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เรื่อง แจ้งรายละเอยีดเพิม่เติมเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท เวลิด์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อย เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของบรษิทั เวลิดเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ตามที ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่4/2564 มมีติ
อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เวลิด์เฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) (“WFX”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดย
บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน WFX รอ้ยละ 95.59 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

คณะกรรมการบรษิทัมมีติอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 142,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงันี้ 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 11,360,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“TRUBB”) ตามสดัส่วนการถอืหุน้
ใน TRUBB (Pre-emptive Rights) ในราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) หาก
มจี านวนหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ TRUBB หุน้ดงักล่าวจะน าไปจดัสรรใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไปต่อไป 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 14,200,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX ในราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายต่อประชาชน
เป็นครัง้แรก (IPO) หากมจี านวนหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ 
WFX หุน้ดงักล่าวจะน าไปจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปต่อไป 

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

ทัง้นี้ การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 14,200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ WFX 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ของ WFX ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ WFX ในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์
เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการท างาน และการท าคุณประโยชน์ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ 
WFX ซึ่งเป็นบุคคลที่มบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนการเติบโตของธุรกจิจนถึงทุกวนันี้ รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้
บุคลากรของ WFX เขา้มามสี่วนร่วมในการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ WFX ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์สงูสุดกบั 
WFX และผูถ้อืหุน้ 



2. รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรพัย ์

WFX จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ WFX จ านวนไม่เกนิ 14,200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX ในราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้
แรก (IPO) หากมจี านวนหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ WFX หุน้ดงักล่าว
จะน าไปจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปต่อไป 

อย่างไรก็ดี ราคาที่เสนอขายหลักทรัพย์ยังมิได้ก าหนด ทัง้นี้  คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัของ WFX มอบหมายจะเป็นผูพ้จิารณาก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่จะเกดิขึน้ภายหลงัจากที ่WFX 
ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จากส านกังาน ก.ล.ต.  

3. รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจะได้รบัการจดัสรรหลกัทรพัย ์

รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้ในครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายชือ่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ต าแหน่งใน WFX 
จ านวนหุน้ที่
ไดร้บัจดัสรร
ไมเ่กนิ (หุน้) 

รอ้ยละของ
จ านวนหุน้ 
ทีเ่สนอขาย1 

นายบรรยง วเิศษมงคลชยั ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 500,000 0.35% 
นายบรรลอื ฉนัทาดศิยั กรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000 0.35% 
นายสุรพงษ์ รงศริกิุล กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 500,000 0.35% 
นายชวลติ ตยิาเดชาชยั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 2,000,000 1.41% 
นายณฐั วงศาสุทธกิุล  กรรมการผูจ้ดัการ  2,000,000 1.41% 
นางสาวฉลองขวญั วงศาสุทธกิุล  กรรมการ 4,000,000 2.82% 
นายโกวทิ วงศาสุทธกิุล  กรรมการ  1,000,000 0.70% 
นายประกติ วรประทปี  กรรมการ  1,000,000 0.70% 
นางสาวสุปรยีา สนิธุพนัธุ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ 500,000 0.35% 
นางสาวอุทยัรตัน์ จตุภทัรรตัน์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิาร 500,000 0.35% 
นายวรพล ภมิกุภกัด ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุน 500,000 0.35% 
กลุ่มพนกังานของ WFX 1,200,000 0.85% 

รวม 14,200,000 10.00% 
หมายเหตุ 1. การค านวณรอ้ยละของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้จ านวน 142,000,000 หุน้ 

ทัง้นี้ การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ WFX ในครัง้นี้ ไม่มกีรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
รายใดทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อกและเสนอขาย  

4. ผลกระทบจากการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อบริษทัฯ 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive 
Rights) กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ WFX และประชาชนทัว่ไปรวมจ านวน 142,000,000 หุน้ และน า 
WFX เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯแลว้ จะส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใน WFX ลดลงจาก
รอ้ยละ 95.59 เหลอืรอ้ยละ 66.35 ของทุนช าระแลว้ หรอืสดัสว่นการถอืหุน้ลดลงรอ้ยละ 29.24 



ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ WFX และประชาชนทัว่ไป จะส่งผลต่อส่วนแบ่งก าไร และสทิธอิอกเสยีง
ของบรษิทัฯ ใน WFX ลดลงในอนาคต  

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั (Price Dilution) 

หุน้ทีเ่สนอขายเป็นหุน้สามญัของ WFX ซึง่คาดว่าจะไม่เกดิผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัฯ อย่างไร
กด็ ีการลดสดัสว่นการถอืหุน้ใน WFX จะส่งผลต่อสดัส่วนการรบัรูก้ าไรของบรษิทัฯ ใน WFX ซึง่จะลดลงตามสดัส่วน
การถอืหุน้ของบรษิทัฯ  

5. หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขายหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการบรษิัทของ WFX จดัสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX โดยพจิารณาจาก
หลกัเกณฑต่์างๆ ตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ สถานะความเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในปัจจุบนั ต าแหน่ง
งาน อายุงาน และการท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่ WFX เป็นตน้  

6. สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ WFX 

ตามขอ้ 9 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ต่อ
กรรมการและพนกังาน ตอ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีม่คีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และต้องไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ 

ตามขอ้ 12(3) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่
ต่อกรรมการและพนกังาน เฉพาะรายใดทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเสนอ
ขายในครัง้นี้ ตอ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีม่คีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

         ( นายภทัรพล วงศาสทุธกิุล ) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 


