วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เพิ่มเติม เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (“TRUBB-W2”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2 การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป แผนการนาบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็น
บริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท
เวิล ด์เ ฟล็ กซ์ จ ากั ด (มหาชน) และกาหนดวัน ประชุ มวิส ามัญผู้ ถื อหุ้ นครั้งที่ 1/2564 ฉบั บ ลงวัน ที่
25 มิถุนายน 2564 (“หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564”)
ตามที่ บริ ษัท ไทยรั บเบอร์ล าเท็คซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” ) ได้แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับเรื่องดังนี้
(1)
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
(2)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(3)
การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering)
(4)
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
(“TRUBB-W2”)
(5)
การจั ดสรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
(6)
แผนการนาบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(7)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน) และ
(8)
กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
ทั้งนี้ เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการ ครั้ง ที่ 4/2564 ที่ระบุข้างต้น ได้มีการพิจารณา
รายละเอียดเรื่องการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกเสนอขาย TRUBB-W2 ด้วย แต่บริษัทฯ มิได้
แจ้งรายละเอียดมาพร้อมกับหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ที่อ้างถึง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับ TRUBB-W2 เพิ่มเติม ดังนี้

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรร
TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จานวนไม่
เกิ น 136,295,937 หน่ วย ตามสั ด ส่ ว นการจองซื้ อ และจองเกิ น สิ ทธิ
โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า
ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ เ สนอขอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ผู้รับมอบอานาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการ
ผู้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอานาจในการกาหนดและเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรร
TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอานาจที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการติดต่อ จัดทาหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการออก TRUBB-W2 และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้ งผู้รับมอบอานาจช่วง
เป็นต้น
ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัด สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ปรากฏตามสารสนเทศของ-TRUBB (สิ่ง ที่ส่ง มาด้วย 2) และสรุ ป สาระส าคัญ ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบพร้อมกับหนังสื อแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/2564 ที่อ้างถึง
นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 ตามที่ระบุในหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ที่อ้างถึงนั้น บริษัทฯ ขอแจ้ง
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2564 ใหม่ ดังที่ระบุด้านล่างนี้ ส่วน วัน เวลา
สถานที่ รูปแบบวิธีการจัดประชุม รวมทั้งวัน Record Date เพื่อกาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมยังคงเป็นไปตามเดิม
ตามที่ระบุในหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ที่อ้างถึงทุกประการ
ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่แก้ไขใหม่ เป็นดังนี้
วาระที่ 1 พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 เมื่ อ วั น ที่
20 เมษายน 2564
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจ ารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชาระค่าหุ้ นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและ
ชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนการนาบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
9.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)
9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริห าร
และ/หรือพนักงานของ WFX
9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพือ่ เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

