมูลเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
9. เป็ นผูน้ าและเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั

การประชุ มคณะกรรมการ
1. บริ ษ ทั จัด ให้มี ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการเป็ นการล่ ว งหน้า และแจ้ง ให้ก รรมการแต่ ล ะท่ า นทราบ
กาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน บริ ษทั
อาจมีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้
2. ในปี 2564 บริ ษทั ได้มีการประชุมคณะกรรมการจานวน 14 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมา
3. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การได้มีการร่ วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ อง เพื่อบรรจุ เข้าเป็ นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่วาระการประชุม
4. บริ ษทั จัดส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้า โดยเอกสารมีลกั ษณะโดยย่อ แต่ให้
สารสนเทศครบถ้วน สาหรับเรื่ องที่ไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนั้น จะให้นาเรื่ องมาอภิปรายกันในที่ประชุม
5. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ อง และมากพอที่ กรรมการจะอภิปราย
ปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน
6. คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ ริ หารอื่นที่ ได้รับ
มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนดไว้
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7. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปราย
ปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และมีการแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ
ถึงผลการประชุมด้วย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองเป็ นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงาน
และปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยได้กาหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นบรรทัดฐานที่ จะใช้
เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีการประเมินกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยการประเมินผลรายบุคคลจะกระทาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
ค่ าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดได้วา่ อยูใ่ นระดับที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิ บตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม และ
เหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการแต่ละท่าน
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เป็ นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ระดับค่าตอบแทน
เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริ ษทั และผลปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. คณะกรรมการมีการส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรม และให้ความรู ้แก่ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการคณะกรรมการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูป้ ระสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และการทางานที่มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการใหม่รับทราบนโยบายธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ และจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
3. คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริ หาร โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานถึงสิ่ งที่ได้ทาไปทุกไตรมาส เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกระดับตาแหน่งได้มีความรู ้ความสามารถเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสม
กับตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและบริ ษทั ในอนาคต โดยมี
การจัดการอบรมให้กบั พนักงานอย่างสม่าเสมอ โดยแบ่งออกเป็ น
1. การอบรมภายใน ซึ่ งจัด อบรมโดยหั ว หน้า งาน หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ มาถ่ า ยทอดความรู ้
ประสบการณ์และให้คาแนะนาต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนามาพัฒนาใช้กบั งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจะจัด
ประมาณ 1-3 เดือน/ครั้ง
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2. การอบรมภายนอก ซึ่งจัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้านั้นๆ เช่น AIS เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั มีความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นอย่างดีรวมทั้งการอบรมอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของพนักงานตามความเหมาะสมและโอกาส
นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญของการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมไทย และความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ
กิจกรรมของบริ ษทั ที่มีต่อชุมชน คู่คา้ พันธมิตร ลูกค้า ตลอดจนพนักงานของบริ ษทั โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรม
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรื อภาระต่อสังคม รวมถึงไม่ขดั ต่อศีลธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั มีนโยบายในการจัดซื้อสิ นค้ามาเพื่อจาหน่ายจากคูค่ า้ ที่ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นสิ นค้าที่ไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิ นค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูผ้ ลิตสิ นค้านั้นๆ โดยบริ ษทั มีนโยบาย
ในการขอเข้าเยีย่ มชมสถานประกอบการหรื อโรงงานผลิตสิ นค้านั้นก่อนการตัดสิ นใจสั่งซื้ อสิ นค้า นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าอีกครั้งก่อนที่จะนาออกจาหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ สิ นค้าดังกล่าวมีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งาน
สาหรับการเสนอขายสิ นค้าของบริ ษทั นั้น บริ ษทั สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
ไม่มีลกั ษณะผูกขาดหรื อกาหนดให้คู่คา้ ต้องขายเฉพาะสิ นค้าของบริ ษทั เท่านั้น การกาหนดราคาขายส่ งให้แก่ตวั แทน
จาหน่ายเป็ นไปหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ภายใต้เงื่ อนไขเดี ยวกันสาหรับคู่คา้ แต่ละราย เช่น ปริ มาณการสั่งซื้ อ ประวัติการ
ชาระเงิ น เป็ นต้น และการกาหนดราคาขายปลี กให้แก่ ลูกค้ารายย่อยก็เป็ นไปตามมาตรฐานในราคาเดี ยวกันทั้งหมด
นอกจากนี้บริ ษทั ยังไม่สนับสนุนการได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายหรื อขัดต่อจริ ยธรรมอันดีอีกด้วย
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ต การให้สินบน การรับสิ นบน และการคอร์ รัปชัน่ ในทุกระดับของพนักงาน
ซึ่งได้ช้ ีแจงทาความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าวกับพนักงานอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนกาหนดบทลงโทษสาหรับพนักงานที่ฝ่าฝื น
ไว้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้เข้าร่ วมการอบรมเรื่ อง Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
เพื่อกาหนดนโยบายอย่างชัดเจนและให้การต่อต้านการทุจริ ตของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ให้ความเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพของพนักงานในทุกระดับ ไม่ปิดกั้นการแสดงออกตามสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของพนักงานในการเข้าร่ วมสมาคม กลุ่มชน หรื อองค์กรใดๆ ที่ดาเนิ นการอย่างถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย
พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ใช้สิทธิในการลาหยุดเพื่อเข้าร่ วมแสดงออกตามสิ ทธิและเสรี ภาพ ทั้งนี้ จะต้องเป็ นการ
กระทาเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคม หรื อประเทศชาติ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ค วามเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุ ค คลของ
พนักงาน โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล เงินเดือน ฯลฯ
ต่อบุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานหรื อเป็ นการดาเนินการตามกฎหมายเท่านั้น
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การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริ ษทั จึงให้ความสาคัญต่อการสร้างเสริ ม
ศักยภาพความรู ้ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเสมอภาค
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั สวัสดิ การ ดูแลด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทางานให้แก่พนักงานตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ รวมถึงการดูแลพนักงานในด้านสถานที่ทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน อุปกรณ์ในการทางาน
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ จาเป็ นในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมี ความสุ ขในการร่ วมงานกับบริ ษทั
นอกจากสวัสดิ การพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริ ษทั ยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น โครงการ
อาหารกลางวันฟรี เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน เรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน นอกเหนื อจากเวลา
ในการปฏิบตั ิงานตามปกติ อีกทั้งยังเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดารงชีพของพนักงานอีกทางหนึ่ งด้วย
สาหรับด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน บริ ษทั ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่ องตามความเหมาะสมและจาเป็ น เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถ ทัศนคติ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมของ
พนักงาน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง บริ ษทั และสังคมต่อไป
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจ โดยสิ นค้าของบริ ษทั
ที่ จาหน่ ายไปยังผูบ้ ริ โภคได้ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพจากโรงงานผูผ้ ลิ ต ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุ ญาตจาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งจากบริ ษทั ก่อนส่ งถึงมือผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี
นโยบายในการรับประกันคุณภาพสิ นค้าทุกชิ้นของบริ ษทั ตามประเภทสิ นค้าภายใต้เวลาและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจและปลอดภัยในการใช้สินค้าของบริ ษทั
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โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างการจัดการและรายงานผลการดาเนินงานสาคัญ
ด้านการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการจานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจานวน 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายพุทธชาติ
รังคสิ ริ
ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์
กิตติภสั สร
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. ผศ.ดร.ทิพภากร
รังคสิ ริ
กรรมการและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
4. นางสาวไขแข
เชิดวิศวพันธุ์
กรรมการและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
5. นายณัฐชัย
เจริ ญขจรกุล
กรรมการ
6. นายภัทร
ลาภานันท์
กรรมการ
7. นายพงชาญ
สาเภาเงิน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายบันดาล
อุดล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายมนตรี
ไกรเลิศศิลป์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวนลินี ประทับศร เป็ นเลขานุการบริ ษทั
หมายเหตุ : นายกิตติพงศ์กิตติภสั สรได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ วันที่ 31 มกราคม 2565
และแต่งตั้ง นายธีรยศ สุทธิสาแดง เป็ นกรรมการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ลงลายมือชื่อ ร่ วมกับ นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์
หรื อ ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิ ริ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง นางสาวนลินี ประทับศร ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ให้ดารงตาแหน่ง
เลขานุ การบริ ษทั เมื่ อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2557 มี หน้าที่ ในการดู แลให้บ ริ ษ ทั ปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายและข้อ กาหนด
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ดูแลเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (corporate governance)
วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกาหนด
จัดการเรื่ องการประชุมคณะกรรมการและบันทึกการประชุมให้เป็ นตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิ บตั ิที่ดี
จัดการเรื่ องการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ดูแลและให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
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6. เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อให้ขอ้ มูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก
7. งานทะเบียนหุน้ และจัดเก็บเอกสารของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยความสุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. มีอานาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งให้เป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่อดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใด
หรื อ หลายอย่า งเพื่ อ ปฏิ บัติ ง านตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง มี อ านาจแต่ ง ตั้ง ประธาน
กรรมการบริ หาร และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
3. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุ มดู แลการบริ หารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
4. พิจารณาทบทวนและอนุ มตั ินโยบาย ทิ ศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนิ นธุ รกิ จ งบประมาณสาหรับประกอบ
ธุรกิจประจาปี งบประมาณรายจ่ายประจาปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร
5. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุ มตั ิ กิจการอื่ นๆ ที่ สาคัญอันเกี่ ยวกับบริ ษทั หรื อที่ เห็ นสมควรจะดาเนิ นการนั้นๆ เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่บริ ษทั
เว้นแต่อานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อน ทั้งนี้ กาหนดให้
รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั
หรื อ บริ ษทั ย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายกาหนด หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบุตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
และในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาคัญ
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั
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( 2 ) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั มี จานวน 3 ท่าน ได้แก่
ชื่ อ-นามสกุล
1. นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร
2. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิ ริ
3. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ในกิจการ
ดังต่อไปนี้
1. มีอานาจในการจัดการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกประการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารงานในสายงานต่างๆ ของบริ ษทั โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของ
การคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง พนักงานของบริ ษทั
3. วางแผนและกาหนดแผนธุ รกิ จ กลยุทธ์ทางธุ รกิ จ และงบประมาณสาหรับประกอบธุ รกิ จประจาปี เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ รวมทั้งพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรงบประมาณประจาปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ในกรณี มีความจาเป็ นเร่ งด่วน และให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
4. ตรวจสอบติดตามการดาเนิ นการตามนโยบาย และแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ที่ กาหนดไว้ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดาเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่กาหนดไว้ให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิ
6. มีอานาจในการอนุมตั ิการดาเนินการทางการเงินดังนี้
(1) ในกรณี ท่ี ก าหนดไว้ใ นแผนธุ ร กิ จ หรื องบประมาณประจ าปี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท อนุ ม ัติ ไ ว้แ ล้ว
คณะกรรมการบริ หารสามารถดาเนินการได้โดยไม่จากัดวงเงิน
(2) ในกรณี ท่ี ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ต ามข้อ (1) ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ทั มี อ านาจในการอนุ ม ัติ ก าร
ดาเนิ นการทางการเงิ นในวงเงินไม่เกิ น 40 ล้านบาท โดยอานาจอนุ มตั ิทางการเงิ นดังกล่าวจะรวมถึงการ
อนุมตั ิค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนิ นการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน หรื อสิ นทรัพย์ถาวร
การกู้ยืม เงิ น การจัด หาวงเงิ น สิ น เชื่ อ รวมถึ ง การให้ ห ลัก ประกัน เป็ นต้น และให้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษทั
โดยการมอบอ านาจดังกล่ าว จะต้องไม่ มี ล กั ษณะเป็ นการมอบอ านาจที่ ท าให้ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ
คณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตน หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง หรื อมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั
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( 3 ) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ จัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี โดยพิจารณางบการเงินและรายงาน
ทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อ ง หลักการบัญชี แ ละวิธี ปฏิ บตั ิทางบัญชี การปฏิ บ ตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ของกิ จการ
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายบัญ ชี ที่ ส าคัญ รวมถึ ง เหตุ ผ ลของฝ่ ายจัด การเกี่ ย วกับ การก าหนดนโยบายบัญ ชี ก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเผยแพร่ แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชีสอบทาน
หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจ สอบภายใน (Internal Audit)
ที่ มีความเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผลโดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และ ผูต้ รวจสอบภายใน (ถ้ามี ) พิจารณา
วางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริ ษทั และการประเมินผลการตรวจสอบร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน (ถ้ามี) ถึงปั ญหาหรื อข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการ
ประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้ องกันการทุจริ ตหรื อการใช้คอมพิวเตอร์
ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอก
3. สอบทานการดาเนิ นการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ชื่ อ-นามสกุล
1. นายพงชาญ
2. นายบันดาล
3. นายมนตรี

ตาแหน่ ง
สาเภาเงิน
อุดล
ไกรเลิศศิลป์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจ ารณาคัด เลื อ กและเสนอแต่ง ตั้ง ผู ส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั รวมถึ ง พิจ ารณาเสนอค่า ตอบแทนของผู ส้ อบบัญ ชี
โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณาอนุ มตั ิ รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และ/หรื อ การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
รวมทั้งพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุ มตั ิ รายการดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง
6. ดาเนิ นการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และ/หรื อ ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควร เช่น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริ หาร
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ทบทวนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในรายงานสาคัญๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและ
การวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
7. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
- เหตุผลที่เชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ นว่า ผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทั่วไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ และความรั บผิด ชอบที่ ได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
8. ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ดาเนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามหรื อ ที่ กาหนดไว้ภ ายใต้บ ทบัญ ญัติ ข องกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
(4) ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารจานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่ อ-นามสกุล
1. นายกิตติพงศ์

กิตติภสั สร

2.
3.
4.
5.

ประทับศร
เจริ ญขจรกุล
ปวิตรานนท์
เดชพงศ์พรหม

นางสาวนลินี
นายณัฐชัย
นายสกล
นายธนะชิต

6. นางสาวพรพรรณ รุ่ งโรจน์

ตาแหน่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ (Non-telecom Business)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ (Telecom Business)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
1. เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั
2. ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่ งจะต้องอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั
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3. มีอานาจแต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
ของพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ในตาแหน่งต่ากว่าระดับผูบ้ ริ หาร
4. มีอานาจอนุ มตั ิการจัดซื้ อ และการใช้จ่ายเงิ นสาหรับการปฏิ บตั ิงานทัว่ ไป ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 30 ล้านบาท ตามที่
กาหนดในอานาจการอนุมตั ิ (Authority Table) ของบริ ษทั
5. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั
และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานในองค์กร
6. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ ต่อกิจการ
7. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินกิจการของบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถรับมอบอานาจให้อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั จะกระทาผ่านประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะทาการเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ท่ี บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ตอ้ งออกในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั นั้นให้ใช้วธิ ี จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึ ง ประกาศข้อ บัง คับ และ/หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง จะพิ จ ารณาคัด เลื อ กกรรมการอิ ส ระจากผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ในการทางาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆประกอบและจะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ต่อไป
ทั้งนี้ นิยามความเป็ นอิสระของกรรมการบริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้น
ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาในบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ น
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน

Page 62

ประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่ มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คนต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นการบัญชีและการเงิน โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในปี 2564 บริ ษทั มีกรรมการ จานวน 10 ท่าน โดยบริ ษทั มีค่าตอบแทนของกรรมการดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่ อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทน*

จานวนครั้งที่เข้ าประชุม

(บาท)

ปกติ

เพิม่ เติม

1. นายพุทธชาติ รังคสิ ริ

ประธานกรรมการ

930,000.00

4/4

11/11

2. นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร

กรรมการ

180,000.00

4/4

11/11

3. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิ ริ

กรรมการ

480,000.00

4/4

11/11

4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์

กรรมการ

480,000.00

4/4

11/11

5. นายณัฐชัย เจริ ญขจรกุล

กรรมการ

100,000.00

3/4

3/11

6. นายภัทร ลาภานันท์

กรรมการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

300,000.00

3/4

3/11

275,000.00

2/4

7/11

570,000.00

4/4

11/11

9. นายบันดาล อุดล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

480,000.00

4/4

11/11

10.นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

175,322.55

1/4

3/11

7. รศ. พัชรา พัชราวนิช **
8. นายพงชาญ สาเภาเงิน ***

รวม

3,970,322.55

หมายเหตุ :
*
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเบี้ยประชุมและค่าบาเหน็จ
** รศ. พัชราพัชราวนิชลาออกจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
*** นายพงชาญสาเภาเงิน เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2564

โดยตามมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน2564 มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการ
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี
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ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2563 และปี 2564 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ปี 2563

ประเภทของค่าตอบแทน

จานวนราย

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ปี 2564

จานวนเงิน (บาท)

5
5

7,879,847
508,174
8,388,021

จานวนราย

จานวนเงิน (บาท)

8
8

9,512,298
606,971
10,119,269

(2) ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

บุคลากร
จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พนักงานของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
ฝ่ าย
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายขายและบริ การหลังการขาย
รวม

จานวนพนักงาน
9
2
7
15
22
278
333

ค่ าตอบแทนพนักงาน
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) ในปี 2563 และปี 2564 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทของค่าตอบแทน
ผลตอบแทนระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ปี 2563
(บาท)
104,776,251
1,811,091
106,587,342

ปี 2564
(บาท)
108,568,720
1,754,802
110,323,522
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(2) ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิ ท จากัด ซึ่ งเป็ นสานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ในปี 2564
มีค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั จ่ายค่าสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชีท่ีผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี 2564 ดังนี้
ชื่ อ
บมจ.ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
บจก.ทีแซดเทรดดิ้ง
บจก.ปิ ยะชาติ
บจก.เกียร์ทู คอร์ปอเรชัน่
บจก.มิตรา คอร์ปอเรชัน่
บจก.พีจีแอนด์ ซี 5714
บจก.เค บี เอ็ม คอนสตรัคชัน่
บจก.ถัง คอร์ปอเรชัน่
บจก.สกาย เวลล์ (ประเทศไทย)
งบการเงินรวม บจก.อีเลคตร้า โมทีฟ
บจก.อิเลคตร้า โมทีฟ
บจก.ซีนิทโกลฟส์
บจก.ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่
บจก.สยามเมดิคอลแคนนาบิส
ค่าแบบสอบถามเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ปี 2564
1,634,000.00
240,000.00
915,000.00
325,000.00
120,000.00
270,000.00
95,000.00
95,000.00
140,000.00
90,000.00
200,000.00
120,000.00
110,000.00
30,000.00
140,000.00
4,524,000.00

2. ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษทั ไม่มีการรับบริ การอื่นจากสานักงานสอบบัญชีท่ีผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี
และสานักงานบัญชีท่ีผสู ้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชีท่ีผา่ นมา
ทั้งนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานบัญชีท่ีผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ให้รวมถึง
1. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
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2. กิจการที่มีอานาจควบคุมสานักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสานักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
3. กิจการที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญของสานักงานสอบบัญชี
4. หุน้ ส่วนหรื อเทียบเท่าของสานักงานสอบบัญชี
5. คู่สมรสและบุตรที่ยงั ต้องพึ่งพิงหรื ออยูใ่ นอุปการะของบุคคลตามข้อ (4)
6. กิจการที่ผสู ้ อบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรื อ (5) มีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม

8. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่ วมประชุมเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วยส่วนสาคัญ 7 ประการ คือ
1. รายงานทางการเงิน
2. การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. ผูส้ อบบัญชี
6. การตรวจสอบภายใน
7. ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ทั้ง 7 ส่ วน ซึ่ งรวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการพัฒนา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้างให้บริ ษทั มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

รายการระหว่างกัน
มาตรการการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีการกาหนดมาตรการในการเข้าทารายการระหว่างกันของบริ ษทั และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผูบ้ ริ หาร
และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยจะไม่ส ามารถเข้า มามี ส่ว นร่ วมในการอนุ ม ัติร ายการดังกล่ าว โดยบริ ษทั จะจัด ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นของการเข้าทารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคา
ของรายการนั้น โดยจะมีการกาหนดเงื่ อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการทางการค้าปกติในราคาตลาด
ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่ เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้ น บริ ษทั จะให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็ น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้
บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องดูแลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บตั ิตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานบัญชีท่ีกาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั อาจมี การกู้ยืมเงิ นระยะสั้นจากบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งหากมี ความจาเป็ นเฉพาะกรณี เร่ งด่ วน ซึ่ งหากมี
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งเกิ ดขึ้นในอนาคต บริ ษทั จะจัดให้มีการดาเนิ นการตามมาตรการหรื อ
ขั้นตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกันตามที่ระบุในมาตรการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของ บริ ษทั ที ดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ
บริ ษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนิ นงานรวมและผล
การดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ขา้ พเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนในงบการเงินรวม
ความเสี่ยง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.1 และ 18.3 สื บเนื่องจากในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้อธุรกิจพลังงาน
พลาสม่าของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มหนึ่ง และมีจานวนเงินที่บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย
1. สัญญาการซื้อวัตถุดิบจากผูข้ ายวัตถุดิบ 3 ราย มูลค่า 255 ล้านบาท
2. สัญญากับการไฟฟ้า มูลค่า 192 ล้านบาท และ
3. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ไม่สามารถระบุได้ (ค่าความนิยม) มูลค่า 24.13 ล้านบาท
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ยังประเมินว่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนข้างต้น ยังไม่มีเหตุที่ทาให้มูลค่าลดลงแม้ความคืบหน้าของการ
ดาเนินการตามแผนจะเกิดความล่าช้าจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ก็ตาม เหตุ
ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมูลค่าไม่ลดลงเป็ นเพราะ หากพิจารณาจากเนื้อความใน
- สัญญาซื้อวัตถุดิบกับผูข้ าย มีกาหนดระยะเวลาอ้างอิงกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- สัญญากับการไฟฟ้า บริ ษทั ได้ทาการขยายระยะเวลาจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (SCOD) ทาให้ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสัญญาที่ได้ทาไว้ (ตามหมายเหตุ 13.1)
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
- ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสัญ ญาซื้ อวัตถุดิ บกับผูจ้ ะขาย โดยตรวจสอบระยะเวลาที่ มีผ ลผูกพัน ตามสัญ ญา ซึ่ ง
เนื้อความในสัญญามีขอ้ ความระบุไว้วา่ ผูจ้ ะขาย จะจัดหาวัตถุดิบตามจานวนที่ตกลงกันในสัญญาให้กบั บริ ษทั
ย่อยแห่งหนึ่งได้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า “ตลอดระยะเวลาของสัญญาไฟฟ้า”
- ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบกับ หนัง สื อ ขยายก าหนดวัน จ าหน่ า ยไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ ตามสัญ ญา (SCOD) โดย
คณะกรรมการกากับกิ จการพลังงาน (กกพ.) โดย กกพ. ที่ ประชุมครั้งที่ 47/2564 (ครั้งที่ 756) เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2564 ซึ่งมีมติให้ขยายกาหนดวัน SCOD จานวน 12 เดือน นับถัดจากวันครบกาหนด SCOD เดิม ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ตามหมายเหตุ 13.1)
- ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ ายบริ หาร และตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตซึ่ งคิดลด
เป็ นมู ลค่า ปั จจุ บัน ยังพบว่า ไม่มีปั จจัยที่ กระทบให้มูลค่ าที่ จ ะได้รับจากการลงทุ นในโครงการลดลงเป็ น
สาระสาคัญ หากบริ ษทั ยังสามารถดาเนิ นการตามแผนให้เกิ ดโครงการผลิ ตไฟฟ้ าด้วยพลังงานพลาสม่าได้
(ด้วยเหตุน้ ีอาจกล่าวได้วา่ ค่าความนิยมที่เกิดขึ้น ยังไม่มีขอ้ บ่งชี้ต่อการด้อยค่า)
- อีกทั้ง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสมมติฐาน เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะได้รับในอนาคต
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สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนในงบการเงินรวม (ต่ อ)
- ข้าพเจ้ายังมี ความกัง วลต่อ ความคื บ หน้าของโครงการดัง กล่ าว จึ งได้ต รวจสอบความคื บ หน้าของการน า
เครื่ องจักรเข้ามาจากต่างประเทศ ที่ มีความล่าช้าจากกาหนดการเดิ ม โดยให้ผูผ้ ลิตในประเทศนั้นๆ ส่ งภาพ
เครื่ องจักรที่จดั เตรี ยมเสร็ จสิ้นและจะนาเข้ามาในประเทศไทย แต่ล่าช้าเพราะผลกระทบโควิด 19 และ
- ข้าพเจ้าได้เปรี ยบเทียบรายการที่ขอนาเข้าเครื่ องจักรที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เทียบกับเครื่ องจักรที่
จะนาเข้ามาจากต่างประเทศว่าเป็ นรายการเดียวกันแล้ว
การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ความเสี่ยง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 17 บริ ษทั ได้ทบทวนค่าความนิ ยม และได้บนั ทึ กด้อยค่า ค่าความนิ ยมเป็ น
จานวนเงิ น 3.03 ล้านบาท ในงบการเงินรวม เนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ณ วันซื้ อ ลดลงตามอายุของ
สัญญาเช่าที่เหลือ การลดลงของมูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนจากการเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อย
นั้น ส่งผลกระทบต่อค่าความนิยมดังกล่าวให้ลดลง
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
- พิจารณาหน่วยสิ นทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุด ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ
- เปรี ยบเที ยบมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน ตามวิธีประมาณการมูลค่าการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รับคืนใน
อนาคตซึ่งคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั เทียบกับมูลค่ายุติธรรม โดยเลือกมูลค่าที่สูงกว่า
- ประเมิ นความรู ้ของผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ และความน่ าเชื่ อถือในผลงานของผูป้ ระเมิน พร้อมทั้งสอบทานความ
สมเหตุสมผลของสมมติฐาน ที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ และแหล่งที่มาของมูลค่ายุติธรรม
- ตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมว่ายังมีความเหมาะสม
- ทดสอบการคานวณเพื่อบันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยม
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของ บริ ษทั สยามเมดิคอลแคนนา
บีส จากัด ผ่านบริ ษทั ซี บีดี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ
ธุรกิจโดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินรวมนี้ได้รับ
การอนุ มตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ท่ี ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาเป็ น
มูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุ งตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีท่ี อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อความรู ้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดู แลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ อง
ที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้า อยู่ด้วยความเชื่ อ มัน่ อย่า งสมเหตุส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่นในระดับ สู ง แต่ไ ม่ไ ด้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญเมื่ อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่ านั้นและได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่ีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ถา้ ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ท่ี ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล ว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระจากเรื่ องที่ ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงิน ในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

6

911,295,689

351,171,611

904,898,416

340,580,119

7

1,733,349,000

1,734,016,317

1,797,121,032

1,789,172,737

5.1

5,000,000

5,500,000

239,500,501

220,000,501

สิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียน

8

5,744,255

สิ นค้าคงเหลือ

9

2,058,238,387

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

865,922

1,781,639,024
-

1,965,713,092
-

1,699,799,352
-

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน

10.1

5,813,519

4,797,389

4,041,329

2,725,208

10.2

10,041,694

10,041,694

10.3

351,528,402

351,402,905

351,030,127

11

272,357,871

267,357,871

5,000,000

12

3,949,387

180,249,734

3,949,387

192,349,734

5,358,184,126

4,686,176,545

5,271,253,884

4,595,555,730

- โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช่าภาย
ใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
- สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-

350,928,079
-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

65,860,491

66,949,522

41,863,248

42,678,940

7,163,786

7,161,906

13.1, 13.2.1

75,799,122

50,387,177

8

5,460,977

-

5.1

20,000,000

-

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
- ลูกหนี้ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน

10.1

- สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

407,999,400
20,000,000

406,000,000
-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

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

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

16

51,331,167

8,501,807

52,300,392

11,748,263

ค่าความนิ ยม

17

63,285,951

66,312,526

-

-

- สิ ทธิการเช่าที่ดิน

18.1

9,486,461

10,649,682

-

-

- สิ ทธิการเช่าพื้นที่

18.2

561,886

1,047,812

561,886

1,047,812

- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

18.3

451,847,495

453,504,031

4,847,490

6,501,176

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

19

1,117,571

1,146,667

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

20

- ที่ดินรอการพัฒนา

23,625,000

23,625,000

-

-

- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

79,858,929

91,645,761

7,735,911

20,760,375

1,139,764,000

1,072,497,387

619,796,784

584,646,936

6,497,948,126

5,758,673,932

5,891,050,668

5,180,202,666

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิ ยม

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

21

1,089,341,193

1,572,279,599

1,086,480,984

1,562,806,823

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

22

325,478,264

311,899,306

157,666,251

152,395,414

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า

8

5,474,789

ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

23

19,867,135

24

419,425,117

-

419,425,117

-

26

15,221,523

-

15,221,523

-

5.1

69,509,346

ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
- หุน้ กู้
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,296,074

69,509,346

-

-

20,540,311

4,440,390

35,723,213

42,407,575

เงินกูย้ มื ระยะสั้น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

27.1
27.2

-

-

-

-

412,157

94,640,770

3,741,646

2,619,067

3,250,955

2,190,458

28.1

2,731,212

3,570,607

2,731,212

3,570,607

28.2

3,398,987

2,283,416

1,650,426

1,108,744

1,954,601,369

2,060,098,185

1,742,689,992

1,863,148,624

26

23,900,568

20,000,000

23,900,568

20,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
หุน้ กู้

23

25,094,117

4,726,498

24,729,412

6,181,570

8

5,204,800

หุน้ กูท้ ่ีมีลกั ษณะคล้ายทุน

25

199,384,424

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ

19

117,819,608

116,177,910

9,413,326

6,815,537

29

14,089,700

11,345,070

13,297,129

10,795,076

28.1

2,985,610

5,871,396

2,985,610

5,871,396

28.2

93,841,541

97,240,529

45,566,056

47,216,482

563,401

608,401

246,600

246,600

482,883,769

666,772,383

319,523,125

507,929,240

2,437,485,138

2,726,870,568

2,062,213,117

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

24

-

410,802,579
-

-

94,228,613

-

-

-

410,802,579

199,384,424

-

-

2,371,077,864

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

30.1

หุน้ สามัญ 29,772,379,903 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท

2,977,237,990

หุน้ สามัญ 16,442,246,820 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท

2,977,237,990
1,644,224,682

1,644,224,682

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 14,893,427,941 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท

1,489,342,794

หุน้ สามัญ 9,906,689,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท

1,489,342,794
990,668,925

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

990,668,925

1,215,168,242

1,215,168,242

1,215,168,242

1,215,168,242

55,252,273

53,622,358

54,966,387

53,622,358

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
- จัดสรรสารองหุน้ ทุนซื้อคืน

30.2

ยังไม่ได้จดั สรร

537,671,937

หุน้ ทุนซื้อคืน
ส่ วนได้เสี ยทุนอื่น

30.1

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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494,158,298
-

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

13.3

500,477,313
-

575,201,830
494,158,298
3,828,837,551

549,665,277
-

3,791,593,544

2,759,936,838

268,869,444

271,866,526

4,060,462,988

3,031,803,364

3,828,837,551

2,809,124,802

6,497,948,126

5,758,673,932

5,891,050,668

5,180,202,666

-

2,809,124,802
-

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมื่ อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ทะเบี ยนนิ ติบุคคล
เลขที่ (1) 2785/2536 ในชื่อ บริ ษทั พี.ซี.คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ทรานสปอร์ ต จํากัด ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 บริ ษทั ได้
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด และเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทะเบียนเลขที่ 0107548000285 (เดิมเลขที่ 0107574800285) โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่
269 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิ จหลักเป็ นนายหน้าตัวแทน ตัวแทนต่าง ๆ เกี่ ยวกับการจําหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์ เป็ นศู นย์บริ การอุปกรณ์ ส่ื อสารโทรคมนาคม และเป็ นศู นย์รับชําระค่าบริ การ ค่าโทรศัพท์ในระบบ GSM
เซลลูล่าร์ 900 และ GSM 1800 พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า และจําหน่ายยาน
ยนต์พลังงานไฟฟ้า
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ว่า "กลุ่มบริ ษทั "
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงินและการนาเสนองบการเงินรวม
2.1. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ทําให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ติ ดตามความคื บ หน้า ของสถานการณ์ ดงั กล่ า วและประเมิ น ผลกระทบทางการเงิ น เกี่ ย วกับ มูล ค่ าของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2.2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นได้จัดทําขึ้ น ตามหลัก การบัญชี ท่ี รับ รองทั่วไปภายใต้พ ระราชบัญญัติก ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกภายใต้พ ระราชบั ญ ญัติ วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการจัด ทํา และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บาย
ในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงิ นให้สอดคล้อ งกับหลักการบัญชี ท่ี รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทาง
บัญชี ที่สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของบริ ษทั ไป
ถื อปฏิ บัติ กิ จ การเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุ ลยพินิ จของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ ย วกับข้อสมมติ ฐ านและ
ประมาณการที่มีนยั สําคัญ ต่องบการเงินในหมายเหตุ 4
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งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบั งคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ ง จะมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บัติทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินแนวทางการดําเนิ นการและพิจารณาผลกระทบที่อาจมี
ต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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2.4. เกณฑ์ ในการนาเสนองบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั มี
อํานาจควบคุมหรื อถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ที่บริ ษทั มีสิทธิออกเสี ยง ดังนี้
อัตราร้อยละของการถือหุน้
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
จดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
2564
2563
ในประเทศ
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ทีแซด เทรดดิง้ จํากัด
จัดหาและจัดจําหน่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่และ อุปกรณ์
สื่ อสาร
บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด
พัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายและให้
เช่า
บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่
ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จํากัด
จําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ
การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
จํากัด
รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
รถกระบะรถตูแ้ ละรถขนาดเล็ก
ที่คล้ายกัน
บริ ษทั ซี นิท โกลฟส์ จํากัด
ธุรกิจผลิต นําเข้า และ
จัดจําหน่าย ยา เภสัชภัณฑ์
เคมีภณั ฑ์เครื่ องมือแพทย์
ถุงมือยาง
บริ ษทั ซี บีดี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ธุรกิจนําเข้าส่งออก จัดหา ซื้อ
จําหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจยั
สกัดและพัฒนาสายพันธุ์พชื
สมุนไพรทุกชนิด

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

-

ไทย

100

-

ไทย
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ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ โดย
บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่
ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จํากัด
จําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ โดย
บริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั พีจี แอนด์ ซี 5714
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
จํากัด
บริ ษทั ถัง คอร์โปเรชัน่
โรงคัดแยกขยะชุมชนและขยะ
จํากัด
อุตสาหกรรม
บริ ษทั เค.บี.เอ็ม.คอน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
สตรัคชัน่ จํากัด
จําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ โดย
บริ ษทั เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชัน่ จํากัด
บริ ษทั พีจี แอนด์ ซี 5714
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
จํากัด
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ โดย
บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด
บริ ษทั สกายเวลล์
ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั แอดวานซ์ โมลิบิตี
ผลิตและจําหน่ายท่อเหล็ก
จํากัด
เหล็กรู ปพรรณ รับจ้างผลิตท่อ
(ชื่อเดิม บริ ษทั ริ ช เอเชีย
เหล็กต่างๆ และผลิตรถยนต์
อินดัสทรี จํากัด)
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ โดย
บริ ษทั ซี บีดี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั สยามเมดิคอล
ธุรกิจนําเข้าส่งออก จัดหา ซื้อ
แคนนาบิส จํากัด
จําหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจยั
สกัดและพัฒนาสายพันธุ์พชื
สมุนไพรทุกชนิด
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อัตราร้อยละของการถือหุน้
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2564
2563

จดทะเบียน
ในประเทศ

52.63

52.63

ไทย

49

49

ไทย

99

99

ไทย

99

99

ไทย

50

50

ไทย

51

51

ไทย

31.17

31.17

ไทย

49

-

ไทย

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที่มีสาระสําคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สาํ หรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีท่ีคล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
3.1. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่
ได้มาและไม่นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันใด ๆ
3.2. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํา
รายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็
ตาม สํา หรั บ ลูก หนี้ ก ารค้า ที่ ไม่ มี องค์ประกอบเกี่ ย วกับ การจัดหาเงิ น ที่ มีนัย สํา คัญ กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษ ัท จะรั บ รู ้
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ณ วันที่ รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรั พย์ทางการเงิ น ด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ าย เมื่ อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ถื อครอง
สิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ี ดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้
ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่วน
ของกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุ พนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุน
ในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อื่นในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วธิ ี ดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สิน
ทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่า
ราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่า
ตัด จํา หน่า ยตามวิธี ด อกเบี้ ย ที ่แ ท้จ ริ ง แสดงเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของต้น ทุน ทางการเงิน ในส่ ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อาจเลือกวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน เพื่อเป็ นการขจัด
หรื อลดความไม่สอดคล้องของการรับรู ้รายการอย่างมีนยั สําคัญ (บางครั้งเรี ยกว่าการไม่จบั คู่ทางบัญชี)
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รั บกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง
หรื อได้มีการโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ ัน หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้วา่ จะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความ
เสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการเงินที่มีอยูใ่ ห้เป็ น
หนี้สินใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกันซึ่ งมีขอ้ กําหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกําหนดของหนี้ สินที่มีอยู่
อย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตาม
บัญชีดงั กล่าวในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้ การค้า
และสิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
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ตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกตัด จําหน่ ายออกจากบัญชี เมื่อกิ จการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงิ นสดตามสัญญาอีก
ต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ นจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็
ต่อเมื่อกลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั มีสิทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความ
ตั้งใจที่จะชําระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิ ท่ีจะได้รับ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
เงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุ ทธิ จากค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ลูกหนี้โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับ และดอกเบี้ยรับรอการ
รับรู ้แสดงเป็ นรายการหักจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน แสดงตามราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย ค่าพัฒนาที่ดิน
ค่าก่อสร้าง และค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น ประกอบไปด้วย เงินฝากที่ ติดภาระคํ้าประกันและเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาครบกําหนด
ตั้งแต่ 3 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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3.3. ตราสารอนุพนั ธ์ และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
กลุม่ บริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ คือ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุพนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาํ สัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั
แสดงตราสารอนุพนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็ นหนี้สินทางการเงินเมื่อ
มีมลู ค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุพนั ธ์ท่ีมีอายุสญ
ั ญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน
เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรื อหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพนั ธ์อื่นเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน
หรื อหนี้สินหมุนเวียน
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
เพื่อวัตถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทของการป้ องกันความเสี่ ยง ดังนี้
- การป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณี ท่ีมีการป้ องกันความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่รับรู ้ในบัญชี หรื อสัญญาผูกมัดที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
- การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด ในกรณี ท่ีมีการป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของกระแสเงินสด ซึ่ งเกิด
จากความเสี่ ยงเฉพาะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่รับรู ้ในบัญชีหรื อรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ในระดับสู งมากที่ จะเกิดขึ้น หรื อความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัญญาผูกมัดที่ยงั ไม่ได้
รับรู ้
ณ วันที่เริ่ มกําหนดความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยง กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องมีการกําหนดและจัดทําเอกสาร
อย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงซึ่งจะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงในการดําเนินการป้ องกันความเสี่ ยง
รายละเอี ยดของเอกสารดังกล่าวซึ่ งได้จดั ทํา ตั้งแต่วนั เริ่ มต้นการป้ องกันความเสี่ ยงและได้ปรับปรุ ง อย่างต่อเนื่ อง
กล่าวถึงเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง ลักษณะของความเสี่ ยงที่จะป้ องกัน และวิธี
ที่ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ผลของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยง ซึ่ งรวมถึงการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิ ทธิผล และวิธีกาํ หนดอัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ ยง
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงจะเข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง เมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
การประเมินประสิ ทธิผลในการป้องกันความเสี่ ยงทุกข้อต่อไปนี้
- มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง และเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
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- ผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่ได้เป็ นปั จจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็ นผลมาจากความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจนั้น
- อัตราส่วนการป้ องกันความเสี่ ยงของความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวเท่ากับอัตราส่ วนของปริ มาณ
ของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงซึ่ งกิจการทําการป้ องกันความเสี่ ยงจริ ง ต่อปริ มาณของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ ยงซึ่งกิจการได้ใช้ป้องกันความเสี่ ยงจริ ง
กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายการป้ องกันความเสี่ ยงที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อสําหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ดังนี้
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ ยงรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงสําหรับความเสี่ ยงที่ป้องกัน จะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงนั้น พร้อมกับรับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย การปรับปรุ ง
มูลค่าตามบัญชี ของรายการนั้นจะถูกตัดจําหน่ ายเข้าส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ เหลื ออยู่ของการ
ป้ องกันความเสี่ ยงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ การตัดจําหน่ายนั้นอาจเริ่ มต้นทันทีที่มีการปรับปรุ งเกิดขึ้น หรื อก่อนที่
จะยุติการปรับปรุ งการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง หากมีการตัดรายการของ
รายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงนั้น กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนของมูลค่ายุติธรรมที่ยงั ไม่ได้ตดั จําหน่ายเข้าส่วนของกําไร
หรื อขาดทุนทันที
3.4. สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ หรื อมูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นต้อง
จ่ายเพื่อให้สินค้านั้นขายได้
ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าขนส่ งหักด้วยส่ วนลด
และเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อลดลงในสิ นค้าล้าสมัยตามเกณฑ์การลดมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือตามราคาตลาดและตามเกณฑ์ประมาณการจากอายุของสิ นค้าแล้วแต่วธิ ีการใดจะสูงกว่า ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
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พิจารณาตามเกณฑ์ประมาณการจากอายุสินค้า คํานวณได้ดงั นี้
อายุของสิ นค้าคงเหลือ
181 - 270 วัน
271 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน

อัตราการตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100

3.5. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนหรื อกลุ่มสินทรัพย์ ทจี่ ะจาหน่ ายทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพื่อขาย
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายซึ่ งประกอบด้วยที่ ดิน และต้นทุนในการพัฒนาโครงการ แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ด้วยราคาทุนสุทธิจากการลดมูลค่าของมูลค่างานโครงการ โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
ที่ดิน ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยแยกตามพื้นที่ขายแต่ละโครงการ
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย ต้นทุ นงานก่อสร้าง งานสาธารณู ปโภค
ส่ วนกลาง และดอกเบี้ ยจ่ายที่ ถือเป็ นต้นทุนของโครงการ (ถ้ามี ) โดยต้นทุนงานก่อสร้างและงานสาธารณู ปโภคจะ
บันทึกตามที่เกิดขึ้นจริ ง
3.6. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั แสดงด้วยราคาทุนและปรับด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ตามวิธีราคาทุน รายได้จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงด้วยวิธีส่วนได้เสี ย กล่าวคือราคาทุนเริ่ มแรกปรับปรุ งด้วยส่ วนแบ่งกําหรื อหรื อขาดทุน
และเงินปั นผลรับ
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซ้ือขายซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั ตกลงที่จะซื้ อหรื อขายเงินลงทุน ต้นทุนของ
เงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดการทํารายการ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตาม
บัญชีของเงิ นลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ กรณี ที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้
หรื อตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายจะใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วย
ราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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3.7. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรื อจากการเพิ่มมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสอง
อย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดําเนิ นงานในบริ ษทั ถูกจัดประเภทเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น รวมถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิ ได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต ไม่ได้ระบุ
ว่าจะใช้ท่ีดินนั้นเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานหรื อเพื่อขายในระยะสั้น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน วัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุนในการทํารายการ และวัดมูลค่าภายหลัง
การรับรู ้ดว้ ยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนในการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
3.8. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรั บ รู ้ แยกเป็ นอี กสิ นทรั พย์ห นึ่ งตามความ
เหมาะสมเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถ
วัด มู ลค่ า ได้อ ย่า งน่ า เชื่ อ ถื อและจะตัด มู ลค่ า ตามบัญ ชี ของชิ้ น ส่ วนที่ ถูกเปลี่ ย นแทนออกสําหรั บ ค่า ซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษาอื่น ๆ บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตามอายุการใช้
งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
ปี
อาคาร
20
(ยกเว้นอาคารสํานักงานใหญ่ คิดค่าเสื่ อมราคาตามอายุสิทธิสญ
ั ญาเช่าการรถไฟ)
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
5
เครื่ องมือและอุปกรณ์
5
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5
เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
5
ยานพาหนะ
5
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
10 - 20
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ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้
เหมาะสม
ในกรณี ที่มีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ท่ีได้รับจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี รับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุทธิในงบกําไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนการกูย้ ืมซึ่ งได้แก่ ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่ เกี่ยวข้องโดยตรงจากการ
ได้มาของสิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากการก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขเพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ได้
ตามประสงค์ได้บนั ทึกรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
3.9. ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ได้มาใช้ในการก่อสร้างหรื อการผลิต สิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมใช้หรื อขายได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ ันจะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้
ตามมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์คาํ นวณจากอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ของเงินกูย้ มื เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ (ถ้ามี)
3.10. ค่ าความนิยม
ค่าความนิยม คือ สิ่ งตอบแทนที่ได้โอนให้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
ระบุได้ และหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ ได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยนั้น ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการได้มาซึ่ ง
บริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
สูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
ค่าความนิ ยมที่ รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุ นหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิ ยมที่ รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิ ยมจะถูกรวม
คํานวณในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสด โดยที่
หน่วยนั้นอาจจะเป็ นหน่วยเดียวกันหรื อหลายหน่วยรวมกัน ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่ งค่าความ
นิยมเกิดขึ้นจากส่วนงานปฏิบตั ิการที่ระบุได้
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3.11. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่นนอกจากค่ าความนิยม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ โดยที่ ซ้ื อมาบัน ทึ กเป็ นสิ น ทรั พ ย์ไ ม่มีต ัวตนด้วยต้นทุ น ในการได้มาและการ
ดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณเป็ นระยะเวลา 5 ปี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กลุ่มบริ ษทั ได้กรรมสิ ทธิ์ ในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าดังกล่าวมาจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สิ ทธิ ในสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ าตัด จําหน่ า ยโดยวิธีเ ส้นตรงตามอายุข องสัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า โดยจะเริ่ มตัด จําหน่ ายเมื่ อกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้เ ริ่ ม
ดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ได้
สิ ทธิการเช่า
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กตามราคาทุน หักด้วยค่าตัดจําหน่ ายสิ ทธิ การเช่าสะสมและสิ ทธิ การเช่าตัดจ่ายตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่าแต่ละสัญญา
3.12. ทีด่ นิ รอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาเป็ นที่ดินที่จะใช้พฒั นาต่อไปในอนาคต ซึ่งแสดงในราคาทุน ประกอบด้วย ค่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง
3.13. สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะประเมิ นว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการควบคุ มการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิ กไม่ได้ท่ี ระบุในสัญญาเช่าหรื อตามระยะเวลาที่
เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่ จะใช้สิทธิ เลื อกนั้นและระยะเวลาตามสิ ท ธิ เลื อกในการยกเลิ กสัญญาเช่ า หากมีความแน่ นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่ จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
3.13.1. กลุ่มบริษทั และบริษทั ในฐานะผู้เช่ า
กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้น
แต่สญ
ั ญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์

Page 90

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึ กสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรั พย์
อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ก) สิ นทรั พย์ สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยการวัด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ใหม่ ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้
ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น
จํา นวนเงิ น ที่ จ่ า ยชําระตามสัญ ญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเช่ า เริ่ มมี ผ ลหรื อ ก่ อ นวันที่ สัญญาเช่ า เริ่ มมี ผ ล
และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่ จะเกิ ดขึ้นสําหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและ
ขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้
อยูใ่ นสภาพตามที่กาํ หนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่าหรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท
ข) หนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบันของจํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า
จํานวนเงิ นที่ คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อ
ซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะใช้สิทธิน้ นั และการจ่ายค่าปรับเพื่อการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่าย
ในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชําระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบี้ย
การกูย้ มื ส่วนเพิ่ม ณ วันที่สญ
ั ญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ
กําหนดได้ ทั้งนี้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับ
ด้วยค่าความเสี่ ยงที่ เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการ
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอายุ สั ญ ญาเช่ า การเปลี่ ย นแปลงการจ่ า ยชํา ระตามสั ญ ญาเช่ า หรื อการ
เปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
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ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
3.14. การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็ นประจําทุกปี สิ นทรัพย์อ่ืนที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ว่า
ราคาตามบัญชีอาจจะสู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสูทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืนซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
เทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน นอกเหนือจากค่าความนิ ยม ซึ่ งรับรู ้รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
3.15. ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
เงิ นเดื อน ค่าจ้า ง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ น ประกันสัง คมและเงิ น สมทบเข้า กองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ รั บ รู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่ บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกมาจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุม่
บริ ษทั และบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติที่
เกี่ ยวกับอัตราการคิดลดอัตราการขึ้นเงิ นเดื อนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และ
อัตราเงินเฟ้อ
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ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gain and losses) สําหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้
ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ในกําไรขาดทุน
3.16. ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สิน เมื่อเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อโดยอนุมานจาก
ผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งใช้ทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระตามภาระ
ผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อได้จ่ายชําระประมาณการหนี้ สินไปแล้ว หาก
แน่ใจว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอน ให้บนั ทึกรายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก
3.17. ทุนเรื อนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้
3.18. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ใหญ่
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุ น
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุ นสํารองนี้ จะมี จาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
บริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
บริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ อย่างน้อยร้อยละห้า เป็ นสํารองตามกฎหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปั นผลจนกว่า
สํารองตามกฎหมายจะมีเท่ากับร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน สํารองนี้จะนําไปจ่ายเงินปั นผลไม่ได้
3.19. หุ้นทุนซื้อคืน
หุน้ ทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่วนของผูถ้ ือหุ ้น หากราคาขายของ
หุน้ ทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุน้ ทุนซื้อคืน บริ ษทั จะรับรู ้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซื้อคืนและหากราคา
ขายของหุน้ ทุนซื้อคืนตํ่ากว่าราคาซื้อของหุน้ ทุนซื้อคืน บริ ษทั จะนําผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซื้อคืนให้หมด
ไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างที่เหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาํ ไรสะสม
3.20. การจ่ ายเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
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3.21. การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้วรายได้จากการ
ขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลด
แล้ว
ในกรณี ที่มีการขายสิ นค้าพร้อมการให้บริ การ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปั นส่ วน
ตามสัดส่วนให้กบั สิ นค้าที่ส่งมอบและภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในการให้บริ การที่รวมอยูใ่ นสัญญาโดยให้มีความสัมพันธ์กบั
ราคาขายแบบเอกเทศของสิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันตามข้อผูกพันตามสัญญา
รายได้ท่ีรับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดเรี ยกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “สิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้อ่ืนเมื่อกิจการมีสิทธิท่ีจะได้รับชําระโดยปราศจากเงื่อนไข
จํานวนเงินที่กิจการได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น “หนี้ สินที่เกิด
จากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้น
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการบริ การรับรู ้เมื่อกลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั ได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงอัตราส่วนของงานที่ทาํ เสร็ จ ซึ่ง
คํานวณตามอัตราส่วนต้นทุนงานให้บริ การทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ในการให้บริ การตาม
สัญญา
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้ดอกเบี้ ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน รับรู ้รายได้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง (Effective interest method) ตาม
ระยะเวลาสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ในการคํานวณต้นทุนขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง บริ ษทั
ได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุน การพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคํานึ งถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ให้กบั โครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายที่ขายได้ตามเกณฑ์พ้ืนที่ที่ขายแล้วจึงรับรู ้เป็ นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนตามรายได้
จากการขายที่ได้บนั ทึกไว้
ต้นทุ น การพัฒนาแสดงตามราคาทุ นซึ่ งประกอบด้วยต้นทุนที่ ดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าก่ อสร้ างและ
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.22. การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่กิจการดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั แสดงใน
สกุลที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ หรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากการรับหรื อจ่าย
ชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บนั ทึกไว้ในงบกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั มีการรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทาง
ตรงกัน ข้า มการรั บ รู ้ ก ําไรหรื อขาดทุ นของรายการที่ เ ป็ นตัวเงิ น ไว้ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น องค์ป ระกอบของอัต รา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนด้วย
กลุ่มบริ ษทั
-

สิ นทรัพย์และหนี้สินทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินทุกรายการ แปลงค่าด้วยอัตรา ณ วันสิ้นงวด

-

ทุนเรื อนหุน้ แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดิม ณ วันที่เกิดรายการ

-

รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าด้วยอัตราเฉลี่ยของแต่ละเดือน

-

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

3.23. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่ คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากรในแต่ละประเทศ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีท่ีมี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้เมื่ อเกิ ดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ เกิ ดจากการรับรู ้ ค่าความนิ ยมเมื่ อ
เริ่ มแรก การรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งเกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการที่
ควบคุมร่ วมกันหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ใน
จํานวนเท่ าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ท่ี บริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ ทุ กสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบลบหนี้ สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วย
ภาษีต่างกันนั้น กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
3.24. กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหากําไร(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับปี บัญชีดว้ ยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ของหุน้ สามัญตามระยะเวลาที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ ง
ด้วยจํานวนหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด โดยสมมติวา่ หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด บริ ษทั มี
หุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรับลด คือ สิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้นที่ ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด หุ ้นสามัญ
เที ยบเท่าปรับลดมาจากสิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้นบริ ษทั คํานวณจํานวนหุ ้นเที ยบเท่าปรับลด โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั มูลค่าที่เป็ นตัวเงินของราคาตามสิ ทธิซ้ือหุน้ ที่มาพร้อมกับสิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้น (กําหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ในระหว่างปี ) การคํานวณนี้ทาํ ขึ้นเพื่อกําหนดจํานวนหุ ้นสามัญที่ตอ้ งนํามาบวกเพิ่มกับหุ ้นสามัญ
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด โดยไม่มีการปรับกําไรสุทธิแต่อย่างใด
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3.25. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่
เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึง
บุคคลที่กาํ หนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.26. การนาเสนอข้ อมูลส่ วนงานดาเนินงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถู กรายงานในลักษณะเดี ย วกับรายงานภายในที่ นําเสนอให้ผูม้ ี อ าํ นาจตัดสิ น ใจสู ง สุ ดด้า น
การดําเนิ นงาน ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนดําเนินงาน
3.27. มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่อง
สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั
และกลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับ ชั้นของมู ลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่ าและเปิ ดเผยมูลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นในงบการเงิ นแบ่ ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจํา
3.28. บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
3.29. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวม ประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั
การควบคุม หมายถึง อํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั ต้องนําสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณาด้วย
วันที่ซ้ือกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการระบุเกี่ยวกับ
การโอนอํานาจควบคุมจากผูถ้ ูกซื้อไปยังผูซ้ ้ือ ต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยวิธีซ้ือ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาํ หรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้น ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ และ
หนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่า
ของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุ มในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าของสิ นทรั พย์สุทธิ ที่ได้ระบุ ได้ของ
ผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิ ด
จากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้อ
ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่น ค่าที่ ปรึ กษาทางกฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่น ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น และมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนั้น ทําให้เกิดผล
กระทบต่อจํานวนเงิน ผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
การสูญเสี ยการควบคุม
เมื่อกิจการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั นั้นออก รวมถึง
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม และส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อ

Page 98

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คง
เหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่มจะถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
4. การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
การจัดทํางบการเงินนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณ และข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที่ เกี่ ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้
และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรั บประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณการมีความไม่แน่นอนและข้อสมมติที่สาํ คัญในการกําหนดนโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อ
การรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดงั นี้
4.1. สัญญาเช่ า
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ท่ีจะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า โดยคํานึ งถึงข้อเท็จจริ งและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ทาํ ให้เกิ ดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการใช้สิทธิ เลือก
นั้น ภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่ามีผล กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที่มีนยั สําคัญซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและ
ผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
4.2. ค่ าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ท่ี เกิ ดจากสัญญาฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดย
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คํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดีต อายุของหนี้ ท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่ มี
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุ นด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ ในอดี ต และการ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
4.3. ค่ าเผื่อการลดลงมูลค่ าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อการลดลงมูลค่าสําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตามเล่มประเมิน
มูลค่าจากผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ เพื่อให้สะท้อนถึ งการด้อยค่าลงของโครงการพัฒนาอสัง หาริ มทรั พย์เพื่อขายโดยการ
ประมาณการนั้นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิ
4.4. ค่ าเผื่อมูลค่ าสาหรับสินค้ าเก่ า ล้ าสมัย และเสื่ อมคุณภาพ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการ
ด้อยค่าลงของสิ นค้าคงเหลือ โดยประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือ
ประเภทต่าง ๆ
4.5. ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสําคัญหรื อเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ การด้อยค่า การที่ จะสรุ ปว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อไม่น้ ัน
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
4.6. อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
4.7. สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีน้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจํานวนกําไรที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
4.8. ผลประโยชน์ พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ขอ้ ผูกมัดในการให้ประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี้ ที่มีต่อพนักงานเป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงาน ประมาณการหนี้ สิ น ที่ แ สดงอยู่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น เป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของภาระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงานที่ คาํ นวณด้วยวิธีคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุ ทธิ ประจํางวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราเพิ่มขึ้นของเงิ นเดือนพนักงาน และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน และอื่ น ๆ การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้ มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุ ทธิ ในทุกปี บริ ษทั จะมีก ารทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดที่
เหมาะสม ซึ่ งควรสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน ในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณา
โดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ท่ี บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มบริ ษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีแซด เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด
บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด(1)
บริ ษทั ซีนิท โกลฟ์ จํากัด(4)
บริ ษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด(5)

บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ทางตรง

กลุ่มบริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากัด
บริ ษทั ถัง คอร์โปเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชัน่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย โดยถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ย่อย โดยถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ย่อย โดยถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ย่อย โดยถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

กลุ่มบริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด
บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด(2)
บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด(3)

บริ ษทั ย่อย โดยถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม โดยถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด

กลุ่มบริ ษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั สยามเมดิคอลแคนนาบิส จํากัด(6)

บริ ษทั ร่ วม โดยการถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริ ษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายพุทธชาติ รังคสิ ริ
นายปริ ญญ์ เสถียรปกิรณกรณ์
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กรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ย่อย (ลาออกจากกรรมการ
ของบริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายสุธี เหลืองรัตนเจริ ญ
นายธีระ ผลเจริ ญสุข

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ย่อย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สุธี โฮลดิ้งส์ จํากัด
บริ ษทั ริ ช เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี.วาย.ที. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เอเอ ไบ โอ จํากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันในกลุ่มบริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันในกลุ่มบริ ษทั อิเลคตร้าโมทีฟ จํากัด
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกันในกลุ่มบริ ษทั อิเลคตร้าโมทีฟ จํากัด
กรรมการร่ วมกันในกลุ่มบริ ษทั อิเลคตร้าโมทีฟ จํากัด
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกันในบริ ษทั สยามเมดิคอลแคนนาบิส จํากัด

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละประเภทรายการมีดงั นี้
รายการบัญชี
นโยบายในการกําหนดราคา
รายได้จากการขายสิ นค้า
ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม
ซื้อสิ นค้า
ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิม่
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
สิ ทธิการเช่าพื้นที่
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
อัตราร้อยละ 5 จากรายได้จากการขายและบริ การ
(1)

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ใหญ่ได้จัดตั้งบริ ษทั ย่อยคื อ บริ ษทั อิ เลคตร้ า โมที ฟ จํากัด ส่ งผลให้มีอาํ นาจควบคุ มใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

(2)

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด) ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
ส่งผลให้มีอาํ นาจควบคุมในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

(3)

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด) ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด ใน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (โดยที่การซื้อดังกล่าวบริ ษทั ยังไม่มีอาํ นาจควบคุม) (ชื่อเดิม บริ ษทั ริ ช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด)

(4)

ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ใหญ่ไ ด้จัดตั้งบริ ษ ัทย่อ ยคื อ บริ ษ ทั ซี นิท โกลฟ์ จํา กัด ส่ งผลให้มี อาํ นาจควบคุ ม ใน
วันที่ 16 มีนาคม 2564

(5)

ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ใหญ่ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั ซี บีดี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ส่ งผลให้มีอาํ นาจควบคุมใน
วันที่ 28 เมษายน 2564

(6)

ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ซี บีดี คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด) ได้ซ้ื อเงินลงทุนใน บริ ษทั สยามเมดิคอล แคนนาบี ส
จํากัด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 (โดยที่การซื้อดังกล่าวบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจควบคุม)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
5.1. สินทรัพย์ และหนีส้ ินระหว่ างกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีแซด เทรดดิ้ง จํากัด
รายได้คา้ งรับ
เจ้าหนี้การค้า
เงินทดรองรับ
บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กยู้ มื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สิ ทธิการใช้พ้ืนที่
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-สิ ทธิการใช้พ้นื ที่
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
เงินประกันตามสัญญาบริ การ
บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
เงินทดรองจ่าย
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

-

-

310,000
30,641,293

28,210,794

-

-

29,905,561
30,750,835
48,000,000
4,442,879
6,364,944
3,435,021
2,394,000
87,431
36,000

33,405,761
30,327,032
48,000,000
3,313,153
6,364,944
1,561,373
4,446,000
286,593
36,000

-

-

1,804,021
21,428,000
151,000,000

1,470,021
13,123,000
151,000,000

-

-

3,152,518
100,000
40,500,501

726,869
20,500,501

-

-

55,390

-

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
บริ ษทั ซีนิท โกลฟส์ จํากัด
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สุธี โฮลดิ้ง จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จํากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กยู้ มื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ริ ช เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)
สิ ทธิการใช้สินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาสะสม-สิ ทธิการใช้พ้ืนที่

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

-

-

79,425

-

-

-

6,740

-

-

-

1,661,628
35,723,213

564,650
42,407,575

373,664
2,078,689
5,000,000
5,565,600

6,190,841
1,778,689
5,000,000
734,000

-

-

69,509,346
3,171,958
137,000,000

69,509,346
2,129,345
137,000,000

-

-

125,001

14,104
500,000
-

-

14,104
500,000
-

1,788,017
670,506

-

-

-
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
1,200,000
53,400
-

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
บริ ษทั เอเอ ไบ โอ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายสุธี เหลืองรัตนเจริ ญ
เงินทดรองจ่าย
เงินทดรองรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
นายปริ ญญ์ เสถียรปกิรณกรณ์
เงินทดรองรับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
-

20,000,000
155,205

-

20,000,000
155,205

-

95,215
1,037,710
2,815,717

95,215
1,037,710
2,815,717

-

-

8,000,000
218,000

8,000,000
290,000

-

-

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สําหรับเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมี
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
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เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

(ลดลง)

5,000,000
1,778,689

300,000

-

5,000,000
2,078,689

6,778,689

300,000

-

7,078,689

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

(ลดลง)

500,000
14,104

17,826

(500,000)
(31,930)

-

514,104

17,826

(531,930)

-

-

20,000,000
155,205

-

20,000,000
155,205

-

20,155,205

-

20,155,205

บริ ษทั เอเอ ไบ โอ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

(ลดลง)

48,000,000
30,327,032

2,647,233

(2,223,430)

48,000,000
30,750,835

78,327,032

2,647,233

(2,223,430)

78,750,835

151,000,000
13,123,000

8,305,000

-

151,000,000
21,428,000

164,123,000

8,305,000

-

172,428,000
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม
บริ ษทั เอเอ ไบ โอ จํากัด
เงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

(ลดลง)

20,500,501
726,869

20,000,000
2,425,649

-

40,500,501
3,152,518

21,227,370

22,425,649

-

43,653,019

500,000
14,104

17,826

(500,000)
(31,930)

-

514,104

17,826

(531,930)

-

-

20,000,000
155,205

-

20,000,000
155,205

-

20,155,205

-

20,155,205

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมแก่ บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด และ บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัดใน
รู ปแบบสัญญากูย้ มื ประเภทกําหนดการชําระเงินเมื่อทวงถามและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด และ บริ ษทั อีวี สมาร์ ท แมเนจเม้นท์
จํากัด ในรู ปแบบสัญญาเงินให้กยู้ มื ประเภทกําหนดการชําระเงินเมื่อทวงถามและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.15 ต่อปี ต่อมา
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ได้รับคืนเงินให้กดู้ งั กล่าวแล้วทั้งจํานวน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั
ได้รับคืนเงินให้กยู้ มื จากบริ ษทั อีวี สมาร์ท แมนเนจเม้นท์ จํากัดทั้งจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด ในรู ปแบบสัญญาเงินให้กูย้ มื ครบ
กําหนดวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั มีการทําสัญญาให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่ บริ ษทั เอเอไบโอ จํากัด วงเงิ น 20 ล้านบาท
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็ นเงินสําหรับการก่อสร้างและจัดหาเครื่ องมือสําหรับการประกอบการทางธุ รกิ จปลูกพืชกัญชง
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และผลิตสารสกัดกัญชง แปรรู ปผลผลิตสมุนไพรทุกชนิ ด ระยะเวลาให้กูย้ ืม 5 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ ย 5% ต่อปี
โดยตามสัญญาระบุให้จ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อทวงถาม
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันคือหุน้ สามัญที่เรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าว จํานวน 10,000 หุ ้นมูลค่าหุ ้น
ละ 100 บาท
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สําหรับเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมี
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สุธี โฮลดิ้งส์ จํากัด
เงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

(ลดลง)

69,509,346
2,129,345

1,042,640

-

69,509,346
3,171,985

71,638,691

1,042,640

-

72,681,331
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
เงินกูย้ มื
42,407,575
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
564,650
รวม

42,972,225

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

2,161,834

(6,684,362)
(1,064,856)

35,723,213
1,661,628

2,161,834

(7,749,218)

37,384,841

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั สุ ธี โฮลดิ้งส์ จํากัด เป็ นเงิ นกูย้ ืมใน
รู ปแบบสัญญากูย้ มื ประเภทกําหนดการชําระเงินเมื่อทวงถามและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นเงินกูย้ มื ในรู ปแบบ
สัญญากูย้ มื 2 ฉบับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบกําหนดชําระวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565 ตามลําดับ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สําหรับหนี้สินตามสัญญาเช่ากับบริ ษทั ย่อยดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
หนี้สินตามสัญญาเช่ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ริ ชเอเชีย คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

-

1,920,000
131,983

(720,000)
(78,583)

1,200,000
53,400

-

1,788,017

(641,417)

1,146,600

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้มีการทําสัญญาเช่าพื้นที่กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2563 เป็ นต้น
ไป จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะยกเลิกสัญญา จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเดือนละ 0.06 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างปี
2564 ฝ่ ายบริ หารมี ความตั้งใจจะต่ออายุสัญญาเป็ น ระยะเวลา 3 ปี บริ ษ ทั ย่อยจึ งบันทึ กสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้และ
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็ นไปตามความตั้งใจของฝ่ ายบริ หาร
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
หนี้สินตามสัญญาเช่ากับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

4,446,000
286,593

-

(2,052,000)
(199,162)

2,394,000
87,431

4,159,407

-

(1,852,838)

2,306,569

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ตกลงเช่าอาคารกับบริ ษทั ย่อย ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มี นาคม 2563 สิ้ นสุ ดสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเดื อนละ 0.17 ล้านบาท
บริ ษทั จึงบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็ นไปตามอายุของสัญญาเช่า
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
5.2. รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกันมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีแซด เทรดดิง้ จํากัด
ซื้อสิ นค้า
ส่งคืนสิ นค้า
ขายสิ นค้า
รับคืนสิ นค้า
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การเช่าพื้นที่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าสิ ทธิการใช้พ้ืนที่ตดั จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
สิ ทธิการใช้พ้นื ที่
บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
ขายสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
ค่าที่ปรึ กษา
ซื้อสิ นค้า
ค่าตกแต่ง

-

-

3,704,519
174,164
5,988
4,911,315

2,369,022
925
32,243
9,925
4,109,076

-

-

2,647,233
1,230,855
72,115
1,873,648

2,640,000
1,214,032
73,091
1,561,373

-

-

199,162

248,463

-

-

8,305,000

8,193,192

-

-

2,425,649

726,869

-

-

2,161,834

3,720
150,273
1,298,333

300,000
672,897
72,827,574
1,224

150,820
224,299
1,437,383
-

-

-
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สุธี โฮลดิ้ง จํากัด
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ริ ช เอเชีย คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)
ค่าไฟฟ้า
ค่าสิ ทธิการใช้พ้ืนที่ตดั จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
สิ ทธิการใช้พ้ืนที่
ค่าเช่าสํานักงาน
บริ ษทั เอเอ ไบ โอ จํากัด
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายปริ ญญ์ เสถียรปกิรณกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา

1,042,640

1,042,640

-

-

17,826

14,104

17,826

14,104

465,641

6,445
-

-

-

58,449
-

240,000

-

-

155,205

-

155,205

-

870,000

870,000

-

-

5.3. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
(หน่วย : บาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
13,450,295
12,255,794
13,450,295
12,255,794
606,971
508,174
606,971
508,174
14,057,266
12,763,968
14,057,266
12,763,968

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
เช็คครบกําหนดแต่ยงั ไม่นาํ ไปขึ้นเงิน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
745,572
4,823,486
809,078,009
334,164,208
101,472,108
12,183,917
911,295,689
351,171,611

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
629,016
4,725,960
806,157,868
331,122,590
98,111,532
4,731,569
904,898,416
340,580,119

เงินฝากธนาคาร มีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกําหนด
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ า
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
ลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินมัดจําและเงินประกัน
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

Page 113

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
1,304,552,126
1,348,932,128
(503,138)
(3,021,712)
(2,945,347)
1,301,103,641
1,345,910,416

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
1,299,326,114
1,346,656,107
(492,489)
(2,847,644)
(2,945,347)
1,295,888,278
1,343,808,463

356,905,743
29,428,600
1,684,686

339,916,415
19,265,495
1,476,795

355,140,205
25,023,932
1,508,232

332,409,119
15,965,283
1,292,037

32,011,653
5,662,281
3,488,611
2,962,135
101,650
432,245,359
1,733,349,000

17,528,423
5,286,519
2,010,216
2,540,617
81,421
388,105,901
1,734,016,317

28,489,011
55,790,092
35,187,086
94,196
501,232,754
1,797,121,032

14,354,437
44,559,804
36,702,184
81,410
445,364,274
1,789,172,737

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สามารถระบุอายุได้ดงั นี้ :
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
ลูกหนี้การค้าขายไม่ขาด
ลูกหนี้การค้า :
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
91 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
สุ ทธิ

2,999,555
1,035,693,649
208,853,494
56,258,044
74,289
673,095
1,304,552,126
(3,448,485)
1,301,103,641

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

2,129

2,999,555

2,129

1,270,281,660

1,035,053,388

1,270,279,410

76,641,668
473,316
279,275
1,254,080
1,348,932,128
(3,021,712)
1,345,910,416

205,155,333
55,847,294
2,289
268,255
1,299,326,114
(3,437,836)
1,295,888,278

75,593,516
167,733
135,274
478,045
1,346,656,107
(2,847,644)
1,343,808,463

บริ ษทั ใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้นาํ ลูกหนี้ การค้าบางส่ วนจํานวน 374.11 ล้านบาท ตามลําดับ ไปขายลดกับ Factoring
เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าเป็ นการจ่ายเงิ น ล่วงหน้าค่าสิ นค้าตามเงื่ อนไขทางการค้าปกติ ที่บริ ษ ทั ตกลงกับผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั
จําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ ม
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนของลูกหนี้การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
งบการเงินรวม

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
(3,021,712)
(2,945,347)
2,518,574
(3,448,485)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
(6,846,944)
(314,172)
4,139,404
(3,021,712)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(2,847,644)
(4,092,880)
(2,945,347)
(227,801)
2,355,155
1,473,037
(3,437,836)
(2,847,644)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีค่าเผื่อผลขาดทุนในลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องจากได้รับชําระเงินจากลูกหนี้การค้า
จํานวน 2.52 ล้านบาท และ 2.36 ล้านบาท ตามลําดับ (2563 : จํานวน 4.14 ล้านบาท และ 1.47 ล้านบาท ตามลําดับ)
8. สินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา/หนีส้ ินทีเ่ กิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ท่ี เกิ ดจากสัญญา/หนี้ สินที่ เกิ ดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
(หน่าย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
สิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา
ต้นทุนบริ การจ่ายล่วงหน้า
11,205,232
รวมสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
11,205,232
สิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
(5,744,255)
สิ นทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
5,460,977
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
รายได้รับล่วงหน้า
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน

10,679,589
10,679,589
(5,474,789)
5,204,800

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็ นรายได้จาํ นวน 0.25 ล้านบาท

Page 115

-

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
9. สินค้ าคงเหลือ

โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริ ม
อะไหล่เพื่อซ่อม
วัตถุดิบ
สิ นค้าตัวอย่าง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
บวก ค่าเผื่อต้นทุนสิ นค้ารับคืน
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
1,988,316,860
1,725,544,069
2,101,560
6,727,610
77,200,000
77,200,000
8,417,037
1,439,653
1,131,156
2,077,166,613
1,810,911,332
876,653
2,078,043,266
1,810,911,332
(18,647,793)
(28,240,767)
(1,157,086)
(1,031,541)
2,058,238,387
1,781,639,024

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
1,981,243,840
1,722,109,328
2,101,560
6,727,610
1,131,156
1,984,476,556
1,728,836,938
876,653
1,985,353,209
1,728,836,938
(18,483,031)
(28,006,335)
(1,157,086)
(1,031,251)
1,965,713,092
1,699,799,352

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยอดยกมา
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(29,272,308)
(24,401,328)
(5,785,317)
(7,568,603)
15,252,746
2,697,623
(19,804,879)
(29,272,308)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(29,037,586)
(23,884,599)
(5,707,269)
(7,485,726)
15,104,738
2,332,739
(19,640,117)
(29,037,586)

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะของบริ ษทั จํานวน 15.25 ล้านบาท และ 15.10 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่ องจากขายสิ นค้าดังกล่าวได้
(ในระหว่างปี 2563 จํานวน 2.70 ล้านบาท และ 2.33 ล้านบาท ตามลําดับ)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
10. สินทรัพย์ ทางการเงิน
10.1. ลูกหนีโ้ ครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
ลูกหนี้โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน
124,535,778
หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ได้รบั จาก
สัญญาเช่าทางการเงิน
(35,194,256)
รวม
89,341,522
หัก ลูกหนี้โครงการอสังหาริ มทรัพย์
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(5,813,519)
รวม
83,528,003
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
(17,667,512)
สุ ทธิ
65,860,491

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

130,260,477

88,795,899

92,205,991

(40,846,054)
89,414,423

(25,223,810)
63,572,089

(29,134,331)
63,071,660

(4,797,389)
84,617,034
(17,667,512)
66,949,522

(4,041,329)
59,530,760
(17,667,512)
41,863,248

(2,725,208)
60,346,452
(17,667,512)
42,678,940

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะได้รับภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินระยะยาว มีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี ขึ้นไป
รวม
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
5,813,519
4,797,389
24,521,215
18,572,605
59,006,788
66,044,429
89,341,522
89,414,423

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
4,041,329
2,725,208
16,613,454
12,995,088
42,917,306
47,351,364
63,572,089
63,071,660

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
งบการเงินรวม

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
(17,667,512)
(17,667,512)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
(19,028,890)
(192,508)
1,553,886
(17,667,512)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
(17,667,512)
(19,028,890)
(192,508)
1,553,886
(17,667,512)
(17,667,512)

ในระหว่างปี 2563 ค่าเผือ่ ผลขาดทุนลดลง เนื่องจากได้รับชําระหนี้ เป็ นจํานวน 1.55 ล้านบาท
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
10.2. โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ เช่ าภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

อาคาร
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หัก ค่าเผือ่ ด้อยค่าโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพือ่ ให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม
2564
14,036,183
896,304
14,932,487
(4,890,793)
10,041,694

เพิม่

ลด
-

-

โอนเข้า/โอนออก
-

-

-

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
14,036,183
896,304
14,932,487
(4,890,793)
10,041,694

บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีการโอนทรัพย์สินในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน
11.04 ล้านบาท
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
10.3. สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินฝากธนาคาร-ประจํา
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
341,296,538
340,932,360
10,231,864
10,470,545
351,528,402
351,402,905

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
340,908,384
340,822,669
10,121,743
10,105,410
351,030,127
350,928,079

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารข้างต้น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั นําไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
สิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 40.1)
เงินฝากประจํา มีระยะเวลา 3 - 12 เดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.09 - 1.25 ต่อปี
11. สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
ที่ดิน
259,614,872
259,614,872
ต้นทุนพัฒนาโครงการ (ค่าก่อสร้าง)
9,351,736
9,351,736
รวม
268,966,608
268,966,608
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่า
โครงการลดลง
(1,608,737)
(1,608,737)
เงินประกันหุน้ กู้
5,000,000
รวม
272,357,871
267,357,871

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
5,000,000
5,000,000

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้นาํ ที่ดินของบริ ษทั ย่อยเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันหุน้ กู้ (หมายเหตุ 24)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
12. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนหรื อกลุ่มสินทรัพย์ ทจี่ ะจาหน่ ายทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพื่อขาย

ที่ดิน
ต้นทุนพัฒนาโครงการ (ค่าก่อสร้าง)
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่
บันทึกเป็ นต้นทุน
รวม
หัก ต้นทุนขายสะสมที่รับรู ้เป็ น
ต้นทุนขายแล้ว
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
527,466
19,245,766
3,421,921
162,736,746

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
527,466
26,740,423
3,421,921
167,342,089

3,949,387

4,519,263
186,501,775

3,949,387

4,519,263
198,601,775

3,949,387

(6,252,041)
180,249,734

3,949,387

(6,252,041)
192,349,734

3,949,387

180,249,734

3,949,387

192,349,734

เมื่ อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ทําสัญญาขายทรั พย์สิน โดยมี สัญญาเช่ ากลับคื น กับบริ ษ ทั ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง
บริ ษทั ได้รับเงินแล้วจํานวน 100 ล้านบาท โดยบันทึกเป็ นหนี้ สินในงบการเงิน และบริ ษทั มีสิทธิ ท่ีจะซื้ อทรัพย์สินดังกล่าว
คืน ในราคา 100 ล้านบาทภายในเดื อนเมษายน 2564 โดยบริ ษทั ได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ทางทะเบียนในที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ข้างต้นแล้วให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
ต่อมาวันที่ 12 เมษายน 2564 บริ ษทั ชําระคืนเงินจํานวน 100 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะ
ซื้ อจะขายทรัพย์สินกับบุคคลที่ไม่เกี่ ยวข้องกันมูลค่าตามสัญญา 160 ล้านบาท ซึ่ งมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั จึ ง
บันทึกรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดแล้วเป็ นจํานวน 28.4 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริ ษทั ได้มีการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว และได้มีการทําสัญญาจะซื้ อจะขายกับบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องกันอีกราย มูลค่าตามสัญญา 163 ล้านบาท ซึ่งผูจ้ ะซื้อจะได้รับโอนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ที่รับโอนทรัพย์สิน ปั จจุบนั
อยูร่ ะหว่างการโอนหุน้ ให้กบั ผูซ้ ้ือ
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้มีการขายทรัพย์สินดังกล่าว โดยรับรู ้ผลขาดทุน ในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
จํานวน 20.80 และ 32.90 บาท ตามลําดับ
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
13. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม
13.1. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สัดส่วนการถือ
หุน้
พันบาท
(ร้อยละ)
ทุนรับชําระแล้ว
ตามวิธีราคาทุน
เงินปันผลรับ
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2564 2563 2564
2563
2564
2563
2564
2563
บริ ษทั ทีแซด เทรดดิ้ง จํากัด
100 100
3,000 3,000
3,000
3,000
บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด
100 100 250,000 250,000 320,000 320,000
บริ ษทั เกียร์ ทู คอร์ปอเรชัน่
จํากัด
100 100
3,000 3,000
3,000
3,000
บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด
100 100 80,000 80,000 80,000 80,000
บริ ษทั ซีนิท โกลฟส์ จํากัด
100
1,000
1,000
บริ ษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่
จํากัด
1,000
100
1,000
รวม
408,000 406,000
บริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของค่าหุน้ ที่ยงั ไม่ชาํ ระมูลค่า 137,000,000 บาท โดยกําหนดจะจ่าย
ชําระต่อเมื่อบริ ษทั พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากัด สามารถจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (COD)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผูบ้ ริ หารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซ้ื อมา ณ วันที่ซ้ื อ
ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่งต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี นับจากวันที่ซ้ื อ ผูซ้ ้ื อต้องปรับย้อนหลังประมาณการ
ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิม่ เติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ
วันที่ ซ้ื อ ทั้งนี้ การกําหนดมูลค่ายุติธรรมที่ ดีที่สุดของธุ รกิ จบางแห่ งที่ ซ้ื อมาในระหว่างงวด 2562 นั้นขึ้นอยูก่ บั การ
กําหนดราคาซื้อขั้นสุดท้าย และผลของการปั นส่วนราคาซื้อ
บริ ษทั ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการซื้ อธุรกิจของบริ ษทั มิตรา คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด โดย
ได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกซึ่ งได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ (SEC) ซึ่ งได้ป ระเมิ นมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่ระบุได้ โดยพิจารณาวัดมูลค่าของสิ นทรั พย์และ
คํานึ งถึงความเป็ นไปได้ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสิ นทรัพย์อย่างน่าเชื่อถือ พบว่าสิ นทรัพย์ที่
ระบุได้แต่ละรายการไม่มีความแตกต่างอย่างเป็ นนัยสําคัญระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกิจการ
ยกเว้นรายการสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ดงั กล่าวพิจารณาตามวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) อ้างอิงตามต้นทุนเปลี่ยน
แทน ณ ปั จจุบนั (Current Replacement Cost) โดยประมาณมูลค่าตามระยะเวลาคงเหลือของอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของแต่ละสิ นทรัพย์แต่ละประเภทที่มีลกั ษณะการใช้งานคล้ายคลึงกัน โดยตามวิธีประเมินดังกล่าวพบว่ามี
มูลค่ายุติธรรมของส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเป็ นจํานวน 8 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จากการรับโอนจากการซื้อธุรกิจ ได้แก่ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า (PPA) กับการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่า 192 ล้านบาท ที่ กาํ ลังการผลิตตามสัญญา 2.5 เมกกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 20 ปี โดย
บริ ษทั พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากัด คาดว่าจะเริ่ มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (COD) ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2582 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นสุ ดสัญญา รวมถึงข้อตกลงการขายเชื้ อเพลิงขยะ (RDF) ให้แก่ บริ ษทั พีจี แอนด์ ซี
5714 จํากัด โดย บริ ษทั ถัง คอร์ โปเรชัน่ จํากัด ซึ่ งมีรายได้จากการรับคัดแยกขยะและผลิต RDF มูลค่า 255 ล้านบาท
โดยมีระยะเวลาประมาณ 20 ปี สิ้ นสุ ดระยะเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ซึ่ งเป็ นวันสิ้ นสุ ดสัญญา PPA ของบริ ษทั พีจี
แอนด์ ซี 5714 จํากัด ภายหลังวันที่ 17 มกราคม 2563 ในการประชุม คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้
พิจารณากรณี ที่บริ ษทั พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากัด ขอขยายกําหนดวัน SCOD ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้านั้น กกพ. มีมติให้
ขยายกําหนดวัน SCOD จากเดิมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย กฟภ. พิจารณา
แล้วไม่ขดั ข้องที่จะเลื่อน SCOD ตามมติ กกพ. ดังกล่าว และยังมีผลให้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า (PPA) กับ กฟภ. ระยะเวลา
เป็ น 20 ปี ดังเดิม
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ หนังสื อขอขยายระยะเวลาการลงนามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าและขยายกําหนด
วันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ ตามสัญญา (SCOD) พร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็ นต่อคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) โดยกกพ.ประชุมครั้งที่ 47/2564 (ครั้งที่ 756) ได้มีมติให้ขยายกําหนดวัน SCOD จํานวน 12 เดือนนับถัดจากวัน
ครบกําหนด SCOD เดิม ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 อันเนื่องมาจากเกิดวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทําให้การขนส่งระหว่างประเทศได้ถูกระงับและทางประเทศรัสเซี ยผูผ้ ลิตไม่
สามารถส่งมอบเครื่ องพลาสม่าได้ตามกําหนดเดิม ด้วยเหตุและความจําเป็ นดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ข้อ
7.1 (3) เหตุสุดวิสยั อันเนื่องมาจากโรคระบาด และข้อ 7.2 วรรค 3 ในสัญญาระบุวา่ ให้ขยายระยะเวลาที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
สัญญาออกไปเท่ากับระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสยั และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเหตุสุดวิสยั เว้นแต่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่มีสิทธิ
ได้รับการขยายระยะเวลาไม่ตอ้ งการขยายระยะเวลาอีกต่อไป โดยกลุ่มบริ ษทั จะสามารถดําเนิ นการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ในเชิงพาณิ ชย์ได้ทนั ตามระยะเวลาที่ขอขยายเพิม่ อย่างแน่นอน
บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มีมติอนุ มตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ย่อย 1
บริ ษทั คือ บริ ษทั อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด ประกอบกิจการธุรกิจขายยานยนต์ใหม่ชนิ ดรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลรถกระบะรถตู ้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน บริ ษทั เข้าถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท โดยจดทะเบียนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
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บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
สื บเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เข้าร่ วมลงทุนในธุ รกิ จ
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ า โดยมี เงื่ อนไขในการเข้าตรวจสอบด้านกฎหมาย การตรวจสอบทางด้านภาษี อากร และการ
ตรวจสอบด้านบัญชี ของ บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั ริ ช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด) ซึ่ งทางบริ ษทั ได้
ดําเนินการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั อิเลคตร้า โมที ฟ จํากัด
(“บริ ษทั ย่อย”) ลงทุนในบริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ริ ช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด) ในวงเงินไม่เกิน 200
ล้านบาท รวมทั้งการลงทุนในบริ ษทั อื่น รวมมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น 540 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1 เมื่อวันที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้มีการทําสัญญาจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน เพื่อให้ บริ ษทั แอดวานซ์
โมบิลิตี จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ริ ช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด) (“RAI”) บรรลุเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ก่อนออกบัตรส่งเสริ ม ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้รับจัดสรรหุน้ สามัญจํานวน 6,451,613
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 31 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 31.17 ของหุน้ สามัญที่ออกและจําหน่ายแล้วหลังจากการเพิ่ม
ทุน โดยชําระค่าหุน้ ในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ เพิม่ ทุน เรี ยบร้อยแล้วใน 30 มิถนุ ายน 2563 จํานวน 50 ล้านบาท
และได้ทาํ การโอนหุน้ แล้วเสร็ จในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สําหรับส่วนที่เหลืออีกจํานวน 150 ล้านบาท จะชําระภายใน
3 ปี นับตั้งแต่ RAI ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนในครั้งนี้
รายการที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้มีการทําสัญญาซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย)
จํากัด (“SKY-TH”) จาก บริ ษทั ผลบุญ โฮลดิ้ง จํากัด (“ผูถ้ ือหุ ้นเดิม”) จํานวน 3,060,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 16.34 บาท
รวมเป็ นเงิน 50 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51 โดยให้ถือว่าเงินมัดจําในข้อตกลงร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือ
หุน้ เดิม ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 จํานวน 50 ล้านบาท เป็ นเงินชําระค่าหุ ้นภายใต้สัญญาซื้ อขายหุ น้ นี้ ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อย
ตกลงจะชําระค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มในวงเงิ น 105 ล้านบาท หากผูถ้ ือหุ ้น เดิ มสามารถดําเนิ นการให้
SKY-TH มีงบประมาณทางการเงิ นไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรื อวันอื่ นใดตามที่
คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะได้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป และเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนพิเศษ บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาจํานําหุ ้น SKY-TH บางส่ วนเป็ นจํานวน 2,072,834 หุ ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม
ทั้งนี้หุน้ ที่จาํ นํานั้นอาจจะไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ได้จ่ายชําระค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดําเนิ นงาน โดยกําหนดค่าไถ่
ถอนจํานําตามมูลค่าหุน้ หุน้ ละ 50.65 บาท
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 บริ ษทั ย่อยได้มีการชําระค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามผลการดําเนิ นงาน ตาม
สัญญาซื้อขายหุน้ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 แก่ บริ ษทั ผลบุญโฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 20 ล้านบาท และขอให้บริ ษทั ผล
บุญโฮลดิ้ง จํากัด ดําเนิ นการออกหนังสื อไถ่ถอนหุ น้ บางส่ วน จํานวน 394,844 หุ ้น (มูลค่า หุ ้นละ 50.65 บาท คิดเป็ น
มูลค่า 20 ล้านบาท) ให้แก่บริ ษทั ย่อยต่อไป
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เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้มีการทําบันทึกข้อตกลงเพิม่ เติมต่อท้ายสัญญาซื้อขายหุน้ โดยระบุวา่ ผูข้ ายต้อง
ดําเนินการให้ บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัดมีรายได้ในการขาย นําเข้า ผลิต หรื อประกอบรถยนต์ฟ้า เป็ น
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 40 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้มีผลประกอบการายได้ในปี จํานวน
69.72 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จึงปรับปรุ งค่าตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 20 ล้านบาท เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดทันที
รายการที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้มีการทําสัญญาซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั อีวี สมาร์ ท เมเนจเม้นท์
จํากัด (“EVSM”) จาก บริ ษทั ผลบุญ โฮลดิ้ง จํากัด (“ผูถ้ ือหุ ้นเดิม”) จํานวน 300,000 หุ ้นราคาหุ ้นละ 16.66 บาท รวม
เป็ นเงิน 5 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 60 ซึ่ งวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยตกลงชําระค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มในวงเงิ น 180 ล้านบาท หากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มสามารถ
ดําเนิ นการให้ EVSM จําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 6,000 คัน ภายใน 15 ธันวาคม 2564 หรื อวันอื่นใดตามที่
คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะได้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
รายการที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้มีการทําสัญญาซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั สกายเวลล์ ลีสซิ่ ง จํากัด
(“SKY-L”) จาก บริ ษทั ผลบุญ โฮลดิ้ง จํากัด (“ผูถ้ ือหุ ้นเดิม”) จํานวน 4,997 หุ ้น จากหุ น้ ทั้งหมดของ SKY-L จํานวน
5,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 5 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 ยังไม่ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าว
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนใน บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
21,492,222
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
7,663,724
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
35,000,000
สิ นค้าคงเหลือ
2,270
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
943
(8,338,881)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
(4,070,000)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
51,750,278
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
(25,357,636)
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (49%)
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับมา - มูลค่าตามบัญชี (51%)
26,392,642
50,000,000
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพือ่ ซื้อบริ ษทั ย่อย
23,607,358
ค่ าความนิยม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผูบ้ ริ หารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซ้ื อมา ณ วันที่ซ้ื อ
ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่งต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี นับจากวันที่ซ้ื อ ผูซ้ ้ื อต้องปรับย้อนหลังประมาณการ
ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ ซ้ื อ ทั้งนี้ การกําหนดมูลค่ายุติธรรมที่ ดีที่สุดของธุ รกิจบางแห่ งที่ ซ้ื อมาในระหว่างปี 2563 นั้นขึ้นอยูก่ บั การ
กําหนดราคาซื้อขั้นสุดท้าย และผลของการปั นส่วนราคาซื้อ
บริ ษทั ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการซื้อธุรกิจของบริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
โดยได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกซึ่ งได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่ งได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ โดยพิจารณาวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และ
คํานึ งถึงความเป็ นไปได้ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากสิ นทรัพย์อย่างน่าเชื่อถือ พบว่าสิ นทรัพย์ที่
ระบุได้แต่ละรายการไม่มีความแตกต่างอย่างเป็ นนัยสําคัญระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกิจการ
ณ วันที่ เข้าทํารายการซื้ อหุ ้นในบริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ฝ่ ายบริ หารได้ศึกษาข้อมูลของธุ รกิ จยานยนต์
รวมถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการซื้อหุน้ ของธุรกิจยานยนต์ในอนาคต ทั้งความต้องการซื้ อของลูกค้าในตลาดที่บริ ษทั
มีขอ้ มูลการขอซื้ อ และความต้องการขายของโรงงานที่ผลิตที่บริ ษทั มีขอมูลการเสนอขาย ซึ่ งพิจารณาแล้วผลตอบแทนที่
บริ ษทั จะได้รับนั้นมาจากความเป็ นไปได้ท่ีจะมีการซื้ อขายยานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเป็ นธุรกิจที่
จะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีเนื่ องจากเป็ นการลดมลพิษของการใช้พลังงานนํ้ามันตามการพัฒนาของธุรกิจยานยนต์ท่ีจะ
นํามาใช้งานกันทัว่ โลก ดังนั้น คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารจึงมีความเห็นว่า ค่าความนิ ยมที่จ่ายไปจากการเข้าซื้ อหุ ้นใน
ธุรกิจยานยนต์ในครั้งนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับบริ ษทั อย่างคุม้ ค่า
บริ ษทั ซีนิท โกลฟส์ จํากัด
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ ง คือ บริ ษทั ซี นิท โกลฟส์ จํากัด ประกอบกิ จการธุ รกิ จผลิต นําเข้า และจัดจําหน่ าย ยา เภสัชภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์
เครื่ องมือแพทย์ถุงมือยาง ถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
บริ ษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีมติอนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่ง คือ บริ ษทั ซีบีดี คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ประกอบกิจการธุรกิจนําเข้าส่งออก จัดหา ซื้ อ จําหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจยั สกัด
และพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรทุกชนิ ด ถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยจดทะเบี ยนกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2564
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
13.2. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
13.2.1. รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินลงทุนต้นปี
50,387,177
ซื้อเงินลงทุน
490,000
50,000,032
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
24,921,945
387,145
เงินลงทุนปลายปี
75,799,122
50,387,177
13.2.2. รายละเอียดในเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ริ ชเอเชีย
อินดัสทรี จํากัด)
บริ ษทั สยามเมดิคอล
แคนนาบีส จํากัด
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สัดส่วน
ทุนชําระแล้ว เงินลงทุน(ร้อยละ)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2563

491,701,237

31.17

75,323,822

50,387,177

1,000,000

49

475,300

-

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
13.2.3. ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่สาํ คัญ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ริ ชเอเชีย
อินดัสทรี จํากัด)
บริ ษทั สยามเมดิคอล
แคนนาบีส จํากัด

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

หนี้สินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563

39,885,398

719,259,455

37,881,543

798,486,723

1,000,000

-

30,000

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
รายได้รวม
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ริ ชเอเชีย อินดัสทรี
จํากัด)
บริ ษทั สยามเมดิคอล แคนนาบีส
จํากัด

2564

กําไร (ขาดทุน)
2564
2563

2563

243,254,384

235,890,383

81,231,123

36,489,924

-

-

(30,000)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ร่ วมมีกาํ ไร(ขาดทุน) จากการหักกลบลบหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันส่ งผลให้บริ ษทั ร่ วมมีผลกําไร(ขาดทุน) รับรู ้ในงบการเงินจํานวน 81.23 ล้านบาท ซึ่ งมีผลทําให้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสี ยจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจํานวน 24.94
ล้านบาท
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้มีการทําสัญญาจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน เพื่อให้ บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิ ลิตี จํากัด
(“AMT”) บรรลุเงื่อนไขของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ก่อนออกบัตร
ส่ งเสริ ม ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญจํานวน 6,451,613 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 31 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อย
ละ 31.17 ของหุน้ สามัญที่ออกและจําหน่ายแล้วหลังจากการเพิ่มทุน โดยชําระค่าหุ ้นในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ ้น
เพิ่มทุ น เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จํานวน 50 ล้านบาท และได้ทาํ การโอนหุ ้นแล้วเสร็ จในวันที่ 8
กรกฎาคม 2563 สําหรับส่ วนที่เหลืออีกจํานวน 150 ล้านบาท จะชําระภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ AMT ได้ออกหุ ้นเพิ่มทุน
ในครั้งนี้
บริ ษทั ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการซื้ อธุรกิจของ บริ ษทั แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด โดยได้
แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกซึ่งได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(SEC) ซึ่งได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ โดยพิจารณาวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และคํานึ งถึงความเป็ นไปได้
ที่กลุม่ บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสิ นทรัพย์อย่างน่าเชื่อถือ พบว่าสิ นทรัพย์ที่ระบุได้แต่ละรายการไม่มีความ
แตกต่างอย่างเป็ นนัยสําคัญระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกิจการ
บริ ษทั สยามเมดิคอล แคนนาบีส จํากัด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 กลุ่มกิจการเข้าซื้ อหุ น้ สามัญจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั สยามเมดิคอล แคนนาบี ส จํากัด ภายใต้
สัญญาซื้อขายหุน้ และสัญญาผูถ้ ือหุน้ กับผูถ้ ือหุน้ เดิม 2 ราย ในราคาหุ ้นละ 100 บาท จํานวน 4,900 หุ ้น จากมูลค่าหุ น้ ทั้งหมด
10,000 หุน้ โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 49
ของหุน้ สามัญที่ออกและจําหน่ายแล้ว โดยบริ ษทั สยามเมดิคอล แคนนาบีส จํากัด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผูบ้ ริ หารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุ รกิจที่ ซ้ื อมา ณ วันที่ซ้ื อ ใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่ งต้องไม่เกิ นกว่าหนึ่ งปี นับจากวันที่ ซ้ื อ ผูซ้ ้ื อต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคย
รับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ
ทั้งนี้ การกําหนดมูลค่ายุติธรรมที่ สุดของธุ รกิ จบางแห่ งที่ ซ้ื อมาในระหว่างปี 2564 นั้นขึ้นอยู่กับการกําหนดราคาซื้ อขั้น
สุดท้าย และผลของการปั นส่วนราคาซื้อ
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจโดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินรวมนี้ ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว
ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิ จและอาจมี การ
ปรับปรุ งตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
13.3. ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมดซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
กําไร(ขาดทุน)ที่แบ่ง
ให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี เงินปั นผลจ่ายให้กบั ส่วนได้
สัดส่วนที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
อํานาจควบคุมในบริ ษทั
เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมใน
บริ ษทั
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
ย่อยในระหว่างปี
ระหว่างปี
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
บริ ษทั มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
47
47
246.23
247.06
(0.82)
(0.65)
บริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
49
49
22.64
24.81
(2.17)
(0.56)
-
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหุ ้นทั้งหมดซึ่ งมีส่วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น โดยสรุ ป
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริ ษทั
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่ อ วันที่
31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
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บริ ษทั สกายเวลล์
(ประเทศไทย) จํากัด
2564
2563

บริ ษทั มิตรา
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
2564
2563

62,609,001
13,441,091
(24,182,046)
(5,675,486)

59,797,721
13,147
(9,182,150)

152,292,004
98,229,617
(93,472,353)

-

83,735,135
167,736,186
(96,151,746)
-

สิ นทรัพย์สุทธิ

46,192,560

50,628,718

155,319,575

157,049,268

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นแบบย่ อ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

72,302,340
(4,436,158)
(4,436,158)

72,302,340
(4,436,158)
(4,436,158)

300,590
(1,729,724)
(1,729,724)

457,204
(1,362,765)
(1,362,765)

-

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
14. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
114,900,000
(2,200,000)
112,700,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
15,900,000
(400,000)
15,500,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้นาํ อาคารพาณิ ชย์บางส่ วนจํานวน 3 คูหา จากทั้งหมด 13 คูหา โดยนําไปให้เช่ากับ
ลูกค้าและมีการทําสัญญาเช่าเป็ นระยะสั้น 3 ปี ซึ่ งเดิมอาคารทั้งหมดรับรู ้ภายใต้โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช่า
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อขาย และวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใด
จะตํ่า กว่ า ดัง นั้ นในการจัด ทํา งบการเงิ น สํา หรั บ อาคารพาณิ ช ย์ ที่ บ ริ ษัท ได้นํา ไปให้ เ ช่ า เกี่ ย วกับ โครงการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิ นที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อขายไปเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ การหาประโยชน์ จ ากรายได้ค่าเช่ าตามสัญญา เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 40 เรื่ อ ง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยใช้รายงานของผูป้ ระเมินราคา
ตามวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยนําราคาของที่ ดินที่เปรี ยบเทียบกันได้บริ เวณใกล้เคียงมาปรับปรุ ง ซึ่ งเป็ นมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่ นระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 3.27)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
15. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร

62,062,853
-

77,192,792
-

14,069,234
113,000
-

1,552,451
601,198
-

2,634,427
140,318
-

4,677,618
21,900
-

43,225,889
6,589,500
(8,087,588)

38,381,784
-

243,797,048
7,465,916
(8,087,588)

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

-

17,370,453
5,698,146
-

13,018,640
802,417
-

698,866
299,120
-

2,274,654
221,436
-

3,860,453
461,379
-

29,908,486
4,983,746
(8,087,584)

-

67,131,552
12,466,244
(8,087,584)

-

23,068,599

13,821,057

997,986

2,496,090

4,321,832

26,804,648

-

71,510,212

62,062,853

59,822,339

1,050,594

853,585

359,773

817,165

13,317,403

38,381,784

176,665,496

62,062,853
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

54,124,193

361,177

1,155,663

278,655

377,686

14,923,153

38,381,784

171,665,164

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2564

เครื่ องใช้
สํานักงาน

เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

งานระหว่าง (หน่ วย : บาท)
ยานพาหนะ ก่อสร้าง
รวม

ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

ราคาทุน
1 มกราคม 2564
ซื้อเพิม่

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์

(หน่ วย : บาท)

2564

12,466,244

2563

13,605,837
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร

ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

62,062,853
-

77,192,792
-

15,917,440
(1,848,206)

966,295
586,156
-

2,526,963
106,263
1,201
-

4,512,942
164,676
-

41,736,889
1,489,000
-

27,325,185
11,056,599
-

232,241,359
13,402,694
1,201
(1,848,206)

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

-

11,657,312
5,713,141
-

12,270,905
2,114,632
(1,366,897)

478,956
219,910
-

1,884,546
389,850
258
-

3,149,093
711,360
-

25,451,542
4,456,944
-

-

54,892,354
13,605,837
258
(1,366,897)

-

17,370,453

13,018,640

698,866

2,274,654

3,860,453

29,908,486

-

67,131,552

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

62,062,853
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

59,822,339

1,050,594

853,585

359,773

817,165

13,317,403

38,381,784

176,665,496

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิม่
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 13.1)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
เพิม่ ขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 13.1)
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2563

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สํานักงาน

(หน่ วย : บาท)
เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

งานระหว่าง
ยานพาหนะ ก่อสร้าง

รวม

2563

13,605,837

2562

18,090,457
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

เครื่ องใช้
สํานักงาน

เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ที่ดิน

อาคาร

4,380,108
-

78,499,892
-

14,069,235
113,000
-

492,461
34,028
-

2,233,748
137,931
-

3,670,549
21,900
-

39,793,802
(5,967,027)

143,139,795
306,859
(5,967,027)

4,380,108

78,499,892

14,182,235

526,489

2,371,679

3,692,449

33,826,775

137,479,627

-

17,313,582
5,698,145
23,011,727

13,018,639
802,417
13,821,056

353,416
50,416
403,832

1,942,706
192,261
2,134,967

3,133,068
367,462
3,500,530

27,368,014
4,218,068
(5,967,024)
25,619,058

63,129,425
11,328,769
(5,967,024)
68,491,170

4,380,108

61,186,310

1,050,596

139,045

291,042

537,481

12,425,788

80,010,370

4,380,108
55,488,165
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31
2564 ธันวาคม

361,179

122,657

236,172

191,919

8,207,717

68,988,457

ราคาทุน
1 มกราคม 2564
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาํ หน่าย/ตัด
าย 2564
31จํธัาหน่
นวาคม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2564

2563
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11,328,769
13,127,343

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

เครื่ องใช้
สํานักงาน

เครื่ องตกแต่ง
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ที่ดิน

อาคาร

4,380,108
-

78,499,892
-

15,917,441
(1,848,206)

417,561
74,900
-

2,156,158
77,590
-

3,666,820
3,729
-

38,794,802
999,000
-

143,832,782
1,155,219
(1,848,206)

4,380,108

78,499,892

14,069,235

492,461

2,233,748

3,670,549

39,793,802

143,139,795

-

11,600,441
5,713,141
17,313,582

12,270,904
2,114,632
(1,366,897)
13,018,639

295,615
57,801
353,416

1,579,507
363,199
1,942,706

2,513,218
619,850
3,133,068

23,109,294
4,258,720
27,368,014

51,368,979
13,127,343
(1,366,897)
63,129,425

4,380,108

66,899,451

3,646,537

121,946

576,651

1,153,602

15,685,508

92,463,803

4,380,108
61,186,310
31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31
2564 ธันวาคม

1,050,596

139,045

291,042

537,481

12,425,788

80,010,370

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาํ หน่าย/ตัด
าย 2563
31จํธัาหน่
นวาคม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2563

2563

13,127,343
15,314,847
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายยานพาหนะให้กบั บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ราคามูลค่าตามบัญชี 4 บาท
และ 3 บาท ตามลําดับ โดยรับรู ้ผลกําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ ายทรัพย์สินในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
จํานวน 1.40 และ 1.07 ล้านบาท ในงบกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรั พย์ตามสัญญาเช่ าทางการเงิ นที่ บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้น
ประกอบด้วยยานพาหนะ มีราคาตามบัญชี-สุทธิ จํานวน 8.21 ล้านบาท (ราคาทุนจํานวน 33.82 ล้านบาท และค่าเสื่ อมราคาสะสม
จํานวน 25.62 ล้านบาท) (2563 : ราคาตามบัญชี-สุทธิ จํานวน 12.41 ล้านบาท (ราคาทุนจํานวน 20.99 ล้านบาท และค่าเสื่ อมราคา
สะสมจํานวน 8.58 ล้านบาท))
16. สินทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย:บาท)

สัญญาเช่าพื้นที่
ราคาทุน
1 มกราคม 2564
เพิ่ม
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2564
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งบการเงินรวม
ยานพาหนะ

รวม

8,159,160
55,608,563
63,767,723

2,833,493
2,833,493

10,992,653
55,608,563
66,601,216

(1,772,435)
(11,844,088)
(13,616,523)

(718,411)
(935,116)
(1,653,527)

(2,490,846)
(12,779,204)
(15,270,050)

50,151,200

1,179,966

51,331,166

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย:บาท)

สัญญาเช่าพื้นที่
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
เพิม่
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ

รวม

3,489,421
6,197,035
(1,527,296)
8,159,160

1,041,407
1,792,086
2,833,493

4,530,828
7,989,121
(1,527,296)
10,992,653

(1,772,435)
(1,772,435)

(718,411)
(718,411)

(2,490,846)
(2,490,846)

6,386,725

2,115,082

8,501,807

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สัญญาเช่าพื้นที่
ยานพาหนะ
ราคาทุน
1 มกราคม 2564
เพิม่
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2564

รวม

14,202,848
53,820,546
68,023,394

1,041,407
1,041,407

15,244,255
53,820,546
69,064,801

(3,158,238)
(12,930,663)
(16,088,901)

(337,754)
(337,754)
(675,508)

(3,495,992)
(13,268,417)
(16,764,409)

51,934,493

365,899

52,300,392
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สัญญาเช่าพื้นที่
ยานพาหนะ
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
เพิม่
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

รวม

3,168,165
12,561,979
(1,527,296)
14,202,848

1,041,407
1,041,407

4,209,572
12,561,979
(1,527,296)
15,244,255

(3,158,238)
(3,158,238)

(337,754)
(337,754)

(3,495,992)
(3,495,992)

11,044,610

703,653

11,748,263

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้มีการทําสัญญาเช่าพื้นที่และบริ การ จํานวน 10 สัญญา และ 9 สัญญา ตามลําดับ แต่
ละสัญญามีระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564 - ปี 2567) จํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเฉลี่ยเดือนละ 1.24 ล้านบาท และเดื อนละ 1.24
ล้านบาท ตามลําดับ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ัทจึ งบันทึ กสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่ า เป็ นระยะเวลา 3 ปี
ตามอายุของสัญญาเช่าและตามความตั้งใจของฝ่ ายบริ หาร
17. ค่ าความนิยม
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ค่าความนิยม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 13.1)
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

66,312,526
(3,026,575)

42,705,168
23,607,358
-

63,285,951

66,312,526

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีค่าความนิ ยมเป็ นผลจากการซื้ อหุ ้นสามัญในบริ ษทั สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัดโดย
ผูบ้ ริ หารคาดว่าการซื้ อกิ จการดังกล่าวจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั บริ ษทั ได้เนื่ องจากธรุ กิจเกี่ ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ าดังกล่าว จะ
นํามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ปรับตัวดีข้ ึน (หมายเหตุ 13.1)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ทบทวนค่าความนิ ยม และได้บนั ทึกด้อยค่า ค่าความนิ ยมเป็ นจํานวนเงิน 3.03 ล้านบาท
ในงบการเงินรวม เนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ณ วันซื้ อ ลดลงตามอายุของสัญญาเช่าที่เหลือ การลดลงของมูลค่า
ยุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนจากการเข้าลงทุนในบริ ษทั ย่อยนั้น ส่งผลกระทบต่อค่าความนิ ยมดังกล่าวให้
ลดลง
18. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่นนอกจากค่ าความนิยม
18.1. สิทธิการเช่ าทีด่ นิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
2564
สิ ทธิการเช่า
29,927,625
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (19,277,943)
สุ ทธิ
10,649,682

เพิม่
(1,163,221)
(1,163,221)

โอนเข้า/
โอนออก

ลด
-

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
29,927,625
(20,441,164)
9,486,461

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีการโอนสิ ทธิการเช่าที่ดินไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 8.52 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ย่อยได้นาํ อาคารพาณิ ชย์บางส่วนจํานวน 3 คูหา จากจํานวนทั้งหมด 13 คูหา โดยนําไปให้เช่ากับลูกค้าและ
มีการทําสัญญาเช่าเป็ นระยะยาว 3 ปี (หมายเหตุ 14)
บริษัทใหญ่
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551 เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาอนุ มตั ิ แผนลงทุนในธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยขอซื้อสิ ทธิการเช่าจากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อทําสัญญากับการรถไฟแห่ งประเทศไทย มีเนื้ อที่ประมาณ
6,126 ตารางเมตรและตามรายงาน การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 มีมติให้สัตยาบัน
การอนุมตั ิซ้ือสิ ทธิการเช่าดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาสิ ทธิ การเช่าจากการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยโดยตรง และบริ ษทั ได้รับการ
โอนสิ ทธิ เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวัน ที่ 11 มี นาคม 2551 โดยมูลค่าสิ ทธิ การเช่ าที่ บริ ษทั จ่ายซื้ อไม่สูงไปกว่าราคา
ประเมินสิ ทธิการเช่าตามวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดร่ วมกับวิธีคิดจากรายได้ ตามรายงานการประเมินมูลค่าสิ ทธิ การเช่า
ของผูป้ ระเมินอิสระรายหนึ่งที่บริ ษทั ผูโ้ อนสิ ทธิได้จดั ให้มีการประเมินไว้ในปี 2548
สิ ทธิการเช่าประกอบด้วยสัญญาเช่า 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร มีระยะเวลาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดยมี
อายุ 2 ปี 7 เดือน 21 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปอีกจํานวน 1 ปี
6 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ขยายเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปมีจาํ นวน 8 เดือน
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษทั รับรู ้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินเพือ่ ปลูกสร้างอาคารเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ฉบับที่ 2 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างเพื่อดําเนินการจัดหาประโยชน์เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่
14 สิ งหาคม 2574 โดยมีอายุ 20 ปี 9 เดือน 14 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้าง
อาคารออกไป อีก 1 ปี 6 เดือนนั้น ทําให้สญ
ั ญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อดําเนินการจัดหาประโยชน์จะเริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 19 ปี 3 เดือน 14 วัน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ขยายเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปมีจาํ นวน 8 เดือน ทํา
ให้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อดําเนิ นการจัดหาประโยชน์จะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 14
สิ งหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 18 ปี 7 เดือน 14 วัน
บริ ษทั รับรู ้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างเพื่อดําเนิ นการจัดหาประโยชน์ ในบัญชีโครงการพัฒนาอสังริ มทรัพย์
เพือ่ ให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยวิธีสญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
บริษัทย่ อย
สิ ทธิการเช่าประกอบด้วยสัญญาเช่า 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร มีระยะเวลาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 โดย
มีอายุ 2 ปี 7 เดือน 21 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการปลูกสร้างอาคารต่อไปอีกจํานวน 2 ปี
นับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริ ษทั รับรู ้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร
เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ฉบับที่ 2 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างเพื่อดําเนินการจัดหาประโยชน์เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่
14 สิ งหาคม 2574 โดยมีอายุ 20 ปี 9 เดือน 14 วัน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาปลูกสร้างอาคาร ดังนี้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้าง
อาคารออกไป อีก 2 ปี ทําให้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อดําเนิ นการจัดหาประโยชน์จะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2574 รวมมีระยะเวลาเช่า 18 ปี 9 เดือน 14 วัน
บริ ษทั รับรู ้สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างเพื่อดําเนิ นการจัดหาประโยชน์ ในบัญชีโครงการพัฒนาอสังริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยวิธีสญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

Page 141

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
18.2. สิทธิการเช่ าพื้นที่
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

สิ ทธิการเช่าพื้นที่
หัก ค่าตัดจําหน่าย
สะสม
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม
2564
9,895,771
(8,847,959)
1,047,812

-

-

โอนเข้า/โอน
ออก
-

(485,926)
(485,926)

-

-

เพิม่

ลด

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
9,895,771
(9,333,885)
561,886

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ ทธิ การเช่าส่ วนหนึ่ งราคาทุนจํานวน 9.89 ล้านบาท ราคาตามบัญชี 0.56 ล้าน
บาทและราคาตามบัญชี 1.05 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั นําไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
พาณิ ชย์ และสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 40.1)
18.3. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดังนี้
(หน่วย : บาท)

โปรแกรม
สําเร็ จรู ป
ราคาทุน
1 มกราคม 2564
ซื้อเพิ่ม
ลดลงจากการจําหน่าย

360,000

7,992,778
7,992,778

460,875,890
2,515
(497,600)
460,380,805

(5,507,383)
(14,837)
497,586
(5,024,634)

(359,999)
(359,999)

-

(1,504,477)
(1,644,200)
(3,148,677)

(7,371,859)
(1,659,037)
497,586
(8,533,310)

31 ธันวาคม 2563

15,729

1

447,000,000

6,488,301

453,504,031

31 ธันวาคม 2564

3,393

1

447,000,000

4,844,101

451,847,495

31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

360,000

รวม

447,000,000
447,000,000

31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ลดลงจากการจําหน่าย

5,523,112
2,515
(497,600)
5,028,027

งบการเงินรวม
สัญญาซื้อขาย สิ ทธิในการใช้
ค่าวางระบบ ไฟฟ้าและขยะเชื่อ เครื่ องหมาย
บัญชี
เพลิง
การค้า
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)

โปรแกรม
สําเร็ จรู ป
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิม่

ค่าวางระบบ
บัญชี

360,000

3,457,678
4,535,100
7,992,778

456,340,790
4,535,100
460,875,890

(5,466,712)
(40,671)
(5,507,383)

(359,999)
(359,999)

-

(185,811)
(1,318,666)
(1,504,477)

(6,012,522)
(1,359,337)
(7,371,859)

31 ธันวาคม 2562

56,400

1

447,000,000

3,271,867

450,328,268

31 ธันวาคม 2563

15,729

1

447,000,000

6,488,301

453,504,031

31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

5,523,112
5,523,112

360,000

รวม

447,000,000
447,000,000

31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
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งบการเงินรวม
สัญญาซื้อขาย สิ ทธิในการใช้
ไฟฟ้าและขยะ เครื่ องหมาย
เชื่อเพลิง
การค้า

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
โปรแกรม
สําเร็ จรู ป
ราคาทุน
1 มกราคม 2564

สิ ทธิในการใช้
เครื่ องหมายการค้า

ค่าวางระบบบัญชี

รวม

ซื้อเพิ่ม

5,436,356
2,515

360,000
-

7,992,778
-

13,789,134
2,515

ลดลงจากการจําหน่าย

(497,600)

-

-

(497,600)

31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ลดลงจากการจําหน่าย

4,941,271

360,000

7,992,778

13,294,049

(5,423,482)
(11,987)
497,586
(4,937,883)

(359,999)
(359,999)

(1,504,477)
(1,644,200)
(3,148,677)

(7,287,958)
(1,656,187)
497,586
(8,446,559)

31 ธันวาคม 2563

12,874

1

6,488,301

6,501,176

31 ธันวาคม 2564

3,388

1

4,844,101

4,847,490

31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
โปรแกรม
สําเร็ จรู ป
ราคาทุน
1 มกราคม 2563

ค่าวางระบบบัญชี

รวม

5,436,356
-

360,000
-

3,457,678
4,535,100

9,254,034
4,535,100

5,436,356

360,000

7,992,778

13,789,134

(5,386,044)
(37,438)

(359,999)
-

(185,811)
(1,318,666)

(5,931,854)
(1,356,104)

(5,423,482)

(359,999)

(1,504,477)

(7,287,958)

31 ธันวาคม 2562

50,312

1

3,271,867

3,322,180

31 ธันวาคม 2563

12,874

1

6,488,301

6,501,176

ซื้อเพิม่
31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
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สิ ทธิในการใช้
เครื่ องหมายการค้า

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
19. สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ภาษีเงิน หนี้สินภาษีเงินได้
ได้รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
1,117,571
38,305,882
(156,125,490)
39,423,453
(156,125,490)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สุทธิ
1,117,571
(117,819,608)
(116,702,037)

สิ นทรัพย์ภาษีเงิน หนี้สินภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชี
ได้รอตัดบัญชี
1,146,667
43,438,722 (159,616,632)
44,585,389 (159,616,632)

สุทธิ
1,146,667
(116,177,910)
(115,031,243)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภาษีเงิน หนี้สินภาษีเงินได้
ได้รอตัดบัญชี
รอตัดบัญชี
29,557,189
(38,970,515)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สุทธิ
9,413,326

สิ นทรัพย์ภาษีเงิน หนี้สินภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชี
ได้รอตัดบัญชี
33,162,058
(39,977,595)

สุทธิ
(6,815,537)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
ประมาณการต้นทุนเพื่อการซ่อม
รวม
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กําไร(ขาดทุน)

การเปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

5,854,463
321,748
298,286
2,182,414

(1,893,486)
94,523
548,926

-

-

3,960,977
321,748
392,809
2,731,340

30,597,747
4,289,930

(3,565,075)
(503,715)

-

-

27,032,672
3,786,215

978,159
50,334
12,308
44,585,389

151,886
5,005
(5,161,936)

-

-

978,159
202,220
17,313
39,423,453

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าธรรมเนียม EIR หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
สิ นทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ณ วันซื้อ
สิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
รวม
สุ ทธิ

68,500,064
109,045,310
(17,928,742)
159,616,632
(115,031,243)

กําไร(ขาดทุน)

(5,228,081)
1,898,315
(161,376)
(3,491,142)
(1,670,794)

การเปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

-

63,271,983
1,898,315
108,883,934
(17,928,742)
156,125,490
(116,702,037)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพือ่ ให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
ประมาณการต้นทุนเพื่อการซ่อม
รวม
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งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน)
ใน
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

5,155,462
428,997
184,933
2,524,838

699,001
(107,249)
113,353
401,690

(744,114)

-

5,854,463
321,748
298,286
2,182,414

34,467,300
5,032,644

(3,869,553)
(742,714)

-

-

30,597,747
4,289,930

978,159
19,410
48,791,743

50,334
(7,102)
(3,462,240)

(744,114)

-

978,159
50,334
12,308
44,585,389

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ณ วันซื้อ
สิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
รวม
สุ ทธิ

72,639,966
110,259,519
(17,928,742)
164,970,743
(116,179,000)

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน)
ใน
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษทั ย่อย

(4,139,902)
(1,214,209)
(5,354,111)
1,891,871

(744,114)

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

68,500,064
109,045,310
(17,928,742)
159,616,632
(115,031,243)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ประมาณการต้นทุนเพือ่ การซ่อม
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ เพือ่ ให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ค่าธรรมเนียม EIR หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
รวม
สุ ทธิ
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การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
การเปลี่ยนแปลงเงิน
กําไร(ขาดทุน)
ลงทุนใน
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

5,807,518
298,285
2,159,015

(1,879,494)
94,524
500,411

-

-

3,928,024
392,809
2,659,426

20,585,885
43,929
4,255,117
12,309

(2,023,400)
169,117
(471,031)
5,004

-

-

18,562,485
213,046
3,784,086
17,313

33,162,058

(3,604,869)

-

-

29,557,189

39,977,595
-

(2,905,395)
1,898,315

-

-

37,072,200
1,898,315

39,977,595
(6,815,537)

(1,007,080)
(2,597,789)

-

-

38,970,515
(9,413,326)

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้น/(ลดลง)
การเปลี่ยนแปลงเงิน
กําไร(ขาดทุน)
ลงทุนใน
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

4,776,920

1,030,598

-

-

5,807,518

184,933

113,352

-

-

298,285

2,116,983

398,339

(356,307)

-

2,159,015

22,597,430

(2,011,545)

-

-

20,585,885

-

43,929

-

-

43,929

4,481,831

(226,714)

-

-

4,255,117

19,410

(7,101)

-

-

12,309

34,177,507

(659,142)

(356,307)

-

33,162,058

41,830,505

(1,852,910)

-

-

39,977,595

รวม

41,830,505

(1,852,910)

-

-

39,977,595

สุ ทธิ

(7,652,998)

1,193,768

(356,307)

-

(6,815,537)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ประมาณการต้นทุนเพือ่ การซ่อม
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้เช่า
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
20. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินประกันสิ ทธิการเช่าและบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
ที่ดินรอการพัฒนา
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
9,773,359
17,844,341
70,085,570
73,801,420
79,858,929
91,645,761
23,625,000
23,625,000
103,483,929
115,270,761

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
7,625,262
15,649,725
110,649
5,110,650
7,735,911
20,760,375
7,735,911
20,760,375

21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูท้ รัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
11,465,579
48,052,054
577,875,614
724,938,105
500,000,000
799,289,440
1,089,341,193
1,572,279,599

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
8,605,370
38,579,278
577,875,614
724,938,105
500,000,000
799,289,440
1,086,480,984
1,562,806,823

บริ ษทั ใหญ่ได้ทาํ สัญญาขอสิ นเชื่อ Factoring กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยบริ ษทั ได้นาํ บัญชีลกู หนี้การค้าเป็ นหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1 ต่อปี
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
22. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้าหนี้การค้า
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น
เงินรับล่วงหน้าโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เงินทดรองรับ
อื่นๆ
รวม
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

93,829,154
93,829,154

88,783,793
88,783,793

79,124,637
79,124,637

83,711,770
83,711,770

13,503,623
162,864,804
17,957,929
7,111,928
441,554
631,046
12,491,088
16,647,138
231,679,110
325,478,264

15,722,258
156,342,746
17,034,626
6,386,352
309,847
433,093
549,244
26,337,347
223,115,513
311,899,306

9,722,000
23,725,284
9,492,655
1,846,981
343,355
591,981
31,008,059
1,811,299
78,541,614
157,666,251

12,026,135
17,213,195
8,532,531
825,981
270,051
378,641
28,262,216
1,174,894
68,683,644
152,395,414
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
23. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
หัก เงินต้นจ่ายชําระ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายชําระ
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัด
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
8,629,001
4,362,161
52,421,458
8,297,014
(1,368,075)
(12,197,623)
(2,312,779)
(1,431,351)
(349,320)
47,421,485
8,629,001
(2,460,233)
(606,429)
44,961,252
8,022,572
(19,867,135)
(3,296,074)
25,094,117
4,726,498

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
11,417,951
4,054,321
50,501,458
12,509,015
(1,368,075)
(12,700,521)
(3,250,115)
(1,487,653)
(527,194)
47,731,235
11,417,952
(2,461,512)
(795,992)
45,269,723
10,621,960
(20,540,311)
(4,440,390)
24,729,412
6,181,570

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินระยะยาวมีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
19,867,135
3,296,074
25,094,117
4,726,498
44,961,252
8,022,572

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
20,540,311
4,440,389
24,729,412
6,181,571
45,269,723
10,621,960

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าใช้จ่ายสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
12,779,204
2,490,846
13,268,417
3,495,992
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
1,431,351
349,320
1,487,653
527,194
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน
และสัญญาบริ การ
10,035,782
14,927,368
9,735,714
14,549,574
สุ ทธิ
24,246,337
17,767,534
24,491,784
18,572,760
24. หุ้นกู้
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้รับอนุมตั ิให้ บริ ษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุน้ กูว้ งเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพือ่ นําเงินไปชําระคืนหนี้เงินกูซ้ ่ ึงมีอยูใ่ นปั จจุบนั และ/
หรื อ ในการดําเนิ นงาน และ/หรื อขยายธุ รกิจ และ/หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั หรื อ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควร โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการออกและเสนอขายหุ ้นกูม้ ี ประกันของ บริ ษ ทั ที ดับบลิ วแซด
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ให้กบั ผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่ (II&HNW) มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทตราสาร
: หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกัน มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และให้สิทธิ ผูอ้ อก
หุน้ กูใ้ นการไถ่ถอนได้ก่อนครบกําหนด
มูลค่าเสนอขาย
: 420,000,000 บาท
อายุตราสาร
: 2 ปี 1 วัน นับจากวันที่ออกหุน้ กู้
อัตราดอกเบี้ย
: คงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู้
การจ่ายดอกเบี้ย
: ชําระดอกเบี้ยหุ ้นกูท้ ุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 23 มกราคม, 23 เมษายน, 23 กรกฎาคม และ 23
ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ ้นกู้ โดยชําระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 23 เมษายน 2563
และชําระดอกเบี้ ยงวดสุ ดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบกําหนด
ชําระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทําการ ให้เลื่อนวันชําระดอกเบี้ยไปเป็ นวันทําการถัดไป
วันที่ออกตราสาร
: 23 มกราคม 2563
วันที่ครบกําหนดอายุ
: 24 มกราคม 2565
ผูจ้ ดั จําหน่ายหุน้ กู้
: บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน), บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน), บริ ษทั หลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุน้ กู้
: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หลักประกัน

: บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: หลักประกันประธาน
1. ที่ดินเปล่า ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ย่อย
คือ บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด มูลค่าตลาดที่ประเมิน 227,800,000 บาท ประเมินเมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2562 โดยบริ ษทั เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จํากัด
2. ที่ดินเปล่า ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ย่อย
คือ บริ ษทั ปิ ยะชาติ จํากัด มูลค่าตลาดที่ ประเมิน 58,700,000 บาท ประเมินเมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2562 โดยบริ ษทั เรี ยลเอสเตท แอพเพรซัล จํากัด
: หลักประกันเสริ ม
1. ที่ ดิ นเปล่า ตํา บลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา กรรมสิ ท ธิ์ ของบริ ษ ัท
สุวรรณภูมิซิต้ ี จํากัด และ นายสิ ทธิชยั เจริ ญขจรกุล ซึ่งเป็ นบริ ษทั /บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
กัน มูลค่าตลาดที่ประเมิน 344,540,000 บาท ประเมินเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2562 โดย
บริ ษทั เอเจนซี่ ฟอร์เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด

ทั้งนี้ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครั้งนี้ บริ ษทั จะมีวงเงินคงเหลือในการออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 4,580 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุน้ กูส้ าํ หรับงปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ยอดตามหน้ าตัว๋ )
ออกหุน้ กูร้ ะหว่างปี
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี

420,000,000
(574,883)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

419,425,117

ภายใต้ขอ้ กําหนดในการออกหุน้ กู้ บริ ษทั ต้องดํารงไว้ซ่ ึงอัตราส่วนของ “หนี้ สินสุ ทธิ ” ต่อ “ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น” ในอัตราส่ วน
ไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรื อวันสิ้นปี บัญชี
25. หุ้นกู้แปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกู้
แปลงสภาพให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน
330,000 หน่ วย หรื อคิดเป็ นมูลค่าหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขายไม่เกิน 330 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงิ นทุนเพิ่มเติมในธุ รกิ จที่
ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริ ษทั คาดว่าจะนํามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้การ
ดําเนินงานของบริ ษทั ปรับตัวดีข้ ึน โดยมีขอ้ กําหนดและเงื่อนไขหลักของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังนี้
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประเภทตราสาร

มูลค่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการจัดสรร
แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
หุน้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ

อายุของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

: หุน้ กูแ้ ปลงสภาพชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ
ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ละผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อน
วันครบกําหนดไถ่ถอน
: ในวันออกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพมีจาํ นวนทั้งหมด 208,876 หน่วย โดยมีมูล
ค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิ ดเป็ นมูลค่ารวมหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพไม่เ กิ น 208,876,000
บาท
: 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
: 45,132 หุ ้นเดิม : 1 หน่วยหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ (กรณี มีเศษจากการคํานวณให้ต ัดทิ้งทุกกรณี )
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ รายใดที่ ถือหุ ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ น้ จะไม่มีสิทธิ จองซื้ อหุ น้ กูแ้ ปลง
สภาพตามสิ ทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิ ทธิของตนได้)
: 1,650,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 9.97 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ในปัจจุบนั ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจํานวน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.54 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ของบริ ษทั ฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2564 รวมกับจํานวนหุน้ ที่รองรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ท่ีออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ จํานวน 4,964,475,981 หุน้ จํานวนหุน้ ที่รองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 6
(TWZ-W6) จํานวน 4,964,475,981 หุน้ จํานวนหุน้ ที่รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่
ออกจําหน่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ จํานวน 1,650,000 หุน้ และจํานวนหุน้ ที่รองรับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จํานวน 3,300,000,000 หุน้ ที่ออกและจัดสรรใน
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ทั้งนี้ จํานวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอ
ขายครั้งนี้เมื่อรวมกับจํานวนหุน้ ที่บริ ษทั ฯ จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนออกใหม่
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้อหุน้ ในครั้งอื่นมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละ
50.00 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
: 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

วันออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
วันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
แปลงสภาพ

: วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
: วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หรื อวันทําการถัดไปกรณี ท่ีวนั ดังกล่าวมิใช่วนั ทําการ

อัตราดอกเบี้ย
การชําระดอกเบี้ย
ข้อจํากัดในการโอน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ

: ร้อยละ 6.25 ต่อปี
: ปี ละ 4 ครั้ง โดยจะชําระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
: ไม่มี
: 0.20 บาทต่อหุน้ หรื อ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
ในข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราส่วนการแปลงสภาพ

วันแปลงสภาพ
ระยะเวลาการใช้สิทธิและ
กําหนดการใช้สิทธิ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ

: 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ต่อ 5,000 หุ ้น (หรื ออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและ
ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ)
: สามารถเริ่ มแปลงสภาพได้ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อในวันที่หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพหมดอายุ
: สามารถใช้สิทธิ แปลงสภาพได้เมื่อหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ ออกหุ ้นกู้
แปลงสภาพหรื อในวันที่ครบกําหนดไถ่ถอนของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

: 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุ
: ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้
สามัญจนถึงวันทําการที่ 15 ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน (วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้ง
สุดท้าย) โดยไม่มีการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ครั้งสุดท้ายผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทางได้แก่
ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็ นเงินสดทั้งจํานวน ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ต่ละรายจะได้รับเงินสดจํานวน
1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
พร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย
ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ (มูลค่าของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพที่ เหลืออยูท่ ้ งั จํานวน
เป็ นหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ที่ ราคาแปลงสภาพที่ 0.20 บาทต่อหุ น้ (หรื อ
ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนด
ว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ)
ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้น กู้แต่ละรายจะต้องเลื อ กทางเลื อก ก) หรื อ ข) อย่างใดอย่างหนึ่ ง เท่ านั้น ไม่
สามารถแบ่งหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ตนเองถืออยูเ่ พื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
มูลค่าไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ : หุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะมีมลู ค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่
ว่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
สิ ทธิในการไถ่ถอนก่อน
: บริ ษทั ฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน (Call Option)
ครบกําหนด
นายทะเบียน
: ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
การขึ้นทะเบียนของ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิด
จากการแปลงสภาพ
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: บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด
: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรื อครบอายุการชําระคืนของหุ ้นกู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูบ้ นั ทึกหักจากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และตัดจําหน่ายตามอายุของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกูแ้ ปลงสภาพและสิ ทธิ ในการเลือกแปลงสภาพสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ออกจําหน่ายระหว่างปี
หัก ค่าธรรมเนียมค่าที่ปรึ กษาตัดจ่าย
มูลค่าในการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
สิ ทธิในการเลือกแปลงสภาพ
208,876,000
(9,491,576)
199,384,424

-

บริ ษทั จ่ายเงินล่วงหน้าค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจํานวนเงิน 9.60 ล้านบาท และทยอยตัดจําหน่ายตามอายุ
ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเมื่อมีการออกจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีหุน้ กูค้ งเหลือ 208.87 ล้านบาท ที่ยงั ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
26. เงินกู้ยืมระยะยาว และส่ วนของหนีส้ ินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
39,122,091
20,000,000
(15,221,523)
23,900,568
20,000,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
39,122,091
20,000,000
(15,221,523)
23,900,568
20,000,000
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในระหว่างปี เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก รับเงินกูย้ มื
หัก จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
20,000,000
62,512,474
30,000,000
20,000,000
(10,877,909)
(62,512,474)
39,122,091
20,000,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
20,000,000
62,512,474
30,000,000
20,000,000
(10,877,909)
(62,512,474)
39,122,091
20,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มียอดเงินกูย้ มื คงเหลือ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ใหญ่มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง วงเงิน 20 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืม
โดยการทําสัญญาเงินกูย้ ืม ระยะเวลาการกูย้ ืม 36 เดือน เริ่ มจ่ายชําระเงินกูย้ ืมงวดแรก ในเดือนที่ 25 นับตั้งแต่วนั ที่เบิกใช้
อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี
- เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 บริ ษทั ใหญ่มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงิน 30 ล้านบาท เป็ นการกูย้ ืมโดย
การทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะเวลาการกูย้ มื 24 เดือน เริ่ มจ่ายชําระเงินกูย้ ืมงวดแรกภายในเดือน เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ย
MLR ต่อปี
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินทั้งสองแห่งไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
27. เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
รวม
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
412,157
94,640,770
412,157
94,640,770

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
94,228,613
94,228,613

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
27.1. ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพือ่ เป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั
วัตถุประสงค์ในการออกตัว๋
: เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
อายุตวั๋ สัญญาใช้เงิน
: ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ออกตัว๋
อัตราดอกเบี้ย
: 5.5% ต่อปี
ในระหว่างปี ตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดยกมา
ออกจําหน่ายระหว่างปี
ตัดจําหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
หัก : จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
25,000,000
60,000,000
50,000,000
6,250,000
(6,250,000)
(60,000,000)
(75,000,000)
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
60,000,000
50,000,000
6,250,000
(6,250,000)
(60,000,000)
(50,000,000)
-

27.2. เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
ในระหว่างปี เงินกูย้ มื ระยะสั้น มีการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
หัก : ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
หัก : จ่ายชําระ
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
94,640,770
81,471,885
100,000,000
5,771,387
3,902,789
(9,674,176)
(100,000,000)
(81,059,728)
412,157
94,640,770

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
94,228,613
30,000,000
100,000,000
5,771,387
3,902,789
(9,674,176)
(100,000,000)
(30,000,000)
94,228,613

ตามสัญญาเช่า ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ระบุถึงเงื่อนไขว่าผูเ้ ช่ามีสิทธิ ซ้ื อทรัพย์สินคืนในราคา 100 ล้านบาท โดยต้องชําระ
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 และต้องทําการจ่ ายค่าเช่าครบตามข้อกําหนดของสัญญา อี กทั้งต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้เช่ าทราบ
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ล่วงหน้าก่อนวันที่ครบกําหนด 15 วัน โดยทางผูถ้ ือหุน้ เดิมของผูใ้ ห้เช่าจะทําการโอนหุ ้นทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ณ วันที่ทาํ การ
จ่ายชําระ
เมื่ อวันที่ 12 เมษายน 2564 บริ ษทั ได้ชาํ ระคื นเงิ นกู้แล้วทั้งจํานวน โดยปฏิ บัติตามเงื่ อนไขของสัญญาเช่ าทุ กประการ
(หมายเหตุ 12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ในรู ปแบบสัญญากูย้ ืม
ประเภทกําหนดการชําระเงินเมื่อทวงถามและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.00 ต่อปี
28. หนีส้ ินทางการเงิน
28.1. สังหาริมทรัพย์ ตามสัญญาเช่ าทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก : ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
6,051,320
10,202,659
(334,498)
(760,656)
5,716,822
9,442,003
(2,731,212)
(3,570,607)
2,985,610
5,871,396

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงิ นกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยมีกาํ หนดการ
ชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 6 ปี
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินระยะยาว มีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2,731,212
3,570,607
2,985,610
5,871,396
5,716,822
9,442,003

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
28.2. อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่ าทางการเงิน

ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้ดว้ ยวิธี
สัญญาเช่าทางการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์รับรู ้ดว้ ยวิธี
สัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

141,905,459
(44,664,931)
97,240,528

151,405,455
(51,881,510)
99,523,945

68,904,156
(21,687,674)
47,216,482

73,517,010
(25,191,784)
48,325,226

(3,398,987)
93,841,541

(2,283,416)
97,240,529

(1,650,426)
45,566,056

(1,108,744)
47,216,482

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินระยะยาว มีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
3,398,987
2,283,415
28,618,967
22,162,128
65,222,574
75,078,402
97,240,528
99,523,945

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
1,650,426
1,108,744
13,896,334
10,761,127
31,669,722
36,455,355
47,216,482
48,325,226

Page 164

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
29. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
บวก ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
บวก การปรับมูลค่า – ผลขาดทุน
(กําไร) ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2564
11,345,070
12,624,197
2,592,758
2,319,265
151,872
122,180

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2564
10,795,076
10,584,914
2,361,773
1,877,303
140,280
114,392

-

(3,720,572)

-

(1,781,533)

14,089,700

11,345,070

13,297,129

10,795,076

สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรั บโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานรวมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ งรับรู ้ในงบการเงิ นรวมและเฉพาะของ
บริ ษทั จํานวน 3.72 ล้านบาท และ 1.78 ล้านบาท ตามลําดับ (2563 : จํานวน 3.72 ล้านบาท และ 1.78 ล้านบาท ตามลําดับ)
ข้ อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีใ่ ช้ เป็ นดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
1.30 - 2.31
1.30 - 2.31
3-5
3-5
0 - 40
0 - 40
60
60

(หน่วย : ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
1.30
1.30
3
3
0 - 40
0 - 40
60
60

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยซึ่ งมีผลกระทบเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ต่อภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราอายุคาดเฉลี่ย

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1,460,891)
1,713,473
1,851,168
(1,597,460)
(1,564,774)
671,755
69,105
(68,710)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1,337,487)
1,564,283
1,695,841
(1,467,574)
(1,428,027)
588,790
62,830
(62,483)

การวิเ คราะห์ค วามอ่อ นไหวข้า งต้น อาจไม่ไ ด้แ สดงถึง การเปลี ่ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในภาระผูก พัน ผลประโยชน์
พนักงาน เนื่ องจากเป็ นการยากที่ การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิ ดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่ งอาจมี
ความสัมพันธ์กนั
การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงิ นผลประโยชน์ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
2,841,090
2,841,090
เกินกว่า 5 ปี
207,540,071
158,643,594
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
30. ทุนเรื อนหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ
30.1. หุ้นสามัญ
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวนหุน้
มูลค่า
จํานวนหุน้
มูลค่า
(หุน้ )
(บาท)
(หุน้ )
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
บวก หุน้ สามัญเพิ่มขึ้น
หัก หุน้ สามัญลดลง
หุ้นสามัญปลายปี
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ ว
หุน้ สามัญต้นปี
บวก หุน้ สามัญเพิ่มขึ้น
หัก หุน้ สามัญลดลง
(หมายเหตุ 30.2)
หุ้นสามัญปลายปี

16,442,246,820
21,483,411,462
(8,153,278,379)
29,772,379,903

1,644,224,682
2,148,341,146
(815,327,838)
2,977,237,990

16,482,246,820
(40,000,000)
16,442,246,820

1,648,224,682
(4,000,000)
1,644,224,682

9,906,689,250
4,986,738,691

990,668,925
498,673,869

8,548,952,743
1,397,736,507

854,895,274
139,773,651

14,893,427,941

1,489,342,794

(40,000,000)
9,906,689,250

(4,000,000)
990,668,925

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้รับเงินล่วงหน้าจากการเพิ่มทุนเป็ นจํานวนเงิน 494.16 ล้านบาท โดยยังไม่สิ้นสุ ด
ระยะเวลาการเพิ่มทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ ดังกล่าวบริ ษทั นําไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 1,489,342,794.10 บาท เป็ น
1,985,790,392.20 บาทและเริ่ มซื้อขายได้ในวันที่ 11 มกราคม 2565
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 14,878,951,962 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดําเนินการลดทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,617,720,809 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กําหนดให้
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-

บริ ษ ัท ลดทุ น จดทะเบี ย นจํานวน 6,535,557,570 หุ ้น มู ล ค่าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท และแก้ไขหนัง สื อ
บริ คณหส์นธิขอ้ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

-

บริ ษ ัทเพิ่ม ทุ น จดทะเบี ยนจํานวน 6,604,459,500 หุ ้น มูล ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขหนังสื อ
บริ คณหส์นธิขอ้ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
-

อนุมตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 6,604,459,500 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
จํานวนหุ ้น ที่ สามารถขายได้ 4,986,738,691 หุ ้น มูลค่ าหุ ้น ที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริ ษทั ได้ด ําเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดําเนินการลดทุนจดทะเบียน
จํานวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดําเนินการเพิม่ ทุนชําระแล้ว
จํานวน 1,397,736,507 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
30.2. หุ้นทุนซื้อคืน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ซ้ือคืนและยังมิได้จาํ หน่ายของบริ ษทั จํานวน 40 ล้าน
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 4 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้โอนผลต่างจากการลดทุนจํานวน 0.04 ล้านบาท และ สํารองหุ ้นทุนซื้ อคืนจํานวน 3.60 ล้านบาทไปยัง
กําไรสะสมในจํานวนเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีหุ้นทุนซื้ อคืนรวมทั้งสิ้ น 40 ล้านหุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.47 ของจํานวนหุ ้นสามัญที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่ารวม 3.60 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ นสํารองสําหรับหุน้ ทุนซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นเต็มจํานวนแล้ว
เมื่ อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ แผนหุ ้น ทุนซื้ อคืน (“แผน”) โดยให้ซ้ื อหุ ้นคืนได้ไม่เกิ น
ร้อยละ 9.94 ของหุ ้นบริ ษทั ที่ ออก หรื อไม่เกิน 850 ล้านหุ ้น แผนนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการบริ หารสภาพคล่องส่ วนเกิ น
ของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จํานวนเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมตั ิสาํ หรับการซื้ อหุ ้นคืนคือ 120 ล้านบาท และราคาใน
การจ่ายซื้ อหุ ้นต้องไม่เกิ นร้อยละ 115 ของราคาปิ ดถัวเฉลี่ยจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ในช่วง 15 วันซื้อขายก่อนที่จะมีการซื้อหุน้ แต่ละหุน้ บริ ษทั สามารถซื้อหุน้ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่างวันที่
6 มิถุนายน 2562 ถึง 26 มิถุนายน 2562
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ ้นคืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกําไรสะสม และให้บริ ษทั
ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงิ นสํารองเท่ากับจํานวนเงิ นที่ได้จ่ายซื้ อหุ ้นคืนจนกว่าจะมีการจําหน่ ายหุ ้นซื้ อคืนได้หมด
หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุน้ ทุนซื้อคืนที่จาํ หน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี
30.3. ใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามมติการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ใน กําหนดให้ลดทุนจดทะเบียน ตาม
สัดส่ วนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่หมดอายุลงแล้ว จํานวน 2,774,984,207 หน่วย (TWZ-W5) ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาํ การลดทุน
จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 (หมายเหตุ 30.1.)
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
31. เงินปันผลจ่ าย
ตามมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563
32. การจัดสรรสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถนํามาจ่ายเงินปั นผลได้
33. รายได้ อื่น

รายได้สนับสนุนการขาย
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการโอนสิ นทรัพย์
รายได้อื่น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
13,119,406
5,990,768
28,960,209
25,447,359
5,651,798
3,910,523
5,513,192
3,734,656
1,772,188
14,818,647
3,993,708
14,958,754
4,627,359
12,508,672
14,620,711
11,741,914
11,971,141
33,052,064
39,340,649
54,836,382
56,111,910

34. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
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2563

2564

2563

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า
(โอนกลับ)

(258,852,358)

(179,471,791)

(255,646,514)

(179,990,142)

(9,467,429)

4,870,980

(9,397,469)

5,152,988

ซื้อสิ นค้าสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

3,334,089,536

3,108,884,658

3,201,807,358

3,056,272,854

120,701,191

118,414,879

96,329,117

97,650,155

ค่าเสื่ อมราคาที่ดินอาคารอุปกรณ์

12,466,244

13,605,837

11,328,769

13,127,342

ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

12,779,204

2,490,846

13,268,417

3,495,992

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ไม่มตี วั ตนอื่น

2563

2564

2563

1,649,147

1,696,582

485,926

487,257

1,659,037

1,359,337

1,656,187

1,356,104

22,075,006

34,577,671

22,474,633

34,813,403

ค่าส่ งเสริ มการขาย

1,201,704

885,354

483,587

878,459

ค่าที่ปรึ กษา

4,282,897

8,907,516

1,010,000

6,217,741

ค่าเช่าพื้นที่และบริ การ

35. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงานสําหรั บพนักงานประจําทั้งหมดของบริ ษทั ตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พนักงานและบริ ษทั จ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะ
ได้รับส่วนที่บริ ษทั สมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทํางานกับบริ ษทั บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
ผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
661,946
1,023,174
567,692
909,504
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
36. ต้ นทุนทางการเงิน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมกูย้ มื อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
7,154,492
3,473,962
8,545,960
8,545,960
6,350,185
6,350,185
16,839,880
16,839,880
110,436,067
111,214,403
122,384,502
117,215,779
123,940,744
121,038,550
147,770,342
142,601,619

37. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํ นวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับปี คูณด้วยอัตราภาษีคา่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้ สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
8,264,257
5,866,417
6,709,121
4,762,197
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
1,670,793
(1,952,230)
2,597,788
(1,193,767)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จยกเลิก
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
9,935,050
3,914,187
9,306,909
3,568,430
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล
45,716,608
(4,781,967)
36,187,491
8,671,870
บวกกลับ (ขาดทุน) กําไรทางบัญชีของบริ ษทั
ย่อยบางแห่ง
(1,908,191)
15,419,208
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล-สุทธิ
43,808,417
10,637,241
36,187,491
8,671,870
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
20%
20%
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
8,761,683
2,127,448
7,237,498
1,734,374
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ที่ไม่สามารถหักภาษีได้
1,173,367
1,786,739
2,069,411
1,834,056
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
9,935,050
3,914,187
9,306,909
3,568,430
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีสะสม ที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี จํานวน 38.94 ล้านบาท และ 11.03 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ยังไม่รับรู ้ผลขาดทุนทางภาษีเงินได้ดงั กล่าวเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่า ผลการดําเนิ นงานในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั มี
ปั จจัยเสี่ ยงต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จึงทําให้อาจไม่สามารถประมาณผลการดําเนินงานที่แน่นอนได้ ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ เมื่อมีภาระภาษีท่ีเกิดจริ ง
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
38. กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
(หน่วย : บาท : หุน้ )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญต้นปี
หุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วในระหว่างปี
ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ตัดหุน้ จดทะเบียนที่ซ้ือคืน
และยังมิได้จาํ หน่ายของบริ ษทั
หุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว
ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐานส่ วนทีเ่ ป็ นของ
บริษัทใหญ่

38,824,539

(7,499,104)

26,880,582

5,103,440

9,906,689,250

8,548,952,743

9,906,689,250

8,548,952,743

3,470,223,637

1,229,702,610

3,470,223,637

1,229,702,610

-

(40,000,000)

-

(40,000,000)

13,376,912,887

9,738,655,353

13,376,912,887

9,738,655,353

0.0029

(0.0008)

0.0020

0.0005

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ส่ วนที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติวา่ หุน้ สามัญ
เที ย บเท่ า ปรั บ ลดได้ แ ปลงเป็ นหุ ้ น สามัญ ทั้ งหมด บริ ษัท มี หุ้ น สามัญ เที ย บเท่ า ปรั บ ลด คื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ซึ่ งบริ ษทั คํานวณจํานวนหุ ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มูลค่าที่เป็ นตัว
เงินของราคาตามสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่มาพร้ อมกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (กําหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของหุ ้นสามัญ
ของบริ ษัท ในระหว่ า งปี ) การคํา นวณนี้ ทํา ขึ้ น เพื่ อ กํา หนดจํา นวนหุ ้ น สามัญ ที่ ต ้อ งบวกเพิ่ ม กับ หุ ้ น สามัญ ที่ ถื อ โดย
บุคคลภายนอกในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุ งกําไรสุทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
ไม่ได้คาํ นวณกําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญมีราคาตํ่ากว่า
ราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด เนื่ องจาก
ค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพหุ ้นกู้ ต่อ 1 หุ ้นสามัญเท่ากับ 0.20 บาท และ กําหนดการแปลงสภาพหู ้นกูค้ ือวันที่ 21 ธันวาคม
2566
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
39. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ได้นําเสนอข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิ จเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงานโดย
พิจารณาจากโครงสร้างบริ หารและการรายงานทางการเงินภายในของบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
สิ นทรัพย์ รายได้จากส่ วนงานเป็ นรายการที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงานหรื อที่ สามารถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ส่วนงานธุรกิจ
บริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาํ คัญ 5 ส่ วน คือ ส่ วนงานซื้ อ-ขายอุปกรณ์สื่อสาร, ส่ วนงานโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์,
ส่วนงานอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน, ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานพลาสม่า, ส่ วนงานยานยนต์
พลังงานไฟฟ้า
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)

ซื้อ-ขาย
อุปกรณ์สื่อสาร
จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนี่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

โครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
เพื่อการลงทุน
ไฟฟ้าด้วยพลังงาน พลาสม่า

ยานยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า

รวม

รวมรายได้

3,071,317,452
99,367,761
3,170,685,213

160,646,976
160,646,976

11,484,530
11,484,530

300,000
300,000

69,718,185
69,718,185

3,071,617,452
341,217,452
3,412,834,904

รายได้ในประเทศ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

3,170,685,213
24,089,187
1,445,270
(113,924,382)
(25,921,768)
66,403,792
(14,812,520)

160,646,976
1,417,726
5,676,852
(8,924,263)
(1,245,508)
(24,728,347)
5,201,284

11,484,530
8,003,208
(244,329)

300,000
1
618
(1,092,099)
(168,352)
(1,980,997)
(85,303)

69,718,185
121,165
301,245
(1,218,004)
(1,966,347)
5,818

3,412,834,904
25,628,079
7,423,985
(123,940,744)
(28,553,632)
45,761,907
(9,935,050)

มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ใช้ในส่ วนงาน

5,124,694,316

404,763,089

108,263,000

722,518,279

137,709,442

6,497,948,126

ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้าซึ่ งเป็ นส่ วนงานซื้อ-ขายอุปกรณ์สื่อสาร จํานวน 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 62 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)

ซื้อ-ขาย
อุปกรณ์สื่อสาร
จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนี่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

โครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
เพื่อการลงทุน
ไฟฟ้าด้วยพลังงาน พลาสม่า

ยานยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า

รวม

รวมรายได้

3,130,961,526
94,820,896
3,225,782,422

9,983,068
9,983,068

11,675,565
11,675,565

85,000
85,000

16,011
16,011

3,131,046,526
116,495,540
3,247,542,066

รายได้ในประเทศ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

3,225,782,422
36,420,120
12,326,714
(137,179,479)
(17,684,644)
7,377,490
(3,586,623)

9,983,068
5,584,949
(9,297,189)
(1,298,668)
(9,535,763)
(762,943)

11,675,565
1,627,888
520,220

85,000
372,234
(1,293,674)
(167,484)
(1,610,004)
(84,841)

16,011
132,365
(1,806)
(2,641,578)
-

3,247,542,066
36,420,120
18,416,262
(147,770,342)
(19,152,602)
(4,781,967)
(3,914,187)

มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ใช้ในส่ วนงาน

4,235,472,665

596,035,790

114,900,000

721,559,031

90,706,447

5,758,673,933

ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้าซึ่งเป็ นส่ วนงานซื้อ-ขายอุปกรณ์สื่อสาร จํานวน 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 70.41 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
40. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
40.1. วงเงินสินชื่ อและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
หนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อ (ล้านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อที่ใช้ (ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่ อคงเหลือ (ล้ านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อเบิกเกินบัญชี
วงเงินสิ นเชื่อ (ล้านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อที่ใช้ (ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่ อคงเหลือ (ล้ านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อเลตเตอร์ออฟ
เครดิต ทรัสรี ซีทและ
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
วงเงินสิ นเชื่อ (ล้านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อที่ใช้ (ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่ อคงเหลือ (ล้ านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อแฟคตอริ่ ง
วงเงินสิ นเชื่อ (ล้านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อที่ใช้ (ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่ อคงเหลือ (ล้ านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินสิ นเชื่อ (ล้านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อที่ใช้ (ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่ อคงเหลือ (ล้ านบาท)
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งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

71.85
55.43
16.42

71.85
57.56
14.29

60.00
43.58
16.42

60.00
45.71
14.29

60.00
11.38
48.62

60.00
47.96
12.04

50.00
8.53
41.47

50.00
38.49
11.51

1,815.00
1,103.31
711.69

1,815.00
1,250.12
564.88

1,815.00
1,103.31
711.69

1,815.00
1,250.12
564.88

300.00
300.00

300.00
299.29
0.71

300.00
300.00

300.00
299.29
0.71

265.00
265.00

265.00
265.00

265.00
265.00

265.00
265.00

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
วงเงินสิ นเชื่อ
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
วงเงินสิ นเชื่อที่ใช้
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
วงเงินสินเชื่ อคงเหลือ
(ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
วงเงินสิ นเชื่อกูย้ มื
วงเงินสิ นเชื่อ (ล้านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อที่ใช้ (ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่ อคงเหลือ (ล้ านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อบัตรเครดิต
วงเงินสิ นเชื่อ (ล้านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อที่ใช้ (ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่ อคงเหลือ (ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

21.67

21.67

21.67

21.67

-

-

-

-

21.67

21.67

21.67

21.67

50.00
39.12
10.88

20.00
20.00
-

50.00
39.12
10.88

20.00
20.00
-

1.40
0.07
1.33

1.40
0.07
1.33

1.40
0.07
1.33

1.40
0.07
1.33

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้นาํ หลักทรัพย์ไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10.3
สิ ทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนนําไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อ (หมายเหตุ 18.2)
40.2. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาว
บริ ษทั ใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การ จํานวน 17 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลาระหว่าง 1 ปี ถึง 25 ปี
และสัญญาเช่าระยะสั้น จํานวน 6 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การ จํานวน 23 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลาระหว่าง 1 ปี ถึง 25 ปี
และสัญญาเช่าระยะสั้น จํานวน 15 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาบริ การ จํานวน 2 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลาระหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี
และสัญญาเช่าระยะสั้น จํานวน 1 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาบริ การ จํานวน 3 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลาระหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี
และสัญญาเช่าระยะสั้น จํานวน 1 สัญญา โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
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. ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อย มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิ นประมาณ 40.20 ล้านบาท และจํานวน 11.96 ล้าน
บาท (2563 : จํานวน 40.20 ล้านบาท และ 19.51 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับค่าก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะ และค่า
ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าตามลําดับ และมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายซื้อเครื่ องจักร และค่าควบคุมการติดตั้งเครื่ องจักร
และตรวจสอบระบบ จํานวนประมาณ 12.08 ล้านยูโร และ 0.90 ล้านยูโร ตามลําดับ (2563 : จํานวน 12.11 ล้านยูโร
และ 0.90 ล้านยูโร)
41. เครื่ องมือทางการเงิน
41.1. นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งจากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ จ ากการเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ยและอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่
มีการถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่วนสําคัญของธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุ นที่ เกิ ดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ ยง ฝ่ าย
บริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มน่ั ใจว่าเกิด
ความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
41.2. การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มน่ั คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมัน่ ของ
ตลาด และก่อให้เกิ ดการพัฒนาของธุ รกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุ น
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พิจารณา จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่
รวมส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
41.3. ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อจา
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ ยงที่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้กบั
เครื่ องมือทางการเงินจนทําให้คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเกิดความเสี ยหายทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ซึ่งกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีจาํ นวนมากรายอย่างไรก็ตามเนื่ องจากบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชื่ อที่ ระมัดระวังและมี การคํ้า
ประกันสําหรั บการให้สินเชื่ อรายใหญ่ ดงั นั้นกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั จึ งไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ น
สาระสําคัญจากการเก็บหนี้ จากลูกหนี้เหล่านั้นนอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดย
อาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ ในอดีตของลูกหนี้ ซ่ ึ งฝ่ ายบริ หารเชื่อว่า
เพียงพอแล้ว
41.4. ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจาก อัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงิน
ฝากสถาบันการเงิ น เงิ นให้กูย้ ืม เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น ดังนั้นกิ จการจึ งมีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยใน
ส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ ดังนี้
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้น
เงินให้กูย้ มื ระยะยาว
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุ ้นกู้
หุ น้ กูท้ ่มี ีลกั ษณะคล้ายทุน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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งบการเงินรวม
ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย : ล้านบาท)
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

อัตรา
ดอกเบี้ยร้อย
ละต่อปี
2564

อัตรา
ดอกเบี้ยร้อย
ละต่อปี
2563

101.48
357.34
73.02

12.18
356.20
74.11

5.00
20.00
-

5.50
-

810.82
10.04
-

338.99
10.04
-

912.30
5.00
20.00
367.38
73.02

351.17
5.50
366.24
74.11

0.05-0.25
6.00
5.00
0.15-7.71
0.05-7.71

0.05-0.35
6.00-7.15
0.20-7.71
0.05-7.71

11.47

48.05

1,077.88

1,524.23

-

-

1,089.35

1,572.28

1.81-7.50

1.74-7.50

-

-

69.51

69.51

-

-

69.51

69.51

1.50

1.50

-

-

0.41

94.64

-

-

0.41

94.64

12.00

1.80-12.00

-

-

434.65
23.90
199.38

20.00
410.80
-

-

-

434.64
23.90
199.38

13.33
410.80
-

5.75-7.00
2.00-5.75
6.25

2.00
7.00
-

-

-

19.87
25.09

3.30
4.73

-

-

19.87
25.09

3.30
4.73

4.25-6.00
4.25-6.00

5.25-6.00
5.25-6.00

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
หนี้สินทางการเงิน (ต่ อ)
สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน
สังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน

Page 182

งบการเงินรวม
ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

(หน่วย : ล้านบาท)
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

อัตรา
ดอกเบี้ยร้อย
ละต่อปี
2564

อัตรา
ดอกเบี้ยร้อย
ละต่อปี
2563

-

-

2.73

3.57

-

-

2.73

3.57

0.45-0.46

0.45-0.46

-

-

3.40

2.28

-

-

3.40

2.28

7.25

7.25

-

-

2.99

5.87

-

-

2.99

5.87

0.45-0.46

0.45-0.46

-

-

93.84

97.24

-

-

93.84

97.24

7.25

7.25

บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
41.5. ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงินและภาระผูกพัน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า (ดอลลาร์สหรัฐ)
199,000
283,000
199,000
283,000
เงินกูท้ รัสต์รีซีท (ดอลลาร์สหรัฐ)
860,100
680,550
860,100
680,550
ภาระผูกพัน
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ดอลลาร์สหรัฐ)
761,000
838,500
761,000
838,500
41.6. มูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สิน
ในรายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์หมุนเวียน
อื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และหนี้ สินหมุนเวียนอื่นเป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่
บันทึกไว้ในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนเผื่อขายพิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บนั ทึกไว้ในบัญชีเนื่ องจากส่ วนใหญ่ของเครื่ องมือทาง
การเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมลู ค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ระดับ 1
2564

ระดับ 2
2563

2564

ระดับ 3
2563

สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน(1)
- 112,700,000 114,900,000
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจาก
ค่าความนิยม(2)
(1)
ระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
(2)
ระดับ 3 การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

2564

รวม
2563

2564

2563

-

-

112,700,000

114,900,000

447,000,000

447,000,000

447,000,000

447,000,000

(หน่วย : บาท)
ระดับ 1
2564

2563

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ระดับ 2
ระดับ 3
2564
2563
2564
2563

สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน(1)
15,500,000
15,900,000
(1)
ระดับ 2 การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

-

รวม
2564
-

15,500,000

2563
15,900,000
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
42. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
42.1. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมีการออกใบแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญดังนี้
บริ ษทั มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อย่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ตลาดรอง
วันที่เริ่ มทําการซื้อขาย
จํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : หุน้ สามัญใหม่)
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุน้ )
อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:
:
:
:
:
:
:

ราคาใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาทต่อหน่วย)
วันใช้สิทธิครั้งแรก
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

:
:
:

TWZ-W6
SET
7 กุมภาพันธ์ 2565
4,964,475,981
1:1
0.10
2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ ออกและเสนอขาย
(19 มกราคม 2565)
0.00
18 ก.ค. 2565
18 ม.ค. 2567

บริ ษทั มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อย่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
TWZ-W7
ตลาดรอง
:
SET
วันที่เริ่ มทําการซื้อขาย
:
7 กุมภาพันธ์ 2565
จํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
:
2,088,760,000
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : หุน้ สามัญใหม่)
:
1:1
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุน้ )
:
0.10
อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:
2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ ออกและเสนอขาย
(19 มกราคม 2565)
ราคาใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาทต่อหน่วย)
:
0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก
:
18 ก.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
:
18 ม.ค. 2567
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บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
42.2. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 บริ ษทั ฯ ได้ไถ่ถอนและชําระคืนหุ ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายจํานวน 420 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2563 ดังกล่าวครบตามจํานวนรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ ยแล้ว รวมถึง บริ ษทั ได้ไถ่ถอนที่ ดินรวม 7 โฉนด
ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชศรี มา จากบริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
43. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
รายการบัญชี บางรายการในงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทบัญชี ใหม่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปั จจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
44. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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� วกับกรรมการ ผูบ
รายละเอียดเกีย
้ ริหาร ผูม
้ อ
ี าํ นาจควบคุม ผูท
้ ไ�ี ด้รบ
ั มอบหมายให้รบ
ั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท
้ ไี� ด้รบ
ั มอบหมายให้รบ
ั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
ดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษท
ั

นายพุ ทธชาติ รังคสิริ
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตร

ประธานกรรมการบริษัท
รอยละ 8.79
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 41/2005
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน 2556-ปจจุบัน
2556-ปจจุบัน
2559-2562
2559-2561

ประธานกรรมการ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
กรรมการ บจก. ปยะชาติ
กรรมการ บจก. เกียร คอรปอเรชั่น
กรรมการ บจก. มาสเทค ทูล แอนด เซอรวิส

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการบริษัท รองกรรมการผูจัดการ และรักษาการกรรมการผูจัดการ
ไมมี
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน
(Avionic Engineering program: AEE)
สถาบัน Civil Aviation Institution (Thailand)
หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 86/2010
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุนที่ 43/2018
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน 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 คอรปอเรชั่น
2562-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก .มิตรา คอรปอเรชั่น
2562-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. พีจี แอนด ซี 5714
2562-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ถัง คอรโปเรชั่น
2562–9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น
2561-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ปยะชาติ
2561-31 ม.ค. 2565 กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2561-2563
รักษาการผูอํานวยการฝายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ
2561-2562
กรรมการ บจก. มาสเทค ทูล แอนด เซอรวิส
2559-2562
กรรมการ บจก. เกียร คอรปอเรชั่น
2558-9 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ทีแซด เทรดดิ้ง
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี
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นายธีรยศ สุทธิสําแดง
ตําแหนง

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผูจัดการ
และรักษาการกรรมการผูจัดการ
สัดสวนการถือหุน ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ไมมี
หลักสูตร
ประสบการณทํางาน 4 มี.ค. 2565–ปจจุบนั กรรมการ บจก. สยามเมดิคอลแคนนาบิส
26 ก.พ. 2565-ปจจุบนั กรรมการ บจก. สกายเวลล (ประเทศไทย)
25 ก.พ. 2565–ปจจุบนั กรรมการ บจก. ซีบีดี คอรปอเรชั่น
1 ก.พ. 2565–ปจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ และรักษาการกรรมการ
ผูจัดการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
10 ก.พ. 2565–ปจจุบนั กรรมการ บจก. ปยะชาติ
10 ก.พ. 2565-ปจจุบนั กรรมการ บจก. ทีแซด เทรดดิ้ง
10 ก.พ. 2565-ปจจุบนั กรรมการ บจก. เกียร ทู คอรปอเรชั่น
10 ก.พ. 2565-ปจจุบนั กรรมการ บจก. มิตรา คอรปอเรชั่น
10 ก.พ. 2565-ปจจุบนั กรรมการ บจก. พีจี แอนด ซี 5714
10 ก.พ. 2565-ปจจุบนั กรรมการ บจก. ถัง คอรโปเรชั่น
10 ก.พ. 2565-ปจจุบนั กรรมการ บจก. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น
10 ก.พ. 2565-ปจจุบนั กรรมการ บจก. อิเลคตรา โมทีฟ
10 ก.พ. 2565-ปจจุบนั กรรมการ บจก. ซีนิท โกลฟส
2559-2563
ผูช ว ยผูจ ดั การทัว่ ไป ฝายการตลาดและ
กลุม ธุรกิจอืน่ ๆ บจก. ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
2555 –2559
Field Service Engineer
บจก. เทอราไดน (ไทยแลนด)
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังคสิริ
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการ
ไมมี
ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตร
Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่ 63/2005
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005 และ
Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุน ที่ 21/2015
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน 2557-2558
กรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและ
การจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2556-ปจจุบัน
กรรมการ บจก. ปยะชาติ
2548-ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2546-2558
ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี
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นางสาวไขแข เชิดวิศวพั นธุ์
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการ
ไมมี
M.B.A., University of Dallas, USA.
MS Economics, University of North Texas, USA.
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 43/2005
หลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ บจก. ปยะชาติ
ประสบการณทํางาน 2556-ปจจุบัน
2556-ปจจุบัน
กรรมการ บจก. เนเจอรเฮอริเทจ
2548-ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2537-ปจจุบัน
กรรมการ บจก. ทักษิณอุตสาหกรรมนํา้ มันปาลม (1993)
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี

นายณัฐชัย เจริญขจรกุล
ตําแหนง

กรรมการบริษัท และผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
(Non telecom Business)

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการดานการเงิน)
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร

ไมมี

ประสบการณทํางาน 2564-10 มี.ค. 2565 กรรมการ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2564-10 มี.ค.2565 ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
(Non telecom Business)
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2564-10 มี.ค.2565 กรรมการ บจก. ซีนิท โกลฟส
2563 – ปจจุบัน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บจก. อีวีสมารทแมเนจเมนท
2562-2563
ผูชวยผูจัดการ (การเงิน)
บมจ.หลักทรัพยเออีซี
2558-2559
ผูชวยประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
บจก. เบสทบอนด แวรเฮาส
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี

Page 189

นายภัทร ลาภานันท์
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการบริษัท
ไมมี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร(คอมพิวเตอร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร
ประสบการณทํางาน ไมมี
2564-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2538-ปจจุบัน
2538-ปจจุบัน
2538-ปจจุบัน

กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
กรรมการบริหาร บจก. นครราชสีมา ฮอนดาออโตโมบิล
ผูจัดการ บจก.ราชสีมายางรีเคลม
ผูจัดการ บจก. เมืองงามรับเบอร
ที่ปรึกษาทางดานธุรกิจใหกับกลุมเมืองงาม
ประกอบธุรกิจหลอยางรถยนตและธุรกิจแปรรูป
ยางรถยนตเกา

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี

นายพงชาญ สําเภาเงิน
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไมมี
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไมมี
หลักสูตร
ประสบการณทํางาน 14 พ.ค. 2564-ปจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2564-13 พ.ค. 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2562 -2562
รักษาการแทนกรรมการผูจัดการ
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
แหงประเทศไทย
2560-2562
รองกรรมการผูจัดการ (รับผิดชอบเปาหมายสินเชื่อ)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
แหงประเทศไทย
2559-2560
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (วิเคราะหสินเชื่อ)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
แหงประเทศไทย
2556-2559
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (กํากับดูแล สายงานสาขา 3)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
แหงประเทศไทย
2554-2556
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (กํากับดูแล ฝายสินเชื่อ)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
แหงประเทศไทย
2553-2553
ผูอํานวยการอาวุโส (ฝายสินเชื่อ 2)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
แหงประเทศไทย
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี
Page 190

นายบันดาล อุดล
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไมมี
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 41/2005
หลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณทํางาน 2562-ปจจุบัน
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2556-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2548-2551
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2534-ปจจุบัน
กัปตัน บมจ. การบินไทย
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี

นายมนตรี ไกรเลิศศิลป�
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตร
ประสบการณทํางาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไมมี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไมมี
13 ส.ค. 2564-ปจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2556-2560
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน
สหกรณยูเนี่ยนไทยฮอนดา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
2555-2563
ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี(TA)
2550-2556
กรรมการตรวจสอบภายใน
สหกรณยูเนี่ยนไทยฮอนดา

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี
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นาย สกล ปวิตรานนท์
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตร
ประสบการณทํางาน

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
ไมมี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 86/2010
2564-4 มี.ค. 2565 กรรมการ บจก. สยามเมดิคอลแคนนาบิส
2564–25 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ซีบีดี คอรปอเรชั่น
2564-25 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ทีแซด เทรดดิ้ง
2564-25 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. ปยะชาติ
2564-25 ก.พ. 2565 ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2563-25 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. สกายเวลล (ประเทศไทย)
2563-25 ก.พ. 2565 กรรมการ บจก. อิเลคตรา โมทีฟ
2561-2562
ผูอํานวยการฝายขาย บจก. กลอรี่ เทคโนโลยี
2558-2562
ผูจัดการแผนกขาย (IT) บจก. นิยมพานิช
2548-2557
ผูอํานวยการฝายขาย
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2547-2548
ผูจัดการฝายขาย บจก. วิน เวฟ

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี

นางสาวนลินี ประทับศร
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตร

ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย และเลขานุการบริษัท
ไมมี
ปริญญาโท สังคมศาสตร (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 97/2012
Company Secretary Program (CSP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน 10 มี.ค. 2565–ปจจุบนั
25 ก.พ. 2565–ปจจุบนั
2565- ปจจุบัน
2564-ปจจุบัน
2563-ปจจุบัน
2563-ปจจุบัน
2563-ปจจุบัน
2563-ปจจุบัน
2563-ปจจุบัน
2563-ปจจุบัน
2562-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน
2562-2562
2562-2562
2548-2555
2544-2548

กรรมการ บจก. ซีนิท โกลฟส
กรรมการ บจก. ซีบีดี คอรปอเรชั่น
กรรมการ บจก. สยามเมดิคอลแคนนาบิส
กรรมการ บจก. อิเลคตรา โมทีฟ
กรรมการ บจก. ปยะชาติ
กรรมการ บจก.เกียร ทู คอรปอเรชั่น
กรรมการ บจก.มิตรา คอรปอเรชั่น
กรรมการ บจก. พีจี แอนด ซี 5714
กรรมการ บจก. ถัง คอรโปเรชั่น
กรรมการ บจก. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น
กรรมการ บจก. ทีแซด เทรดดิ้ง
เลขานุการบริษัท
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
กรรมการ บจก. มาสเทค ทูล แอนด เซอรวิส
กรรมการ บจก. เกียร คอรปอเรชั่น
ผูจัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
ผูจัดการแผนกฝกอบรม
บจก. สรรพสินคาเซ็นทรัล

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี
Page 192

นายธนะชิต เดชพงศ์พรหม
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย
ไมมี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุนที่ 43/2018
หลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผูชวยผูอํานวยการฝายขาย
ประสบการณทํางาน 2564-ปจจุบัน
2563-2563
ผูจัดการฝายอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2561-2563
ผูจ ดั การแผนกพัฒนาธุรกิจ
บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอรปอเรชัน่
2551-2561
ผูจัดการแผนกขายสง
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2548-2551
เจาหนาที่ขายสง
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2545-2548
เจาหนาที่ไอที
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี

นางสาวพรพรรณ รุ่งโรจน์
ตําแหนง

ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
และรักษาการผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
สัดสวนการถือหุน ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไมมี
หลักสูตร
ประสบการณทํางาน 27 ก.ย. 2564–ปจจุบนั รักษาการผูอํานวยการฝายการเงิน
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
27 ก.ย. 2564–ปจจุบนั ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2564-ปจจุบัน
รักษาการผูอํานวยการฝายบัญชี
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2564-ปจจุบัน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี
บมจ. ทีดับบลิวแซดคอรปอเรชั่น
2561-2564
ผูจัดการแผนกบัญชี
บมจ. ทีดับบลิวแซดคอรปอเรชั่น
2559-2561
ผูจัดการแผนกสํานักงานกลาง
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
2550-2559
หัวหนาแผนกบัญชี
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา ไมมี
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สรุป รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชื่ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพุทธชาติ
นายกิตติพงศ์
ดร. ทิพภากร
นางสาวไขแข
นางสาวนลินี
นายสุธี
นายสกล
นายณัฐชัย

รังคสิ ริ
กิตติภสั สร
รังคสิ ริ
เชิดวิศวพันธุ์
ประทับศร
เหลืองรัตนเจริ ญ
ปวิตรานนท์
เจริ ญขจรกุล

บจก.
ปิ ยะชาติ
/
/
/
/
/
/

บจก.
ทีแซด
เทรดดิง้

บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
เกียร์ ทู
มิตรา
ถัง
เค.บี.เอ็ม
คอร์ ปอเรชั่น คอร์ ปอเรชั่น คอร์ โปเรชั่น คอนสตรัคชั่น

บจก.
พีจี แอนด์ ซี
5174

บจก.
อิเลคตร้ า
โมทีฟ

บจก.
สกายเวลล์
(ประเทศไทย)
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

บจก.
ซีนิท โกลฟส์

บจก.
ซีบีดี
คอร์ ปอเรชั่น

/
/

/
/
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รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
นายวิชญุตร์ วิทยสิ ริไพบูลย์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

Page 195

อายุ
(ปี )
43

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ
(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วน
การถือหุ น้
ในบริ ษทั
(21/03/65)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2560-ปัจจุบนั
2556-2560

ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบ
ภายใน
หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
ภายใน

ชื่อบริ ษทั
บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่

ประเภทธุ รกิจ
จาหน่ายโทรศัพท์มือถือ และ
อุปกรณ์เสริ ม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ที ดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ปั จจุบนั ประกอบด้วย กรรมการที่ เป็ นอิสระและมีคุณสมบัติตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กาหนด จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายพงชาญ สาเภาเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายบันดาล อุดล

กรรมการตรวจสอบ

3. นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์

กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายในตาม
วาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง จานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อดูแลการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษ ทั และได้นาเสนอรายงานการประชุ ม ต่อ คณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่อ ทราบทุ ก ครั้ ง โดยได้พิจารณา
เรื่ องต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสาคัญของการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี้

1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2564 และหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี
พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน รวมถึงรับฟังคาชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองทัว่ ไป และมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity-Level)
โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่ งจัดทาโดยฝ่ ายบริ หาร รวมทั้ง ยังได้สอบทานผลการตรวจสอบ
ระบบงานต่างๆที่ สาคัญเป็ นประจาทุ กไตรมาส ตลอดจนประเด็นปั ญหาและข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสาคัญกับคุณภาพของการควบคุมภายใน ความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน และการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างอิสระ เพียงพอ
และมีประสิ ทธิผล

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อกาหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ
และข้อผูกพันที่บริ ษทั ฯ มีไว้กบั บุคคลภายนอก ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ
ในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด และข้อผูกพันที่บริ ษทั ฯ มีไว้กบั บุคคลภายนอก

4. รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความและให้ความเห็ นต่อรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้แน่ ใจว่าการตกลงเข้าทารายการมี ความเป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิ บัติตามนโยบายการกากับดู แลกิ จการ โดยถือความโปร่ งใส และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ทั้ง นี้ ในปี 2564 ไม่พบรายการที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่มีสาระสาคัญได้รับการเปิ ดเผย และแสดงรายการไว้ในรายการตามงบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

5. ผู้สอบบัญชี
คณะกรรการตรวจสอบพิจารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั โดยเห็ นว่าผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั กริ นทร์ ออดิ ท
จากัด ซึ่ งมีความเป็ นอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถของที มงาน และประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบอันเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิ จที ได้รับ ตลอดจนมีความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ในปี ที่ ผ่านมา
ได้เป็ นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั
กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2564

6. การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ซึ่งได้เน้นและให้ความสาคัญใน
เรื่ องการตรวจสอบการป้ องกันเชิงรุ กตามฐานความเสี่ ยง และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริ ษทั นอกจากนี้ ได้สอบ
ทานความเป็ นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกไตรมาส

7. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้นาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ทราบทุกครั้งที่ มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยได้เสนอความเห็ น และให้ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
บริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ดาเนินการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
โดยสรุ ป ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเชื่ อว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามขอบเขตหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู ้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็ นอิสระ คณะกรรการตรวจสอบเห็ นว่า
บริ ษทั มีการจัดทางบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานการเงิ น มีการเปิ ดเผย สารสนเทศ
อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ และทารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ตลอดจนมีระบบ
การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอและมีประสิ ทธิผล นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่มีขอ้ บกพร่ องที่สาคัญตลอดปี ที่ผา่ นมา
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายพงชาญ สาเภาเงิน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2565
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