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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “TRUBB”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังต่อไปนี้ 

 
1. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมั ติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่อีกจ านวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”) โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลักษณะดังนี้ 

 
การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุน 

หุ้นสามัญ 272,591,874 1.00 272,591,874 
หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

    แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ 68,147,968 1.00 68,147,968 
         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
กรณีการเพ่ิมทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 
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2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซ้ือ และช าระ

เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) 

136,295,937 
หุ้น 

5 : 1 2.20 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นมูลค่า 

299,851,061.40 
บาท 

โปรดพิจารณา
ตามหมายเหตุ 

1/ 

โปรดพิจารณา
ตามหมายเหตุ 

1/ 

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิ TRUBB-W2 เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือและช าระค่าหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

136,295,937 
หุ้น 

1 หุ้นสามัญ
เพ่ิมทุน : 1 

หน่วย 
TRUBB-W2 

ไม่คิดมูลค่า - โปรดพิจารณา
ตามหมายเหตุ 

1/ 

ประชาชน - - - - - 
 - - - - - 
บุคคลในวงจ ากัด - - - - - 
 - - - - - 
รวม 272,591,874 หุ้น  

หมายเหตุ 1/ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้: 
1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จ านวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,022,219,530 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือ 
(ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
(ข) รองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(ค) เพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส าหรับ บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประ ชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็น
ผู้มีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุน  และการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น  (Right Offering) รอง รับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และเพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/
หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนัง สือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุ มัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 
1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่  2.20 บาทต่อหุ้น  คิด
เป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น  คิด
เป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น  (Right Offering) ใน
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อัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน โดยก าหนดให้วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และก าหนดวันจอง ซ้ือและ
ช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ต้ังแต่เวลา 9.00 น .  ถึง  15.00 ใน วัน
ท าการของบริษัทฯ  
ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  ( Right Offering) ข้าง ต้น 
บริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยก าหนดส่วนลดประมาณร้อยละ  26.73 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท
ฯ มีมติให้เสนอวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระห ว่าง
วันที่ 4 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564) ซ่ึงเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) 
ผู้ถือหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ ผู้ถือหุ้น เดิมที่
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
ได้จองซ้ือตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น 
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  ( Right Offering) ในคร้ังนี้  ในกรณีที่ มีหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้น
ที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซ่ึงรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโ ยง กัน
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) ในรอบแรก

มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่ เห ลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) ในรอบแรก
น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จอง
ซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ ผู้ที่จอง

ซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะ
ไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จอง ซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่
ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น  โดย
น าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้น
ที่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ ง  โดย
จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแล้ว ทั้งนี้ ให้
ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคล
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของ ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) ในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักท รัพย์  (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพ่ือ
ครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้น
การท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 
และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ ไ ม่ไ ด้
จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็น
ผู้มีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุน  และการออก 
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบั ติเป็นไปตามค า ส่ัง
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ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  รวมถึงการ
น าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 
อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2 
อัตราการใช้สิทธิ   : 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
ราคาเสนอขาย  : 0.00 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า) 
ราคาใช้สิทธิ  : 6.00 บาท ต่อหุ้น 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ  : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดง สิทธิ
ได้ในวันท าการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน นับต้ังแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดง สิทธิไปตลอดอายุของใบส าคัญแสดง สิทธิ 
(“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกคือวันท าการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายคือวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับ ต้ังแต่วันที่ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ โดยหากวันก าหนดการใช้สิทธิและวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิ
และการวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า 
ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทฯ ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า
วันก าหนดการใช้สิทธิ ซ่ึงวันก าหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด (“วันก าหนดการใช้
สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็น
ผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและ จัดสรรใบส าคัญแสดง สิทธิ 
TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ  การจัดสรรและ วันออกเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่อง กับการออกเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ จัดท าหรือส่งมอบซ่ึงเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็น
หรือเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการแต่ง ต้ัง ผู้ รับมอบ
อ านาจช่วง เป็นต้น 

5. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่
เกิน 136,295,937 หุ้น  เพ่ือรองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย ตามสัดส่วนการจองซ้ือและจองเกินสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า  
ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)  
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็น
ผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการการจั ดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือ
รองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไ ม่
จ ากัดเพียงการติดต่อ จัดท าหรือส่งมอบซ่ึงเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรอง รับการออก 
TRUBB-W2 และการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการแต่งต้ังผู้รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 
กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและบริษัทฯ จะด าเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้

จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
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2.2 แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 
 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรัพย์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุ้นสามัญ - - - 
 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามัญ 68,147,968 

หุ้น 
ไม่เกินร้อยละ 
10.00 ของทุน

ช าระแล้ว 

โปรดพิจารณาตาม
หมายเหตุ 2/ 

 หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
หมายเหตุ 1/ ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 

2/ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้: 
1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จ านวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,022,219,530 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือ 
(ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
(ข) รองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(ค) เพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส าหรับ บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประ ชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็น
ผู้มีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุน  และการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  ( Right Offering) รอง รับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และเพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/
หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนัง สือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท
ฯ ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจ านวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น
ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป ( General Mandate) 
จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่ เ ก่ียวโยง
กัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษั ทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้
ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลอ่ืนที่ มี
ความสัมพันธ์หรือมีการกระท าร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอ่ืนของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
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นอกจากนี้ ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 
ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บ ริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 
อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไปแล้ว ทุนช าระแล้ว
ของบริษัทฯ ในส่วนที่เพ่ิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บ ริษัท ฯ 
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในคร้ังถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในคร้ังถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็น
ผู้มีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความใน
เอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบั ติเป็นไป
ตามค าส่ังของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ัง ท่ี 1/2564 ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านทาง ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงรายละเอียดและ
ข้ันตอนการเข้าประชุมผ่าน E-EGM จะแจ้งให้ทราบต่อไป และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ช้ัน 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขท่ี 99/1-
3 หมู่ท่ี 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270  โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันท่ี................................. จนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 
4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)  
4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยต้องได้รับคะแนน

เสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน  
4.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใ ห้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Right Offering) 

จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคะแนน  

4.3 การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจอง ซ้ือและช าระค่าหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียง
มากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคะแนน  

4.4 บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.5 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) หุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) เ พ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ( Private 
Placement) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
 

5.1 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
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ด้วยธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ คือการผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้นและผลพลอยได้จากน้ ายาง ซ่ึงผลิตภัณฑ์น้ ายาง ข้น 
และส่วนผสมสารเคมีท่ีเหมาะสมจะน าไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางท าความสะอาด, ถุงยางอนามัย , 
เส้นด้ายยางยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางส าหรับเด็ก, โฟม และท่ีนอน เป็นต้น ซ่ึงจากความผันผวนของราคายางและสภาพอากาศท่ี
ผลิตยาง ประกอบกับแนวโน้มของค่าแรงท่ีสูงข้ึนในอนาคต รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
โรคโคโรน่า-19 (“COVID-19”) บริษัทฯ จึงมีแผนท่ีจะ 1) ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพ่ิมสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
2) ขยายธุรกิจน้ ายางข้นและน้ าแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน และ 3) ขยาย
ธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจ าหน่ายถุงมือยาง อันเป็นธุรกิจท่ีมีความต้องการและเติบโตสูงข้ึนมากจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
และถือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวด่ิง (Vertical Growth Strategy) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน  อันเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการลดความเส่ียงของบริษัทฯ ในการพ่ึงพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ าข้นและผล
พลอยได้จากน้ ายาง  

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ซ่ึงไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นเดิมเกินกว่าความจ าเป็น และ
เพ่ือให้ได้เงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน โดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนท่ีเข้มแข็ง
พร้อมส าหรับการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดโครงการเบ้ืองต้นดังนี้: 

 

ล าดับ วัตถุประสงค์ 
จ านวนโดยประมาณ 

(ล้านบาท)1/ 
แหล่งที่มา 

1. ขยายธุรกิจน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป 99.85 เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น )Right 
Offering( 

2. เพ่ือใช้เป็นเงินทุนให้กับธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายถุงมือ
ยาง  

200.00 เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น )Right 
Offering( 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับความต้องการใช้เงินทุน
หมุนเวียนที่อาจเพ่ิมขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจการผลิต
และจ าหน่ายถุงมือยาง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัท
ฯ 

ยังไม่สามารถค านวณ 
ได้เนื่องจากราคาเสนอ

ขายยังไม่แน่นอน 

เงินทุนที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป )General 
Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด )Private Placement) 

 รวมประมาณ 299.85  
หมายเหตุ: 1/ จ านวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยัง มีความไม่แน่นอน  ทั้ งนี้ขึ้นอยู่ กับมูลค่า

เงินทุนที่บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น )Right Offering) และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป  )General 
Mandate) เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด )Private Placement) 

 
บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 2.98 เท่า 2.56 เท่า และ 2.36 เท่า ในปี 2562 ปี 2563 และไตรมาส 1 

ปี 2564 ซ่ึงการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยจะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นทางการเงินในการ
ด าเนินการโครงการในอนาคต เพ่ือขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรอง รับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังนี้ จากงบการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสด 117.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดหนี้คง
ค้างระยะส้ันท่ีบริษัทฯ ต้องช าระคืนแก่ธนาคารพาณิชย์ ท่ีจ านวนรวมประมาณ 4,634.39 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะสามารถต่ออายุหนี้สินระยะส้ันเกือบท้ังหมดออกไปได้ อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริหาร
เห็นว่าในการลงทุนเพ่ิมเติม ท้ังในส่วนของการผลิตน้ ายางข้น และถุงมือยาง หากบริษัทฯ ท าการเพ่ิมทุนจากผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ในการลงทุน
ดังกล่าว จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน และท าให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีข้ึนด้วย นอกจากนี้จะ
ท าให้บริษัทฯ มีเงินสดส ารองเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารกิจการ  

ในการขยายธุรกิจผลิตถุงมือยางและจ าหน่ายถุงมือยาง บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจกลุ่ม
ดังกล่าว เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ลูกค้ามีความต้องการถุงมือยาง และสินค้าเติบโตมากข้ึน สอดคล้องกับ



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
 

 
F53-4           หน้า   8 

สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการขยายต่อยอดน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมท่ีน่าจะฟ้ืนตัวดีข้ึน
ในหลายประเทศและความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูปมากข้ึน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการ
เติบโตและโอกาสในการเพ่ิมแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม  

ท้ังนี้ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึง
ข้ึนอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึง
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนท่ีบริษัทฯ จะตกลงและท ารายการใด ๆ ทางบริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบ
ของส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักงทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเ ก่ียวโยงกันรวมถึง
หลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เป็นต้น 

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เพ่ือให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพ่ิมเติมส าหรับการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ในอนาคต 
ซ่ึงจะท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและเพ่ิมโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพ่ือให้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน อัน
จะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนในระยะยาว 

 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
7.1 บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพ

คล่องและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างรายได้มากข้ึนในอนาคต 
7.2 ลดต้นทุน เพ่ิมโอกาสในการหารายได้ และลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นและผลพลอยได้จากน้ า

ยางข้นเพียงอย่างเดียว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการท่ีบริษัทฯ มีรายได้และก า ไรท่ีเ พ่ิม
มากข้ึนในด้านของเงินปันผลและก าไรจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนตามผลประกอบการ 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัตกิารเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ในการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Right Offering) และจัดสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิง สิทธิในการออกเสียงของ ผู้ถือหุ้น 
(Control Dilution) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา รายละเอียดตามท่ีปรากฎในเอกสาร สารสนเทศของ -TRUBB (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) 
และสรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2564 25 มิถุนายน 2564 
2 วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 (Record Date) 
9 กรกฎาคม 2564 

3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 30 กรกฎาคม 2564 
4 จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 
5 วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-
W2 (Record Date) 

9 สิงหาคม 2564 

6 วันจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 8 
กันยายน 2564 

 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 

   ลายมือช่ือ.....................................................................................................  กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
          (นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)     (นายประวิทย์ วรประทีป) 

    



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

สารสนเทศของ-TRUBB 1 

สารสนเทศของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เร่ือง การการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

 (“สารสนเทศของ-TRUBB”) 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2564 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ("ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 
340,739,842 บาท โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จ านวน 340,739,842 หุ้น จะน าไปรับรอง (1) การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่  (Right Offering) (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”) และ (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 
1. รายละเอียดของการเสนอขาย 
1.1 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นมูลค่า 299,851,061.40  บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการ
จัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยก าหนดให้วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 และก าหนดวันจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 ในวันท าการของบริษัทฯ  

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น 
บริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยก าหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 26.73 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่อง
การเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน –  24 มิถุนายน 
2564) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น ( ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีได้จองซื้อ
ตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่าน้ัน 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตาม
สิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก
มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่ เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่า
สิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
น้อยกว่าหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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สารสนเทศของ-TRUBB 2 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่
จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน า
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวน
หุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้
ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคล
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) 
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 
และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้

จัดสรรดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน

กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการพิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน(แบบ F 
53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

 
1.2 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 

การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ
และช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อัตราส่วนการจัดสรร  :1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 
อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ  :3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2 
อัตราการใช้สิทธิ    :1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
ราคาเสนอขาย   :0.00 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า) 
ราคาใช้สิทธิ   :6.00 บาท ต่อหุ้น 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ    :ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสทิธิได้

ในวันท าการสุดท้ายของบริษัททุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของ
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ ( “วันก าหนดการใช้สิทธิ ”)  โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันท าการ
สุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายคือวันท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีตั้งแตจ่ากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยหากวัน
ก าหนดการใช้สิทธิและวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดการ
ใช้สิทธิและการวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า 
ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันก าหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับ
วันท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด (“วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริ หาร หรือกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น 
รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ จัดท าหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
TRUBB-W2 และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น 

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
TRUBB-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
1.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจ านวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่ ทจ   .21 /2551  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 )1  ( ถึง  )7  (แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ .2535  และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม)  รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระท าร่วมกัน (Concert 
Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 
ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ   .72 /2558  เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น 

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไปแล้ว ทุนช าระแล้ว
ของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00  ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้ง นี้
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มี
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อ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการพิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน
เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป ปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน ( แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน 
2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น 
 ด้วยธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ คือการผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้นและผลพลอยได้จากน้ ายาง ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ ายางข้น และ
ส่วนผสมสารเคมีที่เหมาะสมจะน าไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางท าความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยาง
ยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางส าหรับเด็ก, โฟม และที่นอน เป็นต้น ซึ่งจากความผันผวนของราคายางและสภาพอากาศที่ผลิตยาง ประกอบ
กับแนวโน้มของค่าแรงที่สูงขึ้นในอนาคต รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า -19 
(“COVID-19”) บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะ 1) ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2) ขยายธุรกิจน้ า
ยางข้นและน้ ายางแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และ 3) ขยายธุรกิจเข้าสู่การ
ผลิตและจ าหน่ายถุงมือยาง อันเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาด COVID-19 และถือเป็นกลยุทธ์การ
เจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ าข้นและผลพลอยได้จากน้ ายาง  
 ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาแหลง่เงินทุนซึ่งไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นเดมิเกินกว่าความจ าเป็น และเพื่อให้ได้
เงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนท่ีเข้มแข็งพร้อมส าหรับการ
ลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดโครงการเบื้องต้นตามที่ระบุในสารสนเทศฉบับน้ี 
 

2.2 แผนการใช้เงิน 

ล าดับ วัตถุประสงค ์
จ านวนโดยประมาณ 

(ล้านบาท)1/ 
แหล่งที่มา 

1. ขยายธุรกิจน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป 99.85 เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) 

2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนให้กับธุรกิจการผลิตและจ าหนา่ยถุงมือ
ยาง  

200.00 เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับความต้องการใช้เงินทุน
หมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจการผลิตและ
จ าหน่ายถุงมือยาง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ 

ยังไม่สามารถค านวณ 
ได้เนื่องจากราคาเสนอ

ขายยังไม่แน่นอน 

เงินทุนที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ตามแบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) 

 รวมประมาณ 299.85  
หมายเหตุ: 1/ จ านวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่

บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
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บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 2.98 เท่า 2.56 เท่า และ 2.36 เท่า ในปี 2562 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 
2564 ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
และท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินการ
โครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัท
ฯ ทั้งนี้ จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสด 117.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดหนี้คงค้างระยะสั้นที่บริษัทฯ ต้อง
ช าระคืนแก่ธนาคารพาณิชย์ ที่จ านวนรวมประมาณ 4,634.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่า 
บริษัทฯ จะสามารถต่ออายุหนี้สินระยะสั้นเกือบทั้งหมดออกไปได้ อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าในการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งในส่วน
ของการผลิตน้ ายางข้น และถุงมือยาง หากบริษัทฯ ท าการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ความสามารถในการ
แข่งขัน ของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น และท าให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นด้วย นอกจากน้ีจะท าให้บริษัทฯ มีเงินสดส ารองเพิ่มเติม เพื่อให้
มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารกิจการ  

การขยายธุรกิจผลิตถุงมือยางและจ าหน่ายถุงมือยาง ในบริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจกลุ่มดังกล่าว 
เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ลูกค้ามีความต้องการถุงมือยาง และสินค้าเติบโตมากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และเป็นการขยายต่อยอดน้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูป เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมที่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในหลายประเทศและความ
ต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ายางข้นและน้ ายางแปรรูปมากขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่ม
แหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดและความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนท่ีบริษัทฯ จะตกลงและท ารายการใด ๆ ทางบริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของส านักงาน 
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักงทรัพย์ฯ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันรวมถึงหลักเกณฑ์การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น 
 
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 
3.1 ในกรณีที่มีการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right 

Offering)  
 
3.1.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ านวน จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการ
เสนอขายท้ิงท าให้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 
(Control Dilution) 
แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่น ใช้สิทธิจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) 
โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงประมาณ ร้อยละ 16.67 โดยสามารถค านวณได้
ดังนี ้
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Control Dilution = จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right Offering 
  จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right Offering + จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 
   
Control Dilution  = 136,295,937 
  (136,295,937+ 681,479,688) 

   
Control Dilution  ร้อยละ 16.67 

   
3.1.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้
ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ 
แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจ านวนหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อราคาซึ่งจะลดลงใน
อัตราร้อยละ 4.46 โดยสามารถค านวณผลกระทบ ได้ดังนี้ 

 
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/– ราคาตลาดหลังการเสนอขาย2/ 

  ราคาก่อนการเสนอขาย 
   
Price Dilution = 3.00 – 2.87 
  3.00 
Price Dilution = ร้อยละ 4.46 

หมายเหต ุ
1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ 15 วันท าการระหวา่งวนัที่ 4 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564 

  2/ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้) 
จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ 

 
3.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ านวน
จะเกิดผลกระทบต่อต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีส่วนแบ่ง
ก าไรของผู้ถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 16.67 โดยสามารถค านวณได้ดังนี้ 

 
EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย3/ – EPS หลังการเสนอขาย4/ 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 

   

EPS Dilution = ร้อยละ 16.67 
หมายเหต ุ
ก าไร (ขาดทุน)  (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)               = (92,625,581.00) บาท 
3/ EPS ก่อนการเสนอขาย = (92,625,581.00) / 681,479,688   = (0.1359) บาทต่อหุ้น 
4/ EPS หลังการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937) = (0.1133) บาทต่อหุ้น 
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3.2 ในกรณีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 
3.2.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

หากผู้ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจ านวนที่ได้รับสิทธิ 
จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)  แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบส าคัญแสดง
สิทธิ TRUBB-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การค านวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)จะเกิดขึ้นก่อนการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบท้ังจ านวนแล้ว) 
 

Control Dilution = จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 
  จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 

+ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right Offering + จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้  
   
Control Dilution  = 136,295,937 
  (136,295,937+ 136,295,937+ 681,479,688) 

   
Control Dilution  ร้อยละ 14.29 

   
3.2.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 หากผู้ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคัญแสดง
สิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจ านวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การค านวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 
โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบท้ังจ านวนแล้ว) 
 

Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/– ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลง
สภาพ TRUBB-W22/ 

  ราคาก่อนการเสนอขาย 
   
Price Dilution = 2.87 – 3.32 
  2.87 
Price Dilution = ร้อยละ (15.59)  

ไม่มผีลกระทบต่อราคาหุ้น 
หมายเหต ุ

  1/ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จ านวนหุน้ Right Offering) 
จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น Right Offering 

  2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 =  
(ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จ านวนหุ้น Right Offering) 

+ (ราคาการใช้สิทธ ิTRUBB-W2 x จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธ ิTRUBB-W2) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น Right Offering + จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2) 
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3.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 
EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย3/ – EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ 

TRUBB-W24/ 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 
   

EPS Dilution = ร้อยละ 14.29 
 
หมายเหต ุ
ก าไร (ขาดทุน)  (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)                           =         (92,625,581.00) บาท 
3/ EPS ก่อนการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937)  = (0.1133) บาทต่อหุ้น 
4/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 
   =  (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937+136,295,937) = (0.0971) บาทต่อหุ้น 
 

3.3 ในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ภายหลังจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 
3.3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Private Placement 
  จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Private Placement + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right 

Offering + จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ 
   
Control Dilution  = 68,147,968 
  (68,147,968 + 136,295,937 + 681,479,688) 

   
Control Dilution  ร้อยละ 7.69 

   
3.3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น 
(Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีที่มีการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ยังไม่สามารถค านวณผลกระทบจากการลดลงของ
ราคาหุ้น (Price Dilution) ได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ยังไม่แน่นอน 

 
3.3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 

EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย1/ – EPS หลังการเสนอขาย2/ 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 
   

EPS Dilution = ร้อยละ 7.69 
หมายเหต ุ
ก าไร (ขาดทุน)  (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)                           =          (92,625,581.00) บาท 
1/ EPS ก่อนการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937)  = (0.1133) บาทต่อหุ้น 
2/ EPS หลังการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937+68,147,968) = (0.1046) บาทต่อหุ้น 
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3.4 ในกรณีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 
 
3.4.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 
  จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Private Placement + จ านวนหุ้นสามญัรองรับการใช้

สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right Offering + 
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

   
Control Dilution  = 136,295,937 
  (68,147,968 + 136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688) 

   
Control Dilution  ร้อยละ 13.33 

   
3.4.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

การใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ในกรณีนี้ ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่
กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีที่การใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการออก เสนอ
ขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ยังไม่สามารถค านวณผลกระทบ
จากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ยังไม่แน่นอน 

 
3.4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 

EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย1/ – EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 2/ 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 
   

EPS Dilution = ร้อยละ 13.33 
 
หมายเหต ุ
ก าไร (ขาดทุน)  (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)                             =         (92,625,581.00) บาท 
1/ EPS ก่อนการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 +68,147,968) = (0.1046) บาทต่อหุ้น 
2/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 

=  (92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 +136,295,937 + 68,147,968)  = (0.0906) บาทต่อหุ้น 
 
4. ความเห็นคณะกรรมการ 
4.1 เหตุผล ความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน และความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน 

การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะท าให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในการขยายธุรกิจสู่การผลิตถุง
มือยางและจัดจ าหน่ายถุงมือยาง โดยการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะท าให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดซึ่ง
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เมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือที่บริษัทฯ มีอยู่จะช่วยเปิดโอกาสและท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่จะขยายธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายถุงมือยางที่มี
ความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ในการนี้ หากบริษัทฯ สามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามแผนการเพิ่มทุน และแผนการด า เนินธุรกิจ 
บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มก าไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ พลาดโอกาสในการสร้างก าไรจากการขยายธุรกิจผลิตและจัด
จ าหน่ายถุงมือยางตามแผนของธุรกิจ ซึ่งจะท าให้การพลิกฟื้นท าก าไรจากธุรกิจเดิมที่เผชิญกับการแข่งขันสูงมีโอกาสจะพลิกฟื้นท าก าไรจาก
ธุรกิจเดิมให้กับบริษัทฯ เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อน าไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นท้ังหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินท่ีได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออก เสนอขายและจัดสรรในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถ
ระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 299.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นภายใน ปี 2565 
นอกจากน้ี ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบส าคัญและสิทธิ TRUBB-W2 เต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 817.78 ล้านบาท เพื่อจะสามารถใช้
เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 
4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความเพียงพอและของแหล่งเงินทุน 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับ
เงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 โดยบริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไป
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งการลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กล่าวมา เป็นธุรกิจที่ปัจจุบันทางบริษัท
ฯ ได้ด าเนินการอยู่แล้วและเป็นการขยายไปสู่ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายถุงมือยาง ดังนั้น แผนการใช้เงินดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้สูง 
ส าหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 เนื่องจาก TRUBB-W2 มีก าหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลง
สภาพ 3 ปีนับแต่วันท่ีออก TRUBB-W2 ซึ่งเมื่อได้รับเงินจากการแปลงสภาพแล้ว บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 
4.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

อันเนื่องจากการเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ

ความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
ทางการเงินในการด าเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
รองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งนี ้หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จบริษัทฯ อาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้แผนธุรกิจที่วางไว้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จ านวนผู้ถือหุ้นทีจ่องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ/หรือ จ านวนผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด ได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีแผนที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นและ/หรือ แหล่งเงินกู้อื่นทดแทน
เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้)  โดยบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกตราสารทางการเงินอ่ืนๆ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร  
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5. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty 
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระท าการหรือละเว้นการ
กระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการ
คนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการ
รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถว้นทุกประการ 

 
 
 

______________________________________________ 
(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)           (นายประวิทย์ วรประทีป) 

        กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
        
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
          ขอแสดงความนับถือ     
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สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธ ิTRUBB-W2       หน้า 1 

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ที่จองซ้ือและชำระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”)  
 
1. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้ง

ที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธ”ิ หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธ ิคร้ังที ่2” หรือ “TRUBB-W2”) 
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระ

เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right 
Offering)  

ผู้ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธ ิ

เลขที่ 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
10540 

วิธีการจัดสรร บริษัทฯ จะออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และของเกินสิทธิ (Oversubscription) ในอัตรา
การจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2  
ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้
ปัดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรทิ้ง ในกรณีที ่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการ
จัดสรรดังกล่าว ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือโดยบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่
เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่ 

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 136,295,937 หน่วย 
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
อัตราการใช้สิทธิ TRUBB-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 

1.00 บาท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดง
สิทธิ ให้ปัดเศษน้ันท้ิง 

ราคาการใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้
ในข้อกำหนดสิทธิฯ 

วันออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/
หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนด เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรร TRUBB-W2 ได้ในเดือนกันยายน 2564 
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อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2 ทั้งนี้ ภายหลังการออก TRUBB-W2 บริษัทฯ จะไม่
ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนด 

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ้งที่ 
4/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่ากับร้อยละ 16.67  
 

*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W21: 
จำนวนหุ้นสามญัที่รองรับการใช้สทิธิตามใบสำคญัแสดงสิทธิ  
ที่ออกในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นสามญัที่บริษัทฯ จัดไว้เพื่อรองรับ 

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธใินครั้งอื่น 
จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ *100 

 
 ร้อยละ 16.67 = 136,295,937 X 100 
 681,479,688 + 136,295,937    

ระยะเวลาการใช้สิทธิและ
กำหนดการใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้
ในวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการ
สุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวัน
กำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการ
ใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า 
ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้
สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรง
กับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร
หรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีสิทธิกำหนดวันกำหนดการใช้
สิทธิครั้งแรก วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่
เห็นสมควร ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว 

 
1 หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551  
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ระยะเวลาการแจ้งความ
จำนงในการใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ความจำนงในการใช้สิทธิ”) 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่
ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ
แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
(“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 

การไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจำนงในการใช้
สิทธ ิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่  
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ  

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย 
TRUBB-W2 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้
พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป 

นายทะเบียนของใบสำคัญ
แสดงสิทธ ิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็น
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน 

ตลาดรองของใบสำคัญ
แสดงสิทธ ิ

บริษัทฯ จะนำ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ี
เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพ่ือ
รองรับการปรับสิทธิ 

เมื่อบริษัทฯ มีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที ่ ทจ. 34/2551 เรื ่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

สิทธิและผลประโยชน์อืน่ๆ หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ที่ออกไปก่อนหน้าน้ีทุกประการ 

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดง
สิทธ ิ

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื ่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวม

หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น  
(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนท่ัวไป และ/หรือ

บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น
หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
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จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำ
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหัก สำรองตาม
กฎหมาย ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึง
ได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ  นั้นไม่ได้
กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ 
และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 แทนอัตราการ
ใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม  

ทั ้งน ี ้  คำจำกัดความ ส ูตรการคำนวณเพื ่อการปรับสิทธ ิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ ่มเติม  
อื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ 
ทั ้งน ี ้  ให้  คณะกรรมการบร ิษ ัทฯ และ/หร ือคณะกรรมการบร ิหาร และ/หร ือ ประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้
พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ  

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึง
ได้รับจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ 

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อม

โครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ ครอบคลุมมาก

ยิ่งข้ึน อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว 

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึง
ได้รับจากการเพ่ิมทุน 

1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้

บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสรา้ง

รายได้มากข้ึนในอนาคต 

2. ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำ

ยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยางข้นเพียงอย่างเดียว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับ

ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปัน

ผลและกำไรจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ 

เง่ือนไขอื่น ๆ  
 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้
มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออก
และใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่
กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น 
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รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่ง
เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 
และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบ
อำนาจช่วง เป็นต้น 
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2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
 

2.1. ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 
2.1.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

หากผู้ถือหุ้นท่ีได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับ
สิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ได้รับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะ
เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้
อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ ่มทุน
ดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว) 
 

Control Dilution = จำนวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 
  จำนวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 

+ จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right Offering + จำนวนหุ้นท่ีชำระแลว้  
   
Control Dilution  = 136,295,937 
  (136,295,937+ 136,295,937+ 681,479,688) 

   
Control Dilution  ร้อยละ 14.29 

   
2.1.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อ
ราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดสว่นการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบท้ังจำนวนแล้ว) 

Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/– ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลง
สภาพ TRUBB-W22/ 

  ราคาก่อนการเสนอขาย 
   

Price Dilution = 2.87 – 3.32 
  2.87 
Price Dilution = ร้อยละ (15.59)  

ไม่มผีลกระทบต่อราคาหุ้น 
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หมายเหต ุ

  1/ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จำนวนหุน้ Right Offering) 
จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้น Right Offering 

  2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 =  
(ราคาตลาด x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จำนวนหุ้น Right Offering) 

+ (ราคาการใช้สิทธ ิTRUBB-W2 x จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธ ิTRUBB-W2) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้น Right Offering + จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2) 
 

 

2.1.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 
EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย3/ – EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ 

TRUBB-W24/ 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 
   

EPS Dilution = ร้อยละ 14.29 
หมายเหต ุ
กำไร (ขาดทุน)  (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564) = (92,625,581.00) บาท 

3/ EPS ก่อนการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937) = (0.1133) บาทต่อหุ้น 

4/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2  

= (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937+136,295,937)  = (0.0971) บาทต่อหุ้น 

 
2.2. ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคล

ในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) 
 
2.2.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 

Control Dilution = จำนวนหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 
  จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Private Placement + จำนวนหุ้นสามญัรองรับการใช้

สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 + จำนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน Right Offering + 
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว 

   
Control Dilution  = 136,295,937 
  (68,147,968 + 136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688) 

   
Control Dilution  ร้อยละ 13.33 
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2.2.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ในกรณีนี้ ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะ
ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีที่การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ยังไม่สามารถคำนวณ
ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ยังไม่แน่นอน 

 

2.2.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 
EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย1/ – EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ 

TRUBB-W22/ 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 
   

EPS Dilution = ร้อยละ 13.33 
หมายเหต ุ
กำไร (ขาดทุน)  (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564) = (92,625,581.00) บาท 

1/ EPS ก่อนการเสนอขาย  = (92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 + 68,147,968)  = (0.1046) บาทต่อหุ้น 
2/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 

=  (92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 +136,295,937+ 68,147,968)  =  (0.0906) บาทต่อหุ้น 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการน า บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

_______________________________________________________________________________ 
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“TRUBB” 

หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการน าบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (“WFX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX 
นั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์การระดมทุนเพ่ือใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ช าระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย WFX จะน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชน
ทั่วไป จ านวนรวม 142,000,000 หุ้น โดยหลังจาก Spin-off แล้ว WFX จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงมีอ านาจการควบคุมใน WFX  

 

ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือน า WFX เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 28.05 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติแผนการน า WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของ WFX ในครั้งนี้ ได้แก่ การจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.73 และการจ าหน่ายที่ดิน จังหวัดระยอง 
ให้แก่ WFX ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.48 ซึ่งเมื่อรวมกับ
ขนาดรายการในครั้งนี้คิดเป็นขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์ก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ในการนี้ การเข้า
ท ารายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 
50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ าตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ
เรื่องการได้มาจ าหน่ายไป และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดท าสารสนเทศขั้นต่ าตามบัญชี (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการบริษัทได้ค านึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนการน า WFX 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องแผนการน าบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท 
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เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป ซึ่งมี
รายละเอียดของสารสนเทศดังนี้ 
 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
การน า WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และ
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ รายการนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป 
ผู้ขายหลักทรัพย ์ : บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (“WFX”)  
ผู้ซื้อหลักทรัพย ์ : 1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

2. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX 
3. ประชาชนทั่วไป 

 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และขนาดของรายการ 
ในการน า WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ WFX จะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

322,200,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 464,200,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 
142,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX จ านวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
เพ่ือเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) 
ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( IPO) หากมีจ านวนหุ้นที่เหลือจาก
การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUBB หุ้นดังกล่าวจะน าไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX จ านวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่
เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจ านวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะน าไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป 

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX จ านวนประมาณ 116,440,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการ
จัดสรรตามข้อ 1 และ 2) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง
แรก (IPO)  

 

ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปจ านวน 
142,000,000 หุ้น และน า WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ
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ของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงจากร้อยละ 95.59 เหลือร้อยละ 66.35 ของทุนช าระแล้ว หรือสัดส่วนการถือหุ้น
ลดลงร้อยละ 29.24 

อนึ่ง เมื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปแล้ว เข้าข่าย
เป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(“ประกาศเรื่องการได้มาจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์ก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณขนาด
ของรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ตามเกณฑ์การค านวณท้ัง 4 เกณฑ์ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ) 
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

(NTA) 
(NTA ของบริษัทที่จ าหน่ายไป x สัดส่วนที่จ าหน่ายไป)

NTA ของบริษัทจดทะเบียน
 

=
864.39 x 29.24%

2,285.85 
  

11.06 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ 
=

(ก าไรสุทธิของบริษัทที่จ าหน่ายไป x สัดส่วนที่จ าหน่ายไป)

ก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
 

=
79.41 x 29.24%

82.78
 

28.05 
 
 
 
 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน1 
=

มูลค่ารายการที่จ าหน่ายไป

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
 

=
2.69 x 142.00

8,364.71
 

4.57 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อช าระค่า
สินทรัพย์ =

จ านวนหุน้ทุนที่บริษัทออกเพื่อช าระค่าตอบแทน

จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
 

ไม่สามารถค านวณขนาด
รายการได้ เนื่องจากไม่มี
การออกหลักทรัพย์เพื่อ

ช าระค่าตอบแทน 

หมายเหตุ  
1. เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน WFX ยังไม่สามารถก าหนดราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนท่ัวไป ในกรณีนี้ บริษัทฯ 
จึงค านวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 2.69 
บาท/หุ้น ซึ่งเป็นงบการเงินรวมของ WFX ฉบับล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชี  

 

ทั้งนี้ การค านวณขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์ก าไรสุทธิเท่ากับ
ร้อยละ 28.05 และบริษัทฯ มีการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการน า WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX ในครั้งนี้ ได้แก่ การจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.73 และการ
จ าหน่ายที่ดิน จังหวัดระยอง ให้แก่ WFX ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ
ร้อยละ 1.48 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้งนี้คิดเป็นขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์ก าไรสุทธิเท่ากับร้อย
ละ 28.05 ในการนี้ การเข้าท ารายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่ า
ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้น
ต่ าตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาจ าหน่ายไป และบริษัทฯ มีหน้าที่จัดท าสารสนเทศขั้นต่ าตามบัญชี 
(2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้ค านึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในแผนการน า WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องแผนการน าบริษัท เวิลด์
เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 ต่อไป 
 

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป 
 

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย : จ านวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี้ 
1. จัดสรรหุ้ นสามัญเ พ่ิมทุนของ WFX จ านวนไม่ เกิ น 

11,360,000 หุ้น  เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) 
ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้ง
แรก (IPO) หากมีจ านวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของ TRUBB หุ้นดังกล่าวจะน าไปจัดสรรให้แก่
ประชาชนทั่วไปต่อไป 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX จ านวนไม่เกิน 
14,200,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่
เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( IPO) หากมีจ านวน
หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะน าไปจัดสรรให้แก่
ประชาชนทั่วไปต่อไป 
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3. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX จ านวนประมาณ 
116,440,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ข้อ 1 และ 2) เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 
(IPO)  

มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น 

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนและวันก าหนดรายชื่อผู้
มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ในส่วนของการเสนอขายให้ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
(Pre-emptive Rights) 

: ยังมิได้ก าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทของ WFX มอบหมาย จะเป็นผู้ก าหนดสัดส่วน
การให้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนของการเสนอขายให้ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-
emptive Rights) และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะเป็นผู้
ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนในส่วนของการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) (Record 
Date) โดยจะก าหนดภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอขาย
หุ้นจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว 

 

ราคาเสนอขาย 
 

: 
 

ยังมิได้ก าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทของ WFX มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับ
อนุญาตเสนอขายหุ้นจากส านักงาน ก.ล.ต. 
 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ยังมิได้ก าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท WFX มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับ
อนุญาตเสนอขายหุ้นจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน)  
ชื่อบริษัท : บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (“WFX”) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 59/1, 59/4 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงสาย 3191  
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเส้นด้ายยางยืด (Rubber thread) 
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โครงสร้างเงินทุน : ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป WFX มีทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 322,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 322,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป WFX จะมีทุน
จดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 464,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 464,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ใน WFX 

: ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป บริษัทฯ ถือหุ้น
ใน WFX คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.59 ของทุนจดทะเบียน 
 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป จ านวน 
142,000,000 หุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
66.35 ของทุนจดทะเบียน 
 

คณะกรรมการ : ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 WFX มีคณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน 
ดังนี้ 

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย 
2. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย 
3. นายสุรพงษ์ รงศิริกุล 
4. นายชวลิต ติยาเดชาชัย 
5. นายณัฐ วงศาสุทธิกุล 
6. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล 
7. นายโกวิท วงศาสุทธิกุล 
8. นายประกิต วรประทีป 
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ผู้บริหาร : ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 WFX มีผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
1. นายชวลิต ติยาเดชาชัย 
2. นายณัฐ วงศาสุทธิกุล 
3. นางสาวสุปรียา สินธุพันธุ์ 
4. นางสาวอุทัยรัตน์ จตุภัทรรัตน์ 
5. นายวรพล ภิมุกภักดี 

 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน)  
หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. - มี.ค. 2564 

สินทรัพย์รวม 1,406.31 1,360.60 1,687.93 1,858.85 
หนี้สินรวม 868.75 815.32 860.07 990.84 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 308.00 308.00 308.00 322.20 
ก าไรสะสม (10.43) 7.15 76.44 114.99 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 537.56 545.28 827.86 868.01 
รายได้รวม 1,860.92 2,045.11 2,408.66 719.64 
รายได้จากการขาย 1,837.84 2,036.92 2,396.92 718.60 
ต้นทุนขาย 1,749.24 1,940.05 2,218.95 626.08 
ก าไรขั้นต้น 88.59 96.86 177.97 92.52 
ค่าใช้จ่ายรวม 63.88 63.84 108.10 42.08 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได ้ 47.80 41.22 81.60 51.48 
ก าไรสุทธิ 19.22 7.72 57.81 40.15 

 
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

WFX จะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive 
Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป ในราคาเสนอขายเดียวกันกับการ
เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีการก าหนดราคา ทั้งนี้ WFX จะ
ก าหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลังจากท่ีส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX  
 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็น

ครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX แต่อย่างใด 
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7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลของการท ารายการ 
ผลประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป 
7.1 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

• ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นใน บริษัทฯ (Pre-emptive Rights)  

• เปิดโอกาสและทางเลือกในการลงทุน โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ 
และ/หรือ WFX ได้โดยตรง ซึ่งทั้งสองบริษัทประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการ
ลงทุนของผู้ถือหุ้น 

• เมื่อ WFX เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ WFX อาจจะมีมูลค่าตลาดที่สูงขึ้น 
จะส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าสูงขึ้นตามซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 

7.2 ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

• การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ WFX จะสะท้อนมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของ WFX เองและสะท้อนมูลค่ากิจการไปยังราคาหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีโอกาสที่ได้รับ
มูลค่าเพ่ิมจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน WFX 

• ช่วยลดภาระในการสนับสนุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีต่อ WFX 

• เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากกิจการของ WFX ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

 

7.3 ผลประโยชน์ต่อ WFX 

• ได้รับเงินทุนเพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจ ช าระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการของ WFX 

• เพ่ิมช่องทางการระดมเงินทุนได้มากข้ึน โดย WFX สามารถระดมทุนทางตรงกับนักลงทุน 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการเติบโตและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ WFX ให้มากขึ้น 

• ส่งเสริมให้ WFX เป็นที่รู้จักมากขึ้นและช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ WFX ต่อคู่ค้าทางธุรกิจให้ดี
ขึ้น 

 

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO 
WFX คาดว่าจะน าเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้มาใช้ในการขยายธุรกิจ ช าระคืนเงินกู้จากสถาบัน

การเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
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9. เงื่อนไขของการท ารายการ 
1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการน า WFX เข้าจดทะเบียนใน

ตลาด หลักทรัพย์ฯ และการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WFX มีมติอนุมัติการน า WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการ
เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป 

3. WFX ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
4. WFX ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX และ
ประชาชนทั่วไป 

5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตรับหลักทรัพย์ของ WFX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาด หลักทรัพย์ฯ 

 

10. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการน า WFX เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 
1. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-

emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปจ านวน 142,000,000 
หุ้น และน า WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน 
WFX ลดลงจากร้อยละ 95.59 เหลือร้อยละ 66.35 ของทุนช าระแล้ว หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 29.24 
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive 
Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป จะส่งผลต่อส่วนแบ่งก าไร และ
สิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ 
จึงน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX จ านวนไม่เกิน 11,360,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.00 ของหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ 
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับ
การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 
 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution) 
หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นสามัญของ WFX ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ อย่างไรก็ดี การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน WFX จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้ก าไรของบริษัทฯ ใน WFX ซึ่ง
จะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  
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11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครั้งนี้ เป็น

รายการที่ สมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ โดยเป็นการเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับ WFX ให้มากขึ้น เพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันในธุรกิจของ WFX รวมทั้ง เพ่ือให้ WFX สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าเงินลงทุนใน WFX ของบริษัทฯ ให้มากขึ้นอีกด้วย 
 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการ 
บริษัทตามข้อ 11 

ไม่มี 
 

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ 
คณะกรรมการของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศ

เกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความ
ระมัดระวังใน ฐานะกรรมการบริษัท และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญ
ผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ทั้งนี้ สารสนเทศฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
สารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ท าข้ึนเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นค าเสนอเพ่ือให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์ 
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ข้อบังคับ 
หมวด 4  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

  ข้อ 33.  การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องท่ีอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 
  ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรียกว่า “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุด  รอบปีทางการบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชุดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่
ต้องร่วมกันรับผิดชอบขอบเขตชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
  ข้อ 35.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร          
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
  อนึ่ง  ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น  ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชุม  ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
  ข้อ 36.  การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  เข้าประชุม
รวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอการประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
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ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 
  ข้อ 37.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได ้
  การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ผู้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด  และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
  ก.  จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะถืออยู่ 
  ข.  ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
  ค.  ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยให้ยื่นหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าวต่อประธาน  หรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
  ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 
  ข้อ 39.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่ง เสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้  นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  ก.  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
  ข.  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  ค.  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
  ข้อ 40.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท า  มีดังนี้ 
  (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกิจการที่บริษัทได้ด าเนินไปใน
รอบปีที่ผ่านมา 
  (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
  (3)  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
  (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
  (6)  กิจการอื่นๆ 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีท่ีมาประชุมด้วยตนเอง 

ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
ข) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง  
   (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น 

 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 
ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น 
ง) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
ข) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวง

พาณิชย์) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า            
ผู้มาประชุมมีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

ค) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 

2.2 กรณีมอบฉันทะ 
ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
ค) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวง

พาณิชย์) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน
นิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

ง) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

จ) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนั งสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
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3. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
ค) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น

ตั้งอยู่ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติ
บุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

ง) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย 
และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค าแปล 

จ) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

ฉ) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น 
ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 
ข) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ด าเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน 
ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
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รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

 

 
 

ชื่อ-สกุล นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 
อายุ 70  ป ี
ด ารงต าแหน่ง กรรมการก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
 

การศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) โดยทนุ
มหาวิทยาลยั University of Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ       
โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟา้ University of 
Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การถือหุ้นในบริษัท และบรษิัทในเครือ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
     - หุ้น   คิดเป็น – % ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี - 
  
 

2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล นางสุชาดา  โสตถิภาพกุล 
อายุ 67  ป ี
ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
 

การศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

การถือหุ้นในบริษัท และบรษิัทในเครือ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
     - หุ้น   คิดเป็น – % ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี - 
การมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี - 
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                     สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
             Enclosure 10 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 

                                           เขียนที่ ……………………….……………………………………….………… 
        Written at 
 

                           วันท่ี ............ เดือน .........................  พ.ศ. ............. 
                             Date      Month          Year 
 

(1)  ข้าพเจ้า  …………………..…………………………………………………………………………………………………. สัญชาติ  …………………………….  
I/ We            nationality                                                                                                                                           

          อยู่บ้านเลขที ่…………………………………..…………………………………………………………………...………………….…………………………….…………..
 Address                   
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of Thai Rubber Latex Group Public Company Limited (“The Company”) 

 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ............................................. หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................... เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of   shares and having the right to vote equals to votes as follows: 
 

 หุ้นสามัญ ..................................................................  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................ เสียง  
             Ordinary share       shares  and having the right to vote equals to  votes   

 

 หุ้นบุริมสิทธิ ............................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................ เสียง       
      Preference share      shares  and having the right to vote equals to  votes  

 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้  (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทก็ได้ โดยมรีายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 
Hereby appoint to  (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the 

proxy, per details as shown in the Enclosure 9) 
 

1. ช่ือ .............................................................................................. อาย ุ  .................. ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………………. 
Name                                                      age  years,  residing at 
ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต ……………….……….. 
Road                                  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
 

จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ 
Province                            Postal Code   or 
 

2. ช่ือ .............................................................................................. อายุ   .................. ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………………. 
Name                                                      age  years,  residing at 
ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต ……………….……….. 
Road                                  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
 

จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................. หรือ 
Province                            Postal Code   or 
 

 
ปิดอากรแสตมป์   

20 บาท 
 

Duty Stamp 20 Baht 
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3. ช่ือ .............................................................................................. อายุ   .................. ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………………. 

Name                                                      age  years,  residing at 
ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต ……………….……….. 
Road                                  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
 

จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................  
Province                            Postal Code    

  

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ               
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ช้ัน 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขที่ 
99/1-3 หมู่ที่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders 2021 on July 30, 2021 between 9:00 am - 12:00 pm via electronic media (E-EGM) in accordance with the 
rules stipulated in the laws related to electronic meetings. And broadcasting from the Company’s Meeting Room, 2nd 
floor, Room 2/1 99/1-3 99 No. 13 Krisdanakorn 21 Bangna-Trat Road Km.7, Bangkaeo Subdistrict, Bang Phli District, 
Samut Prakarn Province 10270. Thailand., or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

              (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate  
               in all respects. 
 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 

held on April 20, 2021 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain                        
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จ านวน
ไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือ 

(ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
(ข) รองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(“TRUBB-W2”) 

(ค) เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) 
 

Agenda No. 2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by the amount 
of THB 340,739,842 from the original registered capital of THB 681,479,688 to THB 
1,022,219,530 by issuing new ordinary shares in the amount not exceeding 340,739,842 
shares with a par value of THB 1.00 per share for: 

(a) Offering to the existing shareholders in proportion to their respective 
shareholding (Right Offering) 

(b) Underlying shares for the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of 
the Company No. 2 allocated to the existing shareholders of the Company 
who subscribe and paid for the newly issued ordinary shares in proportion to 
their respective shareholding (“TRUBB-W2”) 

 (c) Underlying shares for the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of 
the Company No. 2 allocated to the existing shareholders of the Company 
who subscribe and paid for the newly issued ordinary shares in proportion to 
their respective shareholding (“TRUBB-W2”) 

(d) Capital increase under a general mandate to allocate to a specific investor 
(Private Placement) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

Agenda No. 3 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association 
Clause 4. on the registered capital of the Company to be consistent with the increase of 
the registered capital of the Company 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
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               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
       Approve                  Disapprove                   Abstain  
                  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 
136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 
299,851,061.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 
 

Agenda No. 4 To consider and approve the issuance, offering and allocation of newly issued ordinary 
shares to the existing shareholders in proportion to their respective shareholding (Right 
Offering) at the allocation ratio of 5 existing ordinary shares to 1 newly issued ordinary 
share in the amount not exceeding 136,295,937 shares with a par value of THB 1.00 per 
share with an offering price of THB 2.20 per share, representing a total value of THB 
299,851,061.40, whereby the fraction of shares are to be discarded.  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 เพ่ือจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 
136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
 

Agenda No. 5 To consider and approve the issuance and allocation of the warrants to purchase ordinary 
shares of the Company No. 2 allocated to the existing shareholders of the Company who 

 subscribe and paid for the newly issued ordinary shares in proportion to their respective 
shareholding in the amount not exceeding 136,295,937 unit at no cost. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain   
 

วาระที่ 6 
 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็น
จ านวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของ
บริษัทฯ เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
 

Agenda No. 6 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares under a general 
mandate in the amount not exceeding 68,147,968 shares with a par value of THB 1.00 per 
share, representing not more than 10% of the paid-up capital of the Company to allocate to a 
specific investor (Private Placement) 
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  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain  
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนการน าบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

Agenda No.7 To consider and approve the listing of World Flex Public Company Limited, which is the 
subsidiary, on The Stock Exchange of Thailand 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

       Approve                  Disapprove                   Abstain  
 

วาระที่ 8      
           

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 
8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
(Pre-emptive Rights)  
8.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX  
8.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO)  
 

Agenda No. 8 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of World Flex 
Public Company Limited 
8.1 Allocate WFX’s newly issued ordinary shares offered to the Company’s shareholders 

according to the shareholding proportion (Pre-emptive Rights) 

 8.2 Allocate WFX’s newly issued ordinary shares offered to directors, management and/or 
employees of WFX. 

8.3 Allocate WFX’s newly issued ordinary shares for Initial Public Offering (IPO).   

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
               เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
           Approve                  Disapprove                   Abstain 
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วาระที่ 9           พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 9 Consider other issues (if any) 

  (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed 
appropriate in all respects.        
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
     (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
             เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  

      Approve                  Disapprove                   Abstain                       
                     

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง 
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and  
not my voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ 
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง 
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on 
my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

     ลงนาม/Signed  …………………………………………….    ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                       (……………………………………………) 
                                                  ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
 
หมายเหตุ / Remark 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting  
and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้
ในข้อ (2) ได้ 
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not  
grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy. 
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3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามแนบ 
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the  
proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy (Form B) as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Supplemental Proxy (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Thai Rubber Latex Group Public Company Limited. 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 
กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 on July 30, 2021 between 9:00 am - 12:00 pm via electronic media 
(E-EGM) in accordance with the rules stipulated in the laws related to electronic meetings. And broadcasting from the Company’s Meeting 
Room, 2nd floor, Room 2/1 99/1-3 99 No. 13 Krisdanakorn 21 Bangna-Trat Road Km.7, Bangkaeo Subdistrict, Bang Phli District, Samut Prakarn 
Province 10270. Thailand., or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

*********************************************************************************************** 
 

วาระที ่……………….….…. เรื่อง   .........................................................................................................................................................................................................                                                                                                                         
Agenda No………………          Subject : ..................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                              

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
            (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
                         Approve              Disapprove               Abstain 
  

วาระที ่……………….….…. เรื่อง   .........................................................................................................................................................................................................                                                                                                                         
Agenda No………………          Subject : ..................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                              

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
            (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
                         Approve              Disapprove               Abstain 
 

วาระที ่……………….….…. เรื่อง   .........................................................................................................................................................................................................                                                                                                                         
Agenda No………………          Subject : ..................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                              

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
            (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
                         Approve              Disapprove               Abstain 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. 
  

       ลงนาม/Signed  …………………………………………….    ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                       (……………………………………………) 
 

                                                   ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 
 

ลงนาม/Signed  ……………………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
       (……………………………………………) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

ขันตอนผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ

ยืนยันตัวตนผาน Application IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต 

 

 

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น

ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน โดยสแกน
บาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม หรือกรอก
หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลข

พาสปอร์ต เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน 

ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตนใน 
Application IR PLUS AGM

เพื่อมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นอัพโหลดหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ
เข้าเมนู Proxy Holder กรอกเบอร์โทรศัพท์

และอัพโหลดเอกสารของผู้รับมอบ
เพื่อยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัพโหลด

ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น 

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และใส่รหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการ
ใช้งาน Application IR PLUS 

AGM (ภาษาไทย)

สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการ
ใช้งาน Application IR PLUS 

AGM (Eng ver.)

Call Center : 02-0226200

สแกนเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอการใช้งาน 
Application IR PLUS AGM  

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ iOS เวอร์ชั่น 13.6 ขึ้นไป

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ ANDROID เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

 

ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct 

เมนู Proxy Holder เมนู Proxy Direct

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD 
/บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต และหนังสือ

มอบฉันทะที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว 

กรอกข้อมูลและอัพโหลดสำเนา
บัตรประชาชน เอกสารประกอบ

หนังสือมอบฉันทะ  และรอการอนุมัติ

Kunnisa
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11
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โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้ 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพ่ือใช้ในการ
สแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด) 
  - ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและ 
  - ภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน 
 

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
  - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพ่ือใช้ในการ
สแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด) 
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแล้ว 
  - ภาพถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ 
ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
  - ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ 
  - ภาพถ่ายผู้รับมอบฉันทะถือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน (ส าหรับการยื นยัน
ตัวตนโดยผู้รับมอบฉันทะ) 

 - เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
      ภาพถ่ายส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 

การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application 
1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Applicationเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้นชื่อผู้ใช้งาน (User name) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM 
เพ่ือเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อ
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพ่ือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น 

2. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุม
แทนผู้ถือหุ้นได ้1ราย ต่อ 1อุปกรณ์ เท่านั้น 

3. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application 
ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนน
ในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ 

4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติใน
วาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกน ามานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตัดสิทธิของ
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ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพ่ือกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระ
ต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม 
 

การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม 
1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Applicationเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายค าถาม เพ่ือพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปใน
ระบบ โดยระบบจะจัดเรียงล าดับก่อนหลัง ตามล าดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็น
จะต้องเป็นค าถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น 

2. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวน
การประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระท าอัน
เป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น 
 

ข้อก าหนดอื่นๆ 
1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่

อนุญาตให้ท่านท าการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระท าการดังกล่าว 

2. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR PLUS AGM 
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออ่ืน ๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้
ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
รายดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้อง ด าเนินคดีจากบุคคลภายนอก 
รวมถึงการฟ้องร้องด าเนินคดีโดยบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระท าการดังกล่าว 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระท าการใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากใน
ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการฉบับนี้ 


