
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 

เรื่อง แจง้รายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2560 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามที่ ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที ่1/ 2560 ของบรษิัท ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซค์อร์ปอรเ์รชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยจดัสรรใหแ้ก่ บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุ๊ป จ ากดั (“THAITEX”) ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท คดิเป็นมูลค่า
ทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,200,000,000 บาท ทัง้นี้ THAITEX จะโอนกจิการทัง้หมดรวมถงึ สนิทรพัย ์หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที ่และภาระ
ผูกพนัทัง้หมดของ THAITEX รวมเงนิลงทุนที ่THAITEX ถืออยู่ในบรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (เซีย่งไฮ้) 
(“TRLG Shanghai”) มูลค่า 555,500 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55 ของเงนิลงทุนทัง้หมดของ มา
ช าระเป็นค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ THAITEX แทนการช าระดว้ยเงนิสด  

 นอกจากนี้ ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ดงักล่าวไดม้มีตมิอบอ านาจให้คณะกรรมการบรหิารหรอื
บุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายมอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงักล่าว ทัง้นี้ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง 

(ก) ก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าว 

(ข) เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนั
เกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงักล่าว และ  

(ค) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั รายงานค าชีแ้จง้ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึ การตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรอืขอ
ผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และลงนามในค า
ขอ เอกสาร หลกัฐานทีย่ื่นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมอี านาจ
ในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

   บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนแก่ THAITEX ต่อส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอ
ขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั และบรษิัทฯ ไดร้บัอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่  THAITEX จาก
ส านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 



 
 
 
 
 
 

   บรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ THAITEX ดงันี้ 

1. ก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ไดม้มีตอินุมตักิ าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาหุน้ละ 1.00 

บาท ซึง่เป็นราคาทมีสี่วนลดรอ้ยละ 52.15 ซึง่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัโดยก าหนดราคาเสนอ
ขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขายทีม่สี่วนลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ. 
72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 7 
วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่  1/ 2560 เพื่อขออนุมตัใิห้
บรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนคอืระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2560 ซึ่งเท่ากบั 2.09 
บาท (ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 
นอกจากนี้เพื่อปฏบิตัิตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร

พจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินสว่นเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 บรษิทัมหีน้าทีต่อ้งแจง้
ใหท้ราบถงึราคาตลาดซึง่หมายถงึราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 
วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ดงันัน้บริษัทฯ จึงขอแสดง
รายละเอยีดราคาตลาดยอ้นหลงั 7 วนัท าการระหว่างวนัที ่22 ธนัวาคม 2560 ถงึ 28 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอยีด ดงันี้  

 

  วนัที ่ ปรมิาณการซือ้ขาย(หุน้) มลูค่าการซือ้ขายหุน้(บาท) ราคาเฉลีย่(บาท) 
1 28/12/25600 2,939,651.00 6,103,100.00 2.08 
2 27/12/2560 6,709,100.00 14,341,490.00 2.14 
3 26/12/2560 5,282,987.00 11,181,720.00 2.12 
4 25/12/2560 6,548,692.00 13,808,940.00 2.11 
5 22/12/25600 811,501.00 1,660,490.00 2.05 
6 21/12/2560 354,300.00 727,790.00 2.05 
7 20/12/2560 796,087.00 1,649,540.00 2.07 

รวม 23,442,318.00 49,473,070.00 2.11 
ราคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้)                             2.09  
90% ของราคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 7 วนัท าการ (บาท/
หุน้) 

  
                            1.88  

 

ทัง้นี้เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
ก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายต่อผูซ้ือ้ ผูซ้ือ้จะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้จ านวนของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัทัง้หมดออกขายภายในก าหนด

http://www.set.or.th/


 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์(silent period) โดยภายหลงั
จากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) หุน้ของบรษิทัฯสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูซ้ือ้จงึ
จะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กหา้มสัง่ขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กหา้มสัง่ขาย 

หุน้ดงักล่าวจากการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามเงื่อนไขหลกัเกณฑก์ารโอนกจิการทัง้หมดเพื่อการยกเวน้ภาษี และ
หุน้ดงักล่าวจะไม่มสีทิธิอ์อกเสยีงและรบัเงนิปันผล ทัง้น้ี บรษิทัฯจะด าเนินการลดทุนภายใน 1 ปี ก่อนที ่Silent Period จะ
หมดอายุ ดงันัน้หุน้ดงักล่าวจะไม่มกีารออกจ าหน่ายในตลาดหลกัทรพัย์ 

อย่างไรกต็าม เนื่องจากการเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขหลกัเกณฑ์การโอนกจิการทัง้หมดเพื่อการ
ยกเวน้ภาษ ีTHAITEX จะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้จ านวนออกขายเป็นการทัว่ไปจวบจนถงึกระบวนการลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ  

2. ก ำหนดกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกดั 
 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 1,200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก ่THAITEX ในราคาหุน้ละ 1 บาท ในวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 
ทัง้นี้ภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวแล้วเสร็จ บรษิัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิม่ทุนกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ละน าหุน้สามญัดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป แต่จะ
ไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้จ านวนออกขายเป็นการทัว่ไปจวบจนถงึกระบวนการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีก่ล่าวไว้
ขา้งตน้ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

     (นายวรเทพ วงศาสทุธกิุล) 

                                              ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
 

 


