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แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 7 กันยายน 2561 

 

 ข้าพเจ้าบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 
7 กนัยายน 2561เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การลดทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาท 

โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหน่าย จํานวน  5,156,806,091 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 515,680,609.10 บาท 

ทัง้นี ้หุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหน่ายดงักล่าว เป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทฯ (TWZ-W4) ซึง่ได้หมดอายตุัง้แตว่นัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 จํานวน 5,156,806,091 หุ้น 
 

2. การเพิ่มทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 625,908,107.10บาท เป็น 1,648,224,682บาทโดย
ออกหุ้นสามญัจํานวน 10,223,165,749 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) รวม1,022,316,574.9 บาท 

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 8,345,441,428 0.10 834,544,142.8 
          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
 แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั 1,877,724,321 0.10 187,772,432.10 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 กรณีการเพ่ิมทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

 กรณีการเพ่ิมทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
 

3. การจัดสรรหุ้น 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจัดสรรหุ้ นสามัญ จํานวน 10,223,165,749 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท รวม
1,022,316,574.9 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
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3.1  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ  
 
จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 
อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 4,172,720,714 3 : 2 0.12 29 พ.ย. –7 ธ.ค. 61 - 
ประชาชน - - - - - 
บคุคลใด ๆ  - - - - - 
เพ่ือรองรับการ 4,172,720,714 1 : 1 0.10 - - 
แปลงสภาพ/ใช้      
สทิธิของตราสาร      
TWZ-W5      

- กรณีท่ีเป็นการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ให้ระบวุนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจอง

ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุด้วย  

- กรณีท่ีเป็นการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด ๆ ให้ระบรุายละเอียดของบคุคลดงักลา่ว ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียนและหลกัเกณฑ์

การกําหนดราคาขายตอ่หุ้น หากเป็นนิติบคุคลให้กลา่วถึงประเภทกิจการ ลกัษณะการดําเนินธรุกิจ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและ

เจ้าหน้าท่ีบริหารของนิติบคุคลนัน้ 

- กรณีท่ีเป็นการจดัสรรหุ้นเพ่ือรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นของตราสารตา่ง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบรุายละเอียดของตราสารดงักลา่ว โดยกลา่วถึง

ลกัษณะของตราสาร จํานวนหรือมลูคา่เง่ือนไข และสาระสําคญัของตราสารดงักลา่วด้วย (ถ้ามี)  

 3.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น ............................. -ตดัทิง้-............................  

 3.2 แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 
 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนชาํระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั 1,251,816,214 20 - 
 หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/     
ใช้สทิธิของใบแสดงสทิธิในการ     
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้     
ประชาชน หุ้นสามญั - - - 
 หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
บคุคลในวงจํากดั หุ้นสามญั 625,908,107 10 - 
 หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

1/ร้อยละตอ่ทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทนุแบบ General Mandate  
หมายเหตุ 

1.  หุน้สามญัเพ่ิมทนุเพือ่รองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนดงักล่าว แบ่งออกเป็นส่วนทีจ่ดัสรรเพือ่
รองรบัการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

-   จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุไม่เกินจํานวน 4,172,720,714 หุน้ เพือ่รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ที่ให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนของการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญั ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามญั  
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ทัง้นี้ สําหรับรายละเอียดและสาระสําคญัต่างๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ของรายงานแจ้งมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่6/2561 

2.  ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้มีราคาหน่วยละ 0 บาท 
3.  ราคาใชสิ้ทธิเพือ่แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นมีราคาหุ้น

ละ 0.10บาท 
4.  กรณีใบสําคญัแสดงสิทธิทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูกํ้าหนดวนัเวลาในการ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากทีไ่ดร้ับอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นไวแ้ล้วตามรายละเอียดทีป่รากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงาน
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่6/2561 ทียื่่นมาพร้อมกนันีท้ ัง้นีก้ารดําเนินการดงักล่าวไม่ตอ้งมีการชําระราคา (เนือ่งจากกําหนดให้ราคา
ขายของใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0 บาท) 

 

  3.3 การดําเนินการของบริษัทกรณีท่ีมีเศษของหุ้น 
ในกรณีท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิท่ีระบไุว้ใน
เง่ือนไขการปรับสทิธิเม่ือมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการกํากบัตลาดทนุและทําให้
เกิดเศษของจํานวนหุ้นท่ีจะได้รับตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นให้ตดัเศษของหุ้นสามญัทิง้ 

 

  3.4 จํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัมิได้จดัสรร 
  -ไมมี่- 

 

4. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารลดทน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ โรงแรม เดอะ 
บาซาร์ กรุงเทพมหานครโดย 

 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัท่ี..............-................... 
จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 
 

5.   การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 
   

 5.1 บริษัทจะทําการจดทะเบียนลดทนุ / เพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

 5.2 ในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น
นัน้เน่ืองจากตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่และหุ้นรองรับให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้โดยถือว่า
ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้วแต่อย่างไรก็ดีบริษัทยงัคงผกูพนั 
ท่ีจะต้องดําเนินการตามเง่ือนไขภายหลงัการอนญุาตรวมทัง้ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีระบไุว้ตามประกาศฉบบัดงักลา่ว 
 

5.3  บริษัทจะทําการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือ (1) นําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (2) นําหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ 
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6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

วตัถปุระสงค์การเพิ่มทนุในภาพรวมก็เพ่ือใช้เป็นเงินทนุสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทัง้การลงทนุในธุรกิจ

พลงังานทางเลือกและ/หรือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัทและ/หรือธุรกิจอ่ืนๆ          

ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจให้แก่บริษัทได้ในอนาคตรวมทัง้นําไปชําระหนีแ้ละใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนให้กับบริษัท             

ซึง่โครงการในอนาคตท่ีทางบริษัทคาดวา่จะนํามาซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้และสง่ผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึน้ อนัเป็น

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตาม

ประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี ้
 

1. เงินเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวน 500.72 ล้านบาท 
วตัถปุระสงค์ตามข้างต้น ถ้าจะเรียงลําดบัตามระยะเวลาในการระดมทนุ สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

ลําดบั 
รายละเอียด * ความต้องการเงินทนุ ( ลบ.) 

%  

เงินเพิ่มทนุ 
ระยะเวลา 

1 - เข้าร่วมลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า

จากพลงังานขยะอตุสาหกรรม 
300.00 60% ภายใน ธ.ค.61-ไตรมาสท่ี 1 ปี 62 

2 - ใช้ชําระหนี ้ 100.00 20% ภายใน ธ.ค.61-ไตรมาสท่ี 1 ปี 62 

3 - ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

ในธุรกิจปัจจบุนั 
100.00 20% ภายใน ธ.ค.61-ไตรมาสท่ี 1 ปี 62 

 

*  สัดส่วนการใช้เ งินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความสามารถในการระดมทุน ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการไฟฟ้า

จากพลังงานขยะอุตสาหกรรม  บริษัทยังคงต้อง พิจารณาเ งื ่อนไขและรายละเ อียดต่างๆ  รวมถึ งการ เจรจาต่อรอง  และผล

การศึกษาความเป็นไปได้ต่อไปสําหรับระยะเวลาในการใช้เ งินภายหลังจากระดมทุนบริษัทจะนําเ งินดังกล่าวมาใช้ตามความ

เหมาะสมในทันที 
 

โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดสาระสําคญัของโครงการโรงไฟฟ้าดงันี ้

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม  ซึ่ง เ ป็นโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าใหม่ ท่ี ใ ช้ เทคโนโลยี

พลาสมา จํานวน 1-3 โรง มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าโรงละไม่เกิน 10  MW อัตรารับซือ้ไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT) 

ท่ี 7.78 บาทต่อหน่วยโดยมีระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายไฟจํานวน 20 ปี มลูค่าการลงทนุในสินทรัพย์ประมาณ 3,000 - 

4,000 ล้านบาทจากการประเมินมลูค่ากิจการสทุธิ (Equity Value) เบือ้งต้นจะอยู่ท่ีประมาณโรงละ 700 - 1,000 ล้านบาท

สําหรับสดัส่วนการลงทุนในแต่ละโรงกําลงัอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งก่อนท่ีบริษัทจะตกลงและทํารายการใดๆ ทางบริษัท                 

จะปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

ปัจจุบนั บริษัทกําลงัอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมลู (Due Diligent) ของกิจการทัง้หมดรวมถึงอยู่ในระหว่างการศึกษา
ข้อมลูการประเมินมลูค่ากิจการโดยคาดว่าน่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทัง้นี ้หากการศึกษา
ข้อมลูตามท่ีกล่าวมานัน้แล้วเสร็จ บริษัทจะดําเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ต่อไป ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนระดมทุนและหากบริษัทสามารถเจรจาเข้าร่วมทุนได้ตามเป้าหมายอาจต้องมีการใช้
เงินทนุประมาณ 500 ล้านบาทโดยการลงทนุจะขึน้อยูก่บัความสามารถของบริษัทท่ีจะระดมทนุได้ด้วย 
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ปัจจุบันบริษัทผู้ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นบริษัทท่ีได้รับคัดเลือกจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานสําหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพิเศษจากขยะอตุสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) สําหรับ

การประกาศรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนปี 2558-2562 โดยขยะอตุสาหกรรมท่ีจะใช้เป็นเชือ้เพลิงคือสิ่งของท่ีไม่ใช้

แล้วหรือของเสียทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสียจากวตัถดุิบ ของเสียที่เกิดขึน้จาก

กระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภณัฑ์เส่ือมคณุภาพและนํา้ทิง้ท่ีมีองค์ประกอบหรือมีคณุลกัษณะท่ีเป็นอนัตราย

ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การกําจดัสิ่งปฎิกลูหรือวสัดทีุ่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ดงันัน้ โรงไฟฟ้าทกุโรง

จะต้องได้รับวตัถดุิบหรือเชือ้เพลิงจากโครงการนิคมอตุสาหกรรมเป็นหลกัโดยบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าที่ทาง TWZ ติดต่อ

ทัง้หมดได้รับการคดัเลือกจากทางคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังานแล้ว และผ่านเกณฑ์กําหนดคณุสมบตัิใน

ความพร้อมในการคดัเลือกทัง้หมด 5 ประการคือ 

  1. ความพร้อมด้านท่ีดิน โดยมีเอกสารสทิธิหรือสญัญาเช่าท่ีมีอายไุมน้่อยกวา่อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

 2. ความพร้อมด้านแหลง่เงินทนุโครงการ โดยมีหนงัสือสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงินหรือเอกสาร

หลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็ถงึแหลง่ท่ีมาของเงินทนุของตนเอง 

 3. ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ต้องมีหนงัสือรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของเทคโนโลยีหรือผู้ ที ่ได้รับ

อนญุาตให้ใช้เทคโนโลยีว่าสามารถใช้เทคโนโลยีจดัการขยะอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถควบคมุมลพิษตามมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 4. ความพร้อมด้านใบอนญุาต โดยได้รับใบอนญุาตหรืออยู่ในระหว่างดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบั

การขอใบอนญุาตตามท่ีกฎหมายกําหนดอยา่งชดัเจน 

 5. ความพร้อมด้านเชือ้เพลิง ต้องมีสญัญาหรือหลกัฐานในการได้รับมอบหมายให้กําจดัขยะอุตสาหกรรม

จากผู้ กําเนิดขยะอตุสาหกรรม โดยจะต้องระบปุริมาณท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูประมาณการจํานวนหน่วยท่ี

ผลติตอ่ปี ทัง้นีอ้ายสุญัญาจะต้องไมน้่อยกวา่ 3 ปี นบัถดัจากวนั COD  

ซึง่ประเด็นข้อท่ี 3 และโดยเฉพาะข้อท่ี 5 เป็นประเด็นท่ีทาง TWZ ให้ความสําคญัมากท่ีสดุ จากการตรวจสอบเอกสาร

และข้อมลูเบือ้งต้นค่อนข้างจะมีความเส่ียงน้อยมาก โดยเฉพาะความพร้อมด้านเชือ้เพลิงเน่ืองจากปัจจบุนับริษัทผู้ผลิต

ไฟฟ้าท่ี TWZ จะเข้าร่วมลงทนุนัน้ มีสญัญากบัโครงการนิคมอตุสาหกรรม ไมน้่อยกว่า 3 ปี นบัถดัจากวนั COD อีกทัง้ยงั

มีการสํารองเชือ้เพลิงไว้สําหรับการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมกนันีบ้ริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าท่ี TWZ จะเข้าร่วมลงทุนได้

ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และได้ลงนามแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับการรับซือ้

ไฟฟ้าพิเศษจากขยะอตุสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้วโดยมี

ระยะเวลาตามสญัญาซือ้ขายไฟจํานวน 20 ปีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ 5% ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงสร้างฐานรากอาคาร และอยูร่ะหวา่งดําเนินการขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4), ใบรับรองการก่อสร้าง 

(อ.6), ใบอนญุาตผลติพลงังานควบคมุ (พ.ค.2) และหนงัสือแจ้งการประกอบกิจการพลงังาน สําหรับการก่อสร้างคาดว่า

จะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ COD ได้ในเดือนธนัวาคม 2562 
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ทัง้นี ้โครงการดงักล่าว มีขนาดกําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่เกิน 10.00 เมกะวตัต์ ซึ่งเข้าข่ายโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

จึงไม่ต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อมในการเข้าร่วมลงทนุดงักลา่ว ทาง TWZ ได้เข้าร่วมลงทนุโดยใช้บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ซึง่เป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทในการเข้าร่วมลงทุน เน่ืองจากเป็นบริษัทย่อยท่ีตัง้ขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ทางเลือก โดยสดัสว่นการเข้าร่วมลงทนุอยูร่ะหวา่งเจรจา หากมีความคืบหน้าใด ๆ ในโครงการดงักลา่ว บริษัทจะแจ้งความ

คืบหน้าให้ทราบในลําดบัตอ่ไป 

ปัจจบุนัทางบริษัทได้ลงนามสญัญาการไม่เปิดเผยข้อมลู(Non Discloser Agreement)กบับริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าและอยู่ใน

ระหว่างขัน้ตอนการตรวจสอบทางกฎหมาย กบัการประเมินมลูค่ากิจการจากท่ีปรึกษาทางการเงินอยู่ ดงันัน้ทางบริษัท

จึงไม่สามารถเปิดเผยรายช่ือบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ แต่อย่างไรก็ตามเม่ือบริษัทได้ลงนามสญัญาหรือเข้าทํา

รายการใด ๆ บริษัทจะดําเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ีทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมี

นยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์รวมถึงประกาศท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาและจําหน่ายไป”) และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนในรายการ           

ท่ีเก่ียวโยงกนัพ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”)ให้ครบถ้วนตามกฎและระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์อย่าง

เคร่งครัดตอ่ไป 
 

หมายเหต ุ: โครงการเข้าร่วมลงทนุโรงงานไฟฟ้าท่ีกล่าวมานัน้ ยงัมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัความสามารถในการ

ระดมทนุของบริษัท ทัง้ยงัอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ และการเจรจา

ต่อรองรวมทัง้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ตลอดจนสถานะการเงินและสถานะกฎหมายของกิจการ

ดงักล่าวด้วยอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เรียงตามลําดบัความสําคญัในการใช้เงินทนุ ดงันัน้ หากบริษัท

สามารถระดมทนุได้เทา่ใดก็จะใช้ตามลําดบัก่อนหลงัตามท่ีได้นําเสนอ  
 

 2. เงินเพิ่มทุนจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 417.27 ล้านบาท ซึ่งกําหนดให้มีการแปสงสภาพเม่ือครบ 1 ปี ดงันัน้ 

วตัถปุระสงค์ก็เพ่ือไว้รองรับธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะอตุสาหกรรม เน่ืองจากความต้องการใช้เงินทนุภายหลงัจากนีอี้ก 

1 ปี คือช่วงก่อน COD ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีความต้องการใช้เงินสงูสดุของโครงการก่อนท่ีโครงการจะสามารถขายไฟฟ้าและ

ก่อให้เกิดรายได้ ดงันัน้ทางบริษัทจําเป็นต้องมีแหลง่เงินทนุสํารองไว้สําหรับความต้องการการใช้เงินทนุดงักลา่ว หากสถาบนั

การเงินให้สนิเช่ือน้อยกวา่ความต้องการใช้เงินตลอดจนสํารองไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนหรือใช้ชําระหนีข้องบริษัทในอนาคตด้วย 
 

3.   เงินเพิ่มทนุจากเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไปจํานวน 230 ล้านบาท เป็นการสํารองไว้สําหรับการขยายธุรกิจอ่ืนๆในอนาคต           

ท่ีปัจจบุนัทางบริษัทกําลงัศกึษาอยู ่เช่น โครงการลงทนุก่อสร้างและบริหารจดัการระบบกําจดัขยะมลูฝอยเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิง

ในการผลติพลงังานไฟฟ้า ซึง่ไมเ่ก่ียวเน่ืองกบัการเข้าร่วมลงทนุในโรงงานไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรมตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น หรือ



F 53-4 

34 
 

โครงการเป็นผู้ ดําเนินการนําเข้าและหรือผลิตยานยนต์ท่ีใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่โครงการท่ีกลา่วมาเป็นโครงการในอนาคตท่ีทาง

บริษัทได้เร่ิมเข้าทําการศกึษาความเป็นได้ ยงัมีความไม่แน่นอนว่าจะดําเนินการหรือไม่ ดงันัน้ทางบริษัทจึงขอเพิ่มทนุแบบมอบ

อํานาจทัว่ไปในส่วนนีซ้ึ่งหากโครงการดงักล่าวเกิดผลดีกบับริษัทและคุ้มค่าในการลงทนุ ทางบริษัทก็จะสามารถดําเนินการ

เรียกเพิ่มทนุได้ทนัที 
 

ความเหน็คณะกรรมการเพิ่มเตมิ 

เน่ืองจากผลการประกอบการในปัจจุบัน ทางบริษัทมีการประกอบธุรกิจเป็นผู้ จัดจําหน่ายซือ้ขายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ

อปุกรณ์เสริมตา่งๆ ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงูมาก และอตัรากําไรค่อนข้างต่ํา ทําให้ผลประกอบการบริษัทมีความผนัผวน

ขึน้กบัสภาพเศรษฐกิจและแนวโน้มของผู้ใช้โทรศพัท์ ทางบริษัทจงึมุง่เน้นให้มีแหลง่รายได้และกําไรท่ีแน่นอนในระยะยาวเพ่ือ

มาลดความผนัผวนดงักล่าวเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และกําไรให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองต่อไป ดงันัน้ ทางคณะกรรมการบริษัท

จึงมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกมาตัง้แต่ปี 2558 โดยได้จัดตัง้บริษัทย่อยเพ่ือลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ทางเลือกและได้ดําเนินการลงทนุในบริษัทมาสเทคทลู แอนด์ เซอร์วิส จํากดั ซึ่งปัจจบุนัได้จ่ายไฟในเชิงพาณิชย์และมีกําไร

มาโดยตลอด ดังนัน้ การเพิ่มทุนในคราวนีท้างคณะกรรมการได้เห็นถึงความจําเป็นในการขยายธุรกิจดงักล่าวให้เพิ่มขึน้ 

เพ่ือให้บริษัทมีฐานรายได้และกําไรท่ีเพิ่มขีน้ในอนาคตซึ่งการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะอตุสาหกรรมเป็นการ

ลงทุนท่ีสงูแต่เม่ือเทียบกับอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าแบบ FIT ในอตัรา 7.78 บาท ก็จะทําให้ผลตอบแทนท่ีได้รับคุ้มค่ากับเงิน

ลงทนุ ซึ่งมีโอกาสสร้างรายได้และอตัราผลตอบแทนท่ีดีกบับริษัทในอนาคตซึ่งมีระยะเวลาอีก 20 ปี และโดยเฉพาะอย่างย่ิง

เป็นรายได้ท่ีแน่นอนและคงท่ีอีกด้วย ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเหน็ควรท่ีจะเพิ่มทนุแล้วนํามาลงทนุในโครงการดงักลา่ว 

ปัจจุบนัทางบริษัทยงัไม่ได้มีสญัญาและมีการจ่ายเงินลงทนุแต่อย่างใด และอยู่ในระหว่างตรวจสอบกิจการในทุกด้าน ทัง้

ทางด้านบญัชี กฎหมาย และการเงิน รวมทัง้การประเมินมลูค่ากิจการ ซึ่งบริษัทจะดําเนินการในขัน้ตอนดงักล่าวให้เสร็จ

เรียบร้อยก่อนท่ีจะจ่ายเงินเข้าร่วมลงทุน เพ่ือท่ีจะพิจารณาถึงความเส่ียงตลอดจนความเหมาะสม ความคุ้ มค่า อัตรา

ผลตอบแทน และความคุ้มค่าของเงินลงทนุ ก่อนท่ีตดัสินใจลงทนุ ซึ่งระยะเวลาก็น่าจะสอดคล้องกบัการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ

ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ซึง่ทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเข้าลงทนุดงักลา่วอย่างรอบคอบและเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นทัง้นี ้หากคณะกรรมการบริษัท มีมติเข้าลงทนุในเร่ืองดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการแจ้งความคืบหน้า

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 
 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

7.2   เสริมสร้างโครงสร้างทนุ และฐานะทางการเงินของบริษัทเพ่ือรองรับการขยายการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 7.3   ทําให้บริษัทมีรายได้และกําไรเพิ่มขึน้จากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น

ได้ในอนาคต หากผลประกอบการมีกําไร 

 7.4  การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดนอกเหนือจากบริษัทจะได้รับเงินลงทุนในกิจการแล้ว ยังมีความ

คล่องตวัในกรณีท่ีต้องการระดมทนุในระยะอนัสัน้เม่ือมีความต้องการท่ีจะลงทนุในโครงการในระยะเวลาท่ีเร่งด่วน ซึ่งจะ
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