
 

   
   

           
 
            

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 
 

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ไทยรับ 
เบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3) 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ตามทีบ่ริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“TRUBB-W2”) 
ให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยมีก าหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรก คือ วันที่                
30 ธันวาคม 2564 และครั้งต่อ ๆ ไปในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2567 (หากวันดังกล่าว
ตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันดังกล่าว)  
 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
 

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ  
ใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น 

ราคาการใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น 
 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงใช้สิทธิ 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันท าการ) ระหว่างเวลา 8.30 - 

15.30 น. 
 

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
สมุทรปราการ 10540 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-033-2333 
เบอร์โทรสาร : 02-033-2389-99 
เว็บไซต์ : www.thaitex.com 

http://www.thaitex.com/


 

   
   

ผู้ถือใบส าคัญการแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้
ที่บริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaitex.com) โดยสามารถแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทนุได้ท่ีบริษัทฯ ตามระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น 
 

4. วิธีการใช้สิทธิและข้ันตอนการใช้สิทธิ 
4.1 ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบส าคัญแสดง

สิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด 
 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านง
และกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์         
ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะ ด าเนินการแจ้งกับศูนย์           
รับฝากหลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทน ใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง
ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อศูนย์           
รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ 
 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์
(Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  
โดยต้องด าเนินการและส่ งเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจ านง   
ในการใช้สิทธิ ดังนี้ 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน 

และ ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทฯ 

และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความ

จ านงในการใช้สิทธิ 

ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  

ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดง

ความจ านงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมารับใบส าคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่

http://www.thaitex.com/


 

   
   

ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทน

รับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และ         

ส่งหลักฐานการช าระเงินให้แก่บริษัทฯ หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ          

(ถ้ามี) โดย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา บางนา ชื่อบัญชี 

“บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 130-7-04865-0 [SWIFT 

Code : BKKBTHBK] โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ ธนาคารออกให้ พร้อมระบุชื่อ-

นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) ช าระเป็นเช็คบุคคลแคชเชียร์

เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการนับ

จากวันที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ต้องลงวันที่ก่อนก าหนด การใช้สิทธิ 3 วันท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท ไทย

รับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์         

ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย พร้อมน าส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินให้แก่บริษัทฯ 

หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) หรือ (3) ช าระโดยวิธีการอ่ืน

ตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  จะเป็นผู้

ก าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับช าระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  ซื้อหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน (ในกรณีการโอนเงินเข้าบัญชี) หรือเรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว (ในกรณีช าระเงินด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์) เท่านั้น หากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงิน
ไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้า
มี) บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนั้น โดย
บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบส าคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญ แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจาก            
วันก าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลง
โดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อ 
ดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ 



 

   
   

ง) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี)                

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ 

ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล           

ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดย 

หน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อ รับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อม

ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย: ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ ในครั้ งนั้ น ๆ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง             

โดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทฯ นั้น และเอกสาร 

หลักฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อ 

รับรองส าเนาถูกต้อง 

4) นิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล  และ/หรือ 

หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ         

ผู้มีอ านาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) 

พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศ

ที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 1 ปีกอ่นวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ 

5) คัสโตเดียน: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน  และ 

เอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อ 

รับรองส าเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น 

ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ 

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น  
บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 



 

   
   

4.2 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจะต้องเป็นจ านวน
เต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

4.3 จ านวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ 
ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น               
โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้
สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการ ค านวณ
ดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่น าเศษดังกล่าวมาคิดค านวณ
และจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่า          
ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง 

4.4 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดย
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณี
ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ในครั้ง
เดียวทั้งจ านวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
โดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุ้นสามัญขั้นต่ า 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 


