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สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 6 (TWZ-W6) 

ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

 
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ”TWZ”) 
ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6”หรือ “TWZ-W6”) 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
ท่ีอยู่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เลข ท่ี  269 ถนนรัชดาภิ เษก  แขวงรัชดาภิ เษก  เขตดินแดง  จั งห วัด

กรุงเทพมหานคร 10400 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขาย 

ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย ท้ังนี้ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 6จะดําเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี
2/2564 แล้ว 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ
25.00ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯในปัจจุบันรวมกับ
จํานวนหุ้นสามัญท่ีจะออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯภายใต้
สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิท้ังจํานวน) คิดเป็นร้อยละ 16.67ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ รวมกับจํานวนหุ้นท่ีรองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนใหม่ท่ีออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 4,964,475,981 หุ้นจํานวน
หุ้นท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) จํา น ว น  
4,964,475,981 หุ้น  จํานวน หุ้น ที่รอง รับ หุ้นกู ้แปลงสภาพ ท่ี
ออกจําหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จํานวน 1,650,000,000หุ้น และ
จํานวนหุ้นท่ีรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) จํานวน 
3,300,000,000 หุ้น ท่ีออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 
2/2564 ท้ังนี้ จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครั้งนี้ เม่ือรวม
กับจํานวนหุ้นท่ีบริษัทฯ จัดสรรไว้เพ่ือรองรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ หุ้น
แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในคร้ังอ่ืนมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 
50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
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*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญท่ีรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 61: 

=
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W6

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด+
จํานวนหุ้นทีร่องรับการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ

 

 

=
 4,964,475,981

14,893,427,941 + 4,964,475,981
 

 

=    ร้อยละ 25.00 
 

หมายเหตุ : 
การคํานวณดังกล่าวเป็นการคํานวณเรียงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะวาระท่ี
เสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและวาระการพิจารณาเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 6 เท่านั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัท
ก็ได้คํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับสําหรับภาพรวมในการเสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นในคราวนี้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในส่วนของหมายเหตุ 
ของ ข้อ 3 การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน แล้ว โดยแบ่งการคํานวณตามสถานการณ์
ต่างๆของการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไว้ให้ด้วย 
 

*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นสามัญท่ีรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 
และการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี6 และคร้ังท่ี 7: 
 

=

จํานวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจําหนา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม + 
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W6 +

จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิTWZ-W7
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด+

จํานวนหุ้นทีร่องรับการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ

 
 

=
1,650,000,000 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000

14,893,427,941 + 4,964,475,981
 

 

=    ร้อยละ 49.93 
วิธีการเสนอขาย เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทตามสัดส่วนการจองซ้ือ 
 

โดยบริษัทฯจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทตามสัดส่วนการจองซ้ือโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1
หน่วยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) 

                                                            
1  หลกัเกณฑ์การคํานวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย 
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ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 
ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ อายุ 2 ปี นับจากวันท่ีได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ท่ีมีอํานาจในการกําหนดวันท่ีออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ(อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6
ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตรา
ไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 
6 เดือนภายหลังจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) 

วันใช้สิทธิครั้งแรก สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก6 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 มีอายุครบ 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ีออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทํา
การสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง 
ในการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่าง
เวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง 
(ระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใช้สิทธิสําหรับการใช้สิทธิ) สําหรับการใช้สิทธิ
คร้ังสุดท้าย กําหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่
น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 แล้ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากบริษัทฯ 
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ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
อน ุม ัต ิการออกและ เสนอขายใบสําค ัญแสดงส ิทธ ิ ค รั ้ง ที ่ 6 โดยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากําหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ บริษัทฯจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 

เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ  หุ้นสามัญท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 จะมีสิทธิและ

สภาพหุ้น เท่า เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกไปก่อนหน้านี ้ทุก
ประการ 

เหตุใ ห้ ต้องออกหุ้นใหม่เ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ไม่ให้
ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทฯจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออก
ใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 
 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯอัน
เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาตํ่า1 
3. เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่า หรือมีการเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นในราคาตํ่า1 
4. เม่ือบริษัทฯจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ  
5. เม่ือบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทําให้ผลประโยชน์ตอบ

แทนใดๆ ที ่ผู ้ถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะได้ร ับเมื ่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 
 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

35 
 

ท้ังนี้ คําจํากัดความ สูตรการคํานวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียด
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
 

ท้ังนี้ บริษัทฯจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็น
ผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการปรับหรือการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ 

วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ 

เพ่ือเป็นเงินลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจใน
อนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผล
การดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและ  
ผู้ ถือ หุ้นของบริษัทบริษัทฯจะได้ รับเงินทุนเพ่ิมมาเป็นจํานวนท้ังหมด 
496,447,598.10 บาท 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการ 
เพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์
เกี่ยวเนื่องจากการท่ีบริษัทฯ จะสามารถนําเงินทุนท่ีได้รับไปใช้ในโครงการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 ในคร้ังนี้ 

เง่ือนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้
ขอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 เป็นต้น รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อัน
จําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้ง
ที่ 6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทํา ลงนาม 
สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซ่ึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
คร้ังท่ี 6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน และการแต่งต้ัง
ผู้รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป 
หมายเหตุ :1/ ราคาตํ่า อ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects) 

เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซื ้อ ดังนั ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู ้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้ บน
สมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังจํานวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถ้วนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วน
การถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 

 
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6

จํานวนหุ้น paid-up +จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนRO+ จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6
 

 

= 
4,964,475,981

14,893,427,941 + 4,964,475,981+4,964,475,981
 

 

= ร้อยละ 20.00 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 และครั้งท่ี 7และหุ้นกู้แปลงสภาพ มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมท้ังจํานวน จะมี
ผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว
ลดลงโดยมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 

จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 6+
จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 7+

จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
จํานวนหุ้น paid-up +จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนRO+ จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 6

จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 7+
จํานวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

 

= 
4,964,475,981+ 3,300,000,000 + 1,650,000,000

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981+ 3,300,000,000 + 1,650,000,000
 

 

= ร้อยละ 33.30 
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2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) 

ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร(EPS 
Dilution)ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

กําไรสุทธิ =  7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 

EPSo = กําไรสุทธิก่อนการเพ่ิมทุน 

EPSn = กาํไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน 

Q0  = จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพ่ิมทุน 

QRO = จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วน RO  

QW6 = จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 6  

EPSo = 
กําไรสทุธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

Qo
 

= 
7,080,846

14,893,427,941
 

= 0.000475บาทต่อหุ้น 

 EPSn = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ป ี2564

Q0+QRO+QW6
 

  = 
7,080,846

14,893,427,941+ 4,964,475,981 +4,964,475,981
 

  = 0.000285บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.000475-0.000285

0.000475
 

  = ร้อยละ 40.00 
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ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 รวมถึงใช้สิทธิการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดย
หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิท้ังจํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร(EPS Dilution)ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

กําไรสุทธิ =  7,080,846 บาท (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสท่ี 2 ปี 2564) 

EPSo = กําไรสุทธิก่อนการเพ่ิมทุน 

EPSn = กําไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน 

Q0  = จํานวนหุ้นสามัญก่อนการเพ่ิมทุน 

QRO = จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วน RO  

QCB = จํานวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

QW6 = จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 6  

QW7 = จํานวนหุ้นสามัญรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 7 

EPSo = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0
 

= 
7,080,846

14,893,427,941
 

= 0.000475บาทต่อหุ้น 

 EPSn = 
กําไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Q0+QRO+QW6+QCB+QW7
 

  = 
7,080,846

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 1,650,000,000 + 3,300,000,000
 

  = 0.000239บาทต่อหุ้น 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.000475-0.000239

0.000439
 

  = ร้อยละ 49.93 

 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

39 
 

3. ผลกระทบด้านการลดลงขอองราคา (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6ท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัทฯ0.10บาทต่อหุ้นกรณีใช้
สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

= 
0.14 - 0.12

0.14
 

= 11.71% 

โดยท่ีราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ 

= 

(ราคาตลาด x จาํนวนหุ้นท่ีชําระแลว้) + 
(ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน RO x จาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายRO)+

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 x จาํนวนหุน้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6)
จํานวนหุ้นท่ีชําระแลว้+จาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายRO+

จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธแิปลงสภาพ TWZ-W6

 

= 
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x 4,964,475,981) + (0.10 x4,964,475,981)

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981
 

  = 0.125 

ผลกระทบต่อราคาหุ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6และคร้ังท่ี 7 ท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษัทฯ 0.10
บาทต่อหุ้นกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 และTWZ-W7 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

= 
0.14 - 0.12

0.14
 

= 13.77% 
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โดยท่ีราคาตลาดหลังเสนอขาย เท่ากับ 

=

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นทีช่ําระแล้ว) + 
(ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ RO x จํานวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีเ่สนอขายRO)+

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6)+

(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7 x จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7)
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว+จํานวนหุ้นสามัญเพิม่ทนุทีเ่สนอขายRO+

จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W6+จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ TWZ-W7

 

=
(0.14 x 14,893,427,941) + (0.10 x 4,964,475,981) + (0.10 x4,964,475,981) + (0.1 x 3,300,000,000)

14,893,427,941 + 4,964,475,981 + 4,964,475,981 + 3,300,000,000
 

  = 0.122 

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของบริษัท ย้อนหลัง15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 (ข้อมูลจาก Set.or.th) 


