
 
 
 
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

 

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 การเพิ่ม
ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป แผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ 
จำกัด (มหาชน)  และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 

 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) 
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“สารสนเทศของ-TRUBB”) 
3. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาด  
    หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มมีติดังนี้ 

1. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ 

(ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
(ข) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วน
การถือหุ้น (“TRUBB-W2”) 

(ค) เพ่ิมทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจ
จากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจ
จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และ



รายละเอียดในการดำเนินการที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพ่ิมทุน
จดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์
สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบัติ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่น
จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
การนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 

          “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท (หนึ่ งพันยี่สิบสองล้านสอง
แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท) 

 หุ้นจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ  
โดยแบ่งเป็น 

1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 หุ้นสามัญ 1,022,219,530 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)  

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
 
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับ
มอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับ
มอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคำ หรือ
ดำเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
 

3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 



136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 
299,851,061.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมี
ราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
พร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 ในวันทำการ
ของบริษัทฯ  

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลด
ประมาณร้อยละ 26.73 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 
2564) ซ่ึงเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้  
(Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็
ต่อเมือ่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซ้ือตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะ
จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือ
หุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนง
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ   

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถอืหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกนิกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำ
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้น



ที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้น
ทีจ่ะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระ
ค่าจองซื้อแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรร
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่
เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะ
ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่า
จองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม
วิธีการในข้อนี้ จนกระท่ังไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่
ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) ในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) 
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ 
ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ 

และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการ                
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับ
มอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับ
มอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตาม
คำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการ
นำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรอืหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ และ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 
และสารสนเทศของ-TRUBB (ส่ิงที่สง่มาด้วย 2) 

 

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่ มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 
136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 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  : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของบริษัททุก 
ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการ
ใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจาก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
คือวันที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ  โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวัน
กำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
เป็นวันทำการก่อนหน้า 
ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทฯ 
ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวัน
กำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับ
วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย”) 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับ
มอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับ
มอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง



หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ
การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำ
หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และ
การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น 

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศของ-TRUBB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสรุปสาระสำคัญของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3) 

5. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็น
จำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว
ของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลอ่ืนที่
มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

นอกจากนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด 
โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น 

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบ
มอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพ่ิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ 
วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง
ถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับ



มอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับ
มอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป 
ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1) 

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ 
จำกัด (มหาชน) (“WFX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX ร้อยละ 95.59 ของ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดย
คาดการณ์กำหนดการยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 

 

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทยรับเบอร์
ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TRUBB”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TRUBB 
(Pre-emptive Rights) ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชน
เป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของ TRUBB หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็น
ครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่ เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่
ประชาชนทั่วไปต่อไป 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น 
(รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และ 2) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)  

ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือนำ WFX เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ



กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 28.05 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติแผนการนำ WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของ WFX ในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.73 และการจำหน่ายที่ดิน จังหวัดระยอง 
ให้แก่ WFX ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.48 ซึ่งเมื่อรวมกับ
ขนาดรายการในครั้งนี้คิดเป็นขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ในการนี้ การเข้า
ทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 
50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ
เรื่องการได้มาจำหน่ายไป และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศข้ันต่ำตามบัญชี (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภายใน 21 วันนับแต่วันที่ เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนการนำ WFX 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท 
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป 

8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรายละเอียดและข้ันตอน
การเข้าประชุมผ่าน E-EGM จะแจ้งให้ทราบต่อไป และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 ห้อง 2/1 
อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270  และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 
9 กรกฎาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2564 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ครั้งที่ 2 เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) เพ่ือจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพมิทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)   
8.1   จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX เพ่ือเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)  
8.2   จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/

หรือพนักงานของ WFX  
8.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WFX เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)  

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 
 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล มีอำนาจภายใต้
ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณา แก้ไข เพ่ิมเติม และ/หรือกำหนด วัน เวลา สถานที่ วิธีการจัดการประชุม 
และวาระประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2564 ของบริษัทฯ ได้ตามสมควร  

 

จงึเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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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
ของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ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

ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมาก

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 

 



1 

 

สารสนเทศเก่ียวกบัการน า บริษทั เวิลดเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

________________________________________________________________________________________ 

ตามที ่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ไทยรบัเบอร์ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“TRUBB” หรอื “บรษิัทฯ”) ครัง้ที ่
4/2564  เมื่อวนัที ่ 25 มถุินายน 2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
แผนการน าบรษิทั เวลิดเ์ฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) (“WFX”) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX นัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
WFX ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มวีตัถุประสงค์การระดมทุนเพื่อใชใ้น
การลงทุนขยายธุรกจิ ช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ โดย WFX จะน าหุน้สามญั
เพิม่ทุนเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และ/หรอืพนกังานของ WFX และประชาชนทัว่ไป จ านวนรวม 142,000,000 หุน้ โดยหลงัจาก Spin-off แลว้ WFX จะ
ยงัคงเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เน่ืองจาก บรษิทัฯ ยงัคงมอี านาจการควบคุมใน WFX  

ทัง้นี้ แผนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเพื่อน า WFX เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เขา้
ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 
20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการเขา้ท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ 
(รวมถงึทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการไดม้า
จ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดของรายการสงูสุดตามเกณฑก์ าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 28.05 ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ี่เกดิขึน้ในช่วง 6 
เดอืนก่อนหน้าวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัิแผนการน า WFX ซึง่เป็นบรษิทัย่อยเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ WFX ในครัง้นี้ ไดแ้ก่ การจ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิัท เล
เทก็ซ ์ซสิเทมส ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่มขีนาดรายการสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 0.73 และ
การจ าหน่ายทีด่นิ จงัหวดัระยอง ใหแ้ก่ WFX ซึง่มขีนาดรายการสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ย
ละ 1.48 ซึง่เมื่อรวมกบัขนาดรายการในครัง้นี้คดิเป็นขนาดของรายการสงูสุดตามเกณฑก์ าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 28.05 
ในการนี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจดัเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีม่ขีนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ไม่
เกนิรอ้ยละ 50  บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมสีารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัช ี(1) ทา้ย
ประกาศเรื่องการได้มาจ าหน่ายไป และบรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องจดัท าสารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัช ี(2) ให้แก่ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัทฯ พร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมภายใน 21 วนันับแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างไรก็ด ี
คณะกรรมการบรษิทัไดค้ านึงถงึแนวปฏบิตัทิีด่แีละเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในแผนการน า WFX เขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จงึบรรจุเรื่องแผนการน าบรษิทั เวลิดเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิัท เวลิด์เฟลก็ซ ์จ ากดั 
(มหาชน) ดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ต่อไป ซึง่มรีายละเอยีดของสารสนเทศดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

การน า WFX เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ WFX และประชาชน
ทัว่ไป ทัง้นี้ รายการน้ีจะเกดิขึน้ภายหลงัจากที ่WFX ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
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2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX และประชาชนทัว่ไป 

ผูข้ายหลกัทรพัย ์ : บรษิทั เวลิดเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) (“WFX”)  

ผูซ้ือ้หลกัทรพัย ์ : 1.   ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  
2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX 
3. ประชาชนทัว่ไป 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยแ์ละขนาดของรายการ 

ในการน า WFX เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ WFX จะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 322,200,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 464,200,000 บาท โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 142,000,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 11,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายให้ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ (Pre-emptive Rights) ในราคา
เดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) หากมจี านวนหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของ TRUBB หุน้ดงักล่าวจะน าไปจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปต่อไป 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 14,200,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX ในราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) หากมจี านวนหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื
พนกังานของ WFX หุน้ดงักล่าวจะน าไปจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปต่อไป 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนประมาณ 116,440,000 หุน้ (รวมถงึหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรร
ตามขอ้ 1 และ 2) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  

ทัง้นี้ ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-
emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ WFX และประชาชนทัว่ไปจ านวน 142,000,000 หุน้ 
และน า WFX เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แลว้ จะส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใน WFX 
ลดลงจากรอ้ยละ 95.59 เหลอืรอ้ยละ 66.35 ของทุนช าระแลว้ หรอืสดัสว่นการถอืหุน้ลดลงรอ้ยละ 29.24 

อน่ึง เมื่อพจิารณาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-
emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ WFX และประชาชนทัว่ไปแลว้ เขา้ข่ายเป็นรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ (รวมถงึทีไ่ด้
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการไดม้า
จ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑก์ าไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 28.05 ตามงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ซึง่มรีายละเอยีดการค านวณขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัยต์ามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์ดงันี้ 
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หลกัเกณฑ์ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ) 
1. เกณฑ์มูลค่ าสินทรัพย์ที่ มี

ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 
(NTA ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไป x สดัส่วนทีจ่ าหน่ายไป)

NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน
 

=
864.39 x 29.24%

2,285.85 
  

11.06 

2. เกณฑก์ าไรสุทธ ิ
=

(ก าไรสุทธขิองบรษิทัทีจ่ าหน่ายไป x สดัส่วนทีจ่ าหน่ายไป)

ก าไรสุทธขิองบรษิทัจดทะเบยีน
 

=
79.41 x 29.24%

82.78
 

28.05 
 
 
 
 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน1 =

มลูค่ารายการทีจ่ าหน่ายไป

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน
 

=
2.69 x 142.00

8,364.71
 

4.57 

4. เกณฑ์มลูค่าหุน้ทุนทีอ่อกเพื่อ
ช าระค่าสนิทรพัย ์ =

จ านวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพือ่ช าระค่าตอบแทน

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน
 

ไมส่ามารถค านวณขนาด
รายการได ้เนื่องจากไมม่ี
การออกหลกัทรพัยเ์พือ่

ช าระค่าตอบแทน 
หมายเหตุ  
1. เนื่องจาก ณ ปัจจุบนั WFX ยงัไม่สามารถก าหนดราคาเสนอขายต่อผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และ/หรอืพนักงานของ WFX และประชาชนทัว่ไป ในกรณีนี้ บรษิทัฯ จงึค านวณขนาดของรายการโดยอ้างองิตามราคาตามมูลค่าตามบญัช ีณ วนัที่ 31 
มนีาคม 2564 เท่ากบั 2.69 บาท/หุน้ ซึง่เป็นงบการเงนิรวมของ WFX ฉบบัล่าสุดทีผ่า่นการสอบทานแลว้จากผูส้อบบญัช ี 

ทัง้นี้ การค านวณขนาดของรายการดงักล่าวขา้งต้น มีขนาดของรายการสงูสุดตามเกณฑก์ าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 
28.05 และบริษัทฯ มกีารท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวนัที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัแิผนการน า WFX ซึง่เป็นบรษิทัย่อยเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ WFX ในครัง้นี้ ไดแ้ก่ การจ าหน่ายหุ้นสามญัของบรษิทั เลเทก็ซ ์ซสิเทมส ์จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่มขีนาดรายการสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 0.73 และการจ าหน่ายทีด่นิ 
จงัหวดัระยอง ใหแ้ก่ WFX ซึง่มขีนาดรายการสงูสุดตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 1.48 ซึง่
เมื่อรวมกบัขนาดรายการในครัง้นี้คดิเป็นขนาดของรายการสงูสุดตามเกณฑก์ าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 28.05 ในการ
นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจดัเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีม่ขีนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่
เกนิรอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมสีารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัช ี(1) ทา้ย
ประกาศเรื่องการไดม้าจ าหน่ายไป และบรษิทัฯ มหีน้าทีจ่ดัท าสารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัช ี(2) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมภายใน 21 วนันับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  อย่างไรกด็ ี
คณะกรรมการบรษิัทได้ค านึงถึงแนวปฏบิตัทิีด่แีละเพื่อใหผู้ถ้ือหุ้นมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในแผนการน า WFX 
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัฯ จงึบรรจุเรื่องแผนการน าบรษิทั เวลิดเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั เวลิด์
เฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) ดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ต่อไป 
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4. รายละเอียดเบือ้งต้นของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/
หรอืพนกังานของ WFX และประชาชนทัว่ไป 

จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย : จ านวนไม่เกนิ 142,000,000 หุน้ โดยจดัสรร ดงันี้ 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 11,360,000 หุ้น  
เพื่อเสนอขายใหผู้ถ้ือหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน
บรษิทัฯ (Pre-emptive Rights) ในราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขาย
ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) หากมีจ านวนหุ้นที่เหลอืจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ TRUBB หุ้นดงักล่าวจะน าไปจดัสรร
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปต่อไป 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 14,200,000 หุน้ 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX 
ในราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
หากมีจ านวนหุ้นที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดงักล่าวจะน าไปจดัสรรให้แก่
ประชาชนทัว่ไปต่อไป 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนประมาณ 116,440,000 
หุน้ (รวมถึงหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามขอ้ 1 และ 2) เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO)  

มลูค่าทีต่ราไว ้ : 1.00 บาทต่อหุน้ 

อตัราส่วนการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนและวนัก าหนดรายชื่อผู้
มสีทิธจิองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุน
ในส่วนของการเสนอขายให้ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
(Pre-emptive Rights) 

: ยังมิได้ก าหนด ทัง้นี้  คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัของ WFX มอบหมาย จะเป็นผูก้ าหนดสดัส่วนการ
ใหส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในส่วนของการเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ (Pre-emptive Rights) 
และคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัฯ จะเป็นผูก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนของการ
เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ 
(Pre-emptive Rights) (Record Date) โดยจะก าหนดภายหลงัจากที ่
WFX ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จากส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ 

ราคาเสนอขาย : ยังมิได้ก าหนด ทัง้นี้  คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิัทของ WFX มอบหมายจะเป็นผู้พจิารณาก าหนด
ราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกดิขึน้ภายหลงัจากที่ WFX ได้รบัอนุญาตเสนอ
ขายหุน้จากส านกังาน ก.ล.ต. 
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ระยะเวลาการเสนอขาย : ยงัมิได้ก าหนด ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท WFX มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะ เกดิขึน้ภายหลงัจากที่ WFX ได้รบัอนุญาต
เสนอขายหุน้จากส านกังาน ก.ล.ต. 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทั เวิลดเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน)  

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เวลิดเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) (“WFX”) 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่1/7 อาคารบางนาธานี ชัน้ 3 หอ้ง 3B ซอยบางนา-ตราด 34  
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ทีต่ัง้โรงงาน : เลขที ่59/1, 59/4 หมู่ที ่5 ถนนทางหลวงสาย 3191  
ต าบลแม่น ้าคู ้อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ธุรกจิผลติและจ าหน่ายเสน้ดา้ยยางยดื (Rubber thread) 

โครงสรา้งเงนิทุน : ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน
การถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงาน
ของ WFX และประชาชนทัว่ไป WFX มทีุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว
จ านวน 322,200,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 322,200,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื
พนักงานของ WFX และประชาชนทัว่ไป WFX จะมทีุนจดทะเบยีนและ
ช าระแล้วจ านวน  464,200,000 บาท แบ่ ง เ ป็นหุ้นสามัญจ านวน 
464,200,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ใน WFX 

: ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน
การถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงาน
ของ WFX และประชาชนทัว่ไป บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน WFX คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 95.59 ของทุนจดทะเบยีน 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื
พนักงานของ WFX และประชาชนทัว่ไป จ านวน 142,000,000 หุ้น 
บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน WFX คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 66.35 ของทุนจดทะเบยีน 
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คณะกรรมการ : ณ วนัที ่25 มถุินายน 2564 WFX มคีณะกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงันี้ 
1. นายบรรยง วเิศษมงคลชยั 
2. นายบรรลอื ฉนัทาดศิยั 
3. นายสรุพงษ์ รงศริกิุล 
4. นายชวลติ ตยิาเดชาชยั 
5. นายณฐั วงศาสทุธกิุล 
6. นางสาวฉลองขวญั วงศาสทุธกิุล 
7. นายโกวทิ วงศาสทุธกิุล 
8. นายประกติ วรประทปี 

ผูบ้รหิาร : ณ วนัที ่25 มถุินายน 2564 WFX มผีูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน ดงันี้ 
1. นายชวลติ ตยิาเดชาชยั 
2. นายณฐั วงศาสทุธกิุล 
3. นางสาวสปุรยีา สนิธุพนัธุ ์
4. นางสาวอุทยัรตัน์ จตุภทัรรตัน์ 
5. นายวรพล ภมิุกภกัด ี

ข้อมูลทางการเงินของบริษทั เวิลดเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน)  

หน่วย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. - มี.ค. 2564 
สนิทรพัยร์วม 1,406.31 1,360.60 1,687.93 1,858.85 
หน้ีสนิรวม 868.75 815.32 860.07 990.84 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 308.00 308.00 308.00 322.20 
ก าไรสะสม (10.43) 7.15 76.44 114.99 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 537.56 545.28 827.86 868.01 
รายไดร้วม 1,860.92 2,045.11 2,408.66 719.64 
รายไดจ้ากการขาย 1,837.84 2,036.92 2,396.92 718.60 
ตน้ทุนขาย 1,749.24 1,940.05 2,218.95 626.08 
ก าไรขัน้ตน้ 88.59 96.86 177.97 92.52 
คา่ใชจ้า่ยรวม 63.88 63.84 108.10 42.08 
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษเีงนิได ้ 47.80 41.22 81.60 51.48 
ก าไรสทุธ ิ 19.22 7.72 57.81 40.15 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

WFX จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Pre-emptive Rights) 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX และประชาชนทัว่ไป ในราคาเสนอขายเดยีวกนักบัการเสนอขาย
หุน้เพิม่ทุนใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ซึง่ปัจจุบนัยงัมไิดม้กีารก าหนดราคา ทัง้นี้ WFX จะก าหนดราคา
เสนอขายทีแ่น่นอนภายหลงัจากทีส่ านกังาน ก.ล.ต. อนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX  
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6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

มูลค่ารวมของสนิทรพัย์ที่จ าหน่ายไปจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) ซึง่ปัจจุบนัยงัไม่มกีารก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX แต่อย่างใด 

7. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากผลของการท ารายการ 

ผลประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-
emptive Rights) กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรอืพนักงานของ WFX และประชาชนทัว่ไป 

7.1 ผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

 ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ จะได้รบัสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ WFX ตามสดัส่วนการถือหุ้นใน 
บรษิทัฯ (Pre-emptive Rights)  

 เปิดโอกาสและทางเลอืกในการลงทุน โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สามารถเลอืกลงทุนในบรษิทัฯ และ /หรอื 
WFX ไดโ้ดยตรง ซึง่ทัง้สองบรษิทัประกอบธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยู่กบันโยบายการลงทุนของผูถ้อืหุน้ 

 เมื่อ WFX เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ WFX อาจจะมมีลูค่าตลาดทีส่งูขึน้ จะสง่ผลให้
หุน้ของบรษิทัฯ มมีลูค่าสงูขึน้ตามซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

7.2 ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ WFX จะสะทอ้นมูลค่าของกจิการใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ WFX 
เองและสะท้อนมูลค่ากจิการไปยงัราคาหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึมโีอกาสที่ได้รบัมูลค่าเพิม่จากเงิน
ลงทุนของบรษิทัฯ ใน WFX 

 ช่วยลดภาระในการสนบัสนุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ทีม่ต่ีอ WFX 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รบัผลตอบแทนจากกจิการของ WFX ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม 

7.3 ผลประโยชน์ต่อ WFX 

 ไดร้บัเงนิทุนเพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิ ช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ รวมถงึเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน
กจิการของ WFX 

 เพิม่ช่องทางการระดมเงนิทุนไดม้ากขึน้ โดย WFX สามารถระดมทุนทางตรงกบันกัลงทุน 
 เพิม่ขดีความสามารถในการเตบิโตและเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของ WFX ใหม้ากขึน้ 
 สง่เสรมิให ้WFX เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้และช่วยเสรมิภาพลกัษณ์ของ WFX ต่อคู่คา้ทางธุรกจิใหด้ขีึน้ 

8. แผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการ IPO 

WFX คาดว่าจะน าเงนิจากการระดมทุนในครัง้นี้มาใชใ้นการขยายธุรกจิ ช าระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 
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9. เง่ือนไขของการท ารายการ 

1. ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการน า WFX เข้าจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพย์ฯ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-
emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX และประชาชนทัว่ไป 

2. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ WFX มมีตอินุมตักิารน า WFX เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และการเพิม่ทุน
เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX และประชาชนทัว่ไป 

3. WFX ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

4. WFX ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ WFX และประชาชนทัว่ไป 

5. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอนุญาตรบัหลกัทรพัย์ของ WFX เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ 

10. ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในการน า WFX เข้าเป็นบริษทัจดทะเบียน 

1. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-
emptive Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX และประชาชนทัว่ไปจ านวน 142,000,000 
หุน้ และน า WFX เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์แลว้ จะสง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใน 
WFX ลดลงจากรอ้ยละ 95.59 เหลอืรอ้ยละ 66.35 ของทุนช าระแลว้ หรอืสดัสว่นการถอืหุน้ลดลงรอ้ยละ 29.24 

ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive 
Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX และประชาชนทัว่ไป จะส่งผลต่อส่วนแบ่งก าไร และ
สทิธอิอกเสยีงของบรษิัทฯ ใน WFX ลดลงในอนาคต อย่างไรกด็ี เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบดงักล่าว 
บรษิัทฯ จงึน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบรษิทัฯ ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 
11,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 8.00 ของหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เสนอขาย
ทัง้หมดในครัง้นี้ เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคา
เสนอขายเดยีวกบัการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั (Price Dilution) 

หุน้ทีเ่สนอขายเป็นหุน้สามญัของ WFX ซึง่คาดว่าจะไม่เกดิผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
อย่างไรกด็ ีการลดสดัส่วนการถอืหุน้ใน WFX จะส่งผลต่อสดัส่วนการรบัรูก้ าไรของบรษิทัฯ ใน WFX ซึง่จะ
ลดลงตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ  

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้นี้ เป็นรายการที ่
สมเหตุสมผลต่อบรษิทัฯ โดยเป็นการเพิม่ความแขง็แกร่งใหก้บั WFX ใหม้ากขึน้ เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
ในธุรกจิของ WFX รวมทัง้ เพื่อให ้WFX สามารถระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนี้ ยงัเป็น
การเพิม่มลูค่าเงนิลงทุนใน WFX ของบรษิทัฯ ใหม้ากขึน้อกีดว้ย 
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12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการของบริษทัท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการ บริษทั
ตามข้อ 11 

ไม่ม ี

13. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการของ บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดส้อบทานขอ้มูลในสารสนเทศเกีย่วกบัการ 
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทฯ ในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ด้วยความระมดัระวงัใน 
ฐานะกรรมการบรษิทั และขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวมคีวามถูกต้องครบถ้วน ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิหรอืไม่ขาด
ขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ทัง้นี้ สารสนเทศฉบบันี้จดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงสารสนเทศเท่านัน้ 
ไม่ไดท้ าขึน้เพื่อเป็นการเชญิชวนหรอืเป็นค าเสนอเพื่อใหไ้ดม้าหรอืจองซือ้หลกัทรพัย์ 

 


