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บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
รายละเอียดสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซือ้ 
 

ช่ือ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 
จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (TWZ –W5) 

ชนิด :   ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ :  1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

จํานวนท่ีออก : ไมเ่กิน 4,172,720,714 หน่วย 

ราคาตอ่หน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

วนัท่ีออกใบสําคญัการแสดงสทิธิ : คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้
พิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญั ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ : 0.10 บาท ตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีท่ีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  : สามารถใช้สทิธิได้ 1 ครัง้ โดยในวนัดงักลา่วจะเป็นวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก
และครัง้สดุท้าย ซึง่จะตรงกบัวนัท่ีใบสําคญัการแสดงสิทธิ มีอายคุรบ 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีออกใบสําคญัการแสดงสทิธิ  

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง : 15 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิ 
ในการใช้สทิธิ  

วิธีการจดัสรร : ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ                      
ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้ 1 หุ้น ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ระยะเวลาเสนอขาย  : คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้
พิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

การไมส่ามารถยกเลกิการแจ้ง : เม่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นตาม          
ความจํานงในการใช้สทิธิ  ใบสําคญัความจํานงในการใช้สทิธิแสดงสทิธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ จะไม ่
    สามารถยกเลกิการแจ้งความจํานงได้ 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้ : 4,172,720,714 หุ้น 
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

ตลาดรองใบสําคญัแสดงสทิธิ : บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน           
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เอกสารแนบ 2 
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ผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น : -   หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ TWZ-W5 ในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเท่า
เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 

- การออกและเสนอขาย TWZ-W5 ให้แก่เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามสดัส่วนการจองซือ้ในครัง้นี ้มีผลกระทบ 
ต่อด้านสดัส่วนการถือหุ้นหรือส่วนแบ่งกําไร (Control / Earning Dilution) 
และผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดงันี ้

ผลกระทบด้านสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สทิธิซือ้หุ้นตาม TWZ-W5 นี ้ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน และมีการใช้
สิทธิซือ้หุ้นตาม TWZ-W5 ทัง้จํานวน ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมสําหรับการ
ลดลงของการถือหุ้นหรือสว่นแบ่งกําไร (Control/Earning Dilution) จะเท่ากบั
ร้อยละ 28.57% ของสดัสว่นการถือหุ้นท่ีมีอยู่เดิมของผู้ ถือหุ้น (ยงัไม่ได้คิดหุ้น
เพิ่มทนุ GM ) 

ผลกระทบด้านราคาหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบด้านราคาจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นี  ้จะสามารถ
คํานวณได้ ดงันี ้
Price Dilution = (P0-P1)/P0 

     โดยท่ี P0  =  ราคาหุ้นก่อนการออกและเสนอขาย TWZ-W5 
   P1 =  ราคาหุ้นหลงัการออกและเสนอขาย TWZ-W5  

ซึง่สามารถคํานวณได้ดงัสตูรนี:้ 
(P0Q0+PEQE)/(Q0+QE) 

   โดยท่ี Q0  =  จํานวนหุ้นสามัญก่อนการออกและเสนอขาย
TWZ-W5 ในครัง้นี ้

  PE = ราคาเสนอขาย TWZ-W5 บวกกบัราคาใช้สิทธิ
ของ TWZ-W5 

  QE = จํานวนหุ้ นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ 
TWZ-W5 

ทัง้นี ้หากทําการคํานวณตามทฤษฏีโดยไม่ได้คํานึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
โดย “ราคาตลาด" คือราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นบริษัทท่ีซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 วนัทําการติดต่อกัน (ได้แก่วนัท่ี 30 
สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 6 กนัยายน 2561) ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัท        
มีมติออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (คือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561) ซึ่งเท่ากบั
หุ้นละ 0.13 บาท (สบิสามสตางค์) ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านราคา
หุ้นท่ีลดลงประมาณร้อยละ 8.79  จากราคาตลาด ( โดยคิดจากฐานผู้ ถือหุ้นเดิม
รวมกบัหุ้นเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมในคราวนี ้เน่ืองจาก เป็นการให้สิทธิกบั 
ผู้ ถือหุ้ นเดิมท่ีจะจองซือ้ ดังนัน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิจะออกมาเท่ากันกับ
จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุ) 
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สาเหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พ่ือ : เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขใน 
รองรับการปรับสทิธิ   การรองรับการเปล่ียนแปลงการปรับสทิธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ และ 

เง่ือนไขของใบสําคญัการแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีกําหนด
ไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.
34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ข้อ 4 ข) 
ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย เ ป็ นผู้ พ ิจ า รณา กําหนด เ งื ่อ น ไ ข  และ ร ายละ เ อ ีย ด อื ่น ๆ                       
ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับ หรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ 

วตัถปุระสงค์ของการออก : เพ่ือมาใช้ในการขยายฐานธุรกิจในอนาคต และเพ่ือใช้ชําระหนีต้ลอดจนใช้สําหรับ 
ใบสําคญัแสดงสทิธิ    เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพงึได้รับ : บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธินีเ้พ่ือมาขยายธุรกิจอ่ืนๆ เช่น โครงการลงทนุ
ก่อสร้างและบริหารจัดการขยะเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
รวมทัง้ช่วยสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีฐานะเงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้ ทัง้นี ้ในการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นี  ้บริษัทฯ จะได้รับเงินจํานวน 417.27 ล้านบาท         
หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทกุรายมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครบถ้วน 

ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับ : ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ นําเงินท่ีได้ 
จากการเพิ่มทนุ   จากการเพิ่มทุนไปขยายธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจ และสร้าง

รายได้ให้แก่บริษัทฯ เพิ่มมากขึน้  

อ่ืนๆ  : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ        
ลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ  

  (1)  กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อันจําเป็น และสมควร
เก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย         

  (2)  ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ  และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบั
การออกใบสําคญัแสดงสทิธิ ซึง่รวมถงึการติดตอ่ และการย่ืนคําขออนญุาต 
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ  

  (3)  ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคัญ
แสดงสทิธิในครัง้นี ้
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รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุ้นรองรับ 

 จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม  = 4,172,720,714 หุ้น 

 จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิ  = 4,172,720,714 หุ้น 

 จํานวนหุ้นเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพ  = 4,172,720,714 หุ้น 

 จํานวนหุ้นเดิม    = 6,259,081,071 หุ้น 

 
 สดัสว่นหุ้นเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพ  = จํานวนหุ้ นเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการแปลงสภาพ 

จํานวนหุ้นทัง้หมดหลงัจากการเพิ่มทนุ 

      =  4,172,720,714 
       10,431,801,785 

      =       40% 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการแปลงสภาพคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในสดัส่วน 1 หุ้นสามญั ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่านัน้โดยกําหนดสดัส่วนไว้ชัดเจน ดังนัน้    
หากบริษัทจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมได้จํานวนเท่าใดหรือไม่ได้จัดสรรเลย การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ          
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 


