
 

 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

 

เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าในการน าหุ้นของ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก าหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 การได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท 
และ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์  

 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (TRUBB) ครั้งที่ 7/2563           
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติดังนี ้
 

1. รายงานความก้าวหน้าในการน าหุ้นของ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์          
ถ้าบริษัทมีความพร้อมจะด าเนินการยื่นแบบค าขอและ filing ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 
 

2. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้น ำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติซื้อหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัท 
ฟีนิกส์รับเบอร์ โปรดักส์ จ ำกัด บริษัทผู้ผลิตถุงมือยำงที่เช่ำโรงงำนและเครื่องจักรของบริษัท ไทยรับเบอร์        
ลำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

วันที่คำดว่ำจะเข้ำท ำรำยกำรซื้อขำย  
         หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คาดว่าจะเข้าท าการซื้อหุ้นของ บริษัทฟีนิกส์รับเบอร์โปร
ดักส์ จ ากัด ภายใน 90 วันหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
 

ลักษณะรำยกำร 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์            

โปรดักส์ จ ากัด (ฟีนิกส์) จ านวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนช าระแล้ว โดยการซื้อหุ้นจาก           
ผู้ถือหุ้นเดิมของฟีนิกส์ รวม 4 ราย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ในราคา 150 ล้านบาท ดังนี้ 

1. นายทรงวิทย์ มานะโรจน์   จ านวน 200,000 หุ้น (40%) 
2. นายอุดมพงษ์ เตชะอ านวยรัตน์   จ านวน 100,000 หุ้น (20%) 
3. นายกิตติ เจริญพรพาณิชกุล    จ านวน 100,000 หุ้น (20%) 
4. นางกุลวดี อุดมลาภธรรม    จ านวน 100,000 หุ้น (20%) 



ทั้งนี้  บริษัทจะด าเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด          
เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และที่ปรึกษากฏหมาย HUTTER & DHIRA ในการท า Due Diligence เพ่ือตรวจสอบสถานะ
กิจการของฟีนิกส์ก่อนการเข้าท ารายการซื้อขาย โดยมีเงื่อนไขการเข้าลงทุนที่ส าคัญ คือ ผลการตรวจสอบสถานะ
กิจการ (Due diligence) ด้านบัญชีและกฏหมายเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
 

ประเภทธุรกิจ  
บริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตถุงมือยาง ประเภทที่ใช้ในทางการแพทย์และ

เอนกประสงค์ เพ่ือขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 
 

ทุนช ำระแล้ว  
บริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 5 ล้านบาท   

 

กรรมกำรบริษัท 
นายทรงวิทย์ มานะโรจน์กิจ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จ ากัด 

 

สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนปี 2560-2562 
หน่วย:บำท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
รายได้ขาย 233,972,316.51 225,663,021.59 185,450,252.34 
ต้นทุนขาย 202,365,903.01 191,582,599.76 170,862,762.64 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,157,322.55 (-104,584.76) 324,491.67 
สินทรัพย์รวม 140,506,079.56 133,588,239.88 127,186,865.37 
หนี้สินรวม 69,353,327.13 62,540,072.21 55,814,206.03 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม 66,152,752.43 66,048,167.67 66,372,659.34 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 71,152,752.43 71,048,167.67 71,372,659.34 
 

เกณฑ์กำรก ำหนดรำคำ 
การก าหนดราคาซื้อขายที่ 150 ล้านบาทเป็นราคาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งค านึงถึง

ความสามารถในการสร้างรายได้และผลก าไรในอนาคต อย่างไรก็ดี การซื้อขายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการท า 
Due Diligence ด้านบัญชีและกฎหมายด้วย  
 

วิธีกำรช ำระรำคำ  
TRUBB จะทยอยช าระค่าหุ้นให้กับทางผู้ถือหุ้นของ บจก ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จ ากัด โดยจะช าระ

หมดภายใน 90 วันนับจากวันที่ท าการซื้อขาย 
 



แหล่งเงินทุนที่ใช้  
แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการด าเนินกิจการ  

 

ขนำดรำยกำร 
การเข้าท ารายการนี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มูลค่า 150 ล้านบาท ค านวณขนาดรายการได้อยู่ที่

ร้อยละ 2.0 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 บริษัทไม่มีการเข้าท า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ.2547 อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ 
คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเป็นการลงทุนที่มีความส าคัญต่อบริษัท และเป็นการเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการซื้อหรือการรับโอนกิจการจากบริษัทเอกชนมาเป็นกิจการของตนเอง ตามมาตรา 
107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   
 

เหตุผลและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรเข้ำลงทุน  
ในปัจจุบัน TRUBB ให้เช่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการผลิตถุงมือยางแก่ฟีนิกส์ 

ซึ่ง TRUBB เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตถุงมือยาง เนื่องจากความต้องการสินค้าเพ่ิมมากขึ้นจาก
สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 และความตระหนักและการให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนมีมากขึ้น รวมถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ อีกทั้ง 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้จาก TRUBB ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าในกับวงจรธุรกิจน้ ายางของ 
TRUBB เป็นอย่างมากอีกด้วย 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นร่วมกันว่า การเข้าท ารายการใน

ครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครบวงจรมากขึ้น น่าจะส่งผลให้ผล
ประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต สามารถสร้างรายได้ สร้างผลก าไรให้เติบโต  การเข้าท า
รายการในครั้งนี้ จะท าให้ TRUBB สามารถมีธุรกิจที่ต่อยอดการใช้น้ ายางข้นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก และเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบโดยน าไปผลิตเป็นถุงมือ ประกอบกับความต้องการถุงมือในตลาดสูงมากอันเกิดจาก
วิกฤตการณ์การระบาดของโรค COVID 19 (pandemic) จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุน   
     อย่างไรก็ดี  ทางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทางฝ่ายบริหารว่าจ้างที่ปรึกษา
ทางการเงินท า Due Diligence เพ่ือตรวจสอบสถานะของบริษัทฟีนิกส์ก่อนน าเข้าอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 



3. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้น ำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท 
เวิลด์เฟล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) และ
ให้แก่กรรมกำรของบริษัท ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (Management TRUBB) ซึ่งเป็นอดีต
กรรมกำรของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (เวิลด์เฟล็กซ์) ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของเวิลด์เฟล็กซ์ จ านวน 13,400,000 หุ้น และกรรมการของ TRUBB ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของ      
เวิลด์เฟล็กซ์ จ านวน 800,000 หุ้น รวม 14,200,000 หุ้น ราคาเสนอขายเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท         
ซึ่งต่ ากว่าราคาตลาดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ออพท์เอเซีย แคปิตอล จ ากัด ซึ่งมีมูลค่า         
หุ้นละ 2.23 บาท โดยเพ่ิมทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็น 322,200,000 บาท ที่มูลค่า          
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับประมวล) 

 

ล ำดับที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน (คน) จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
1 กรรมการ TRUBB* 4 800,000 5.63 % 
2 กรรมการบริษัท** 5 9,322,000 65.65 % 
3 ทีมบริหาร** 22 2,550,000 17.96 % 
4 พนักงานอายุงานเกิน 5 ปี** 47 235,000 1.65 % 
5 พนักงานอายุงานเกิน 8 ปี** 12 84,000 0.59 % 
6 พนักงานอายุงานเกิน 10 ปี** 23 227,000 1.60 % 
7 พนักงานอายุงานเกิน 15 ปี** 42 622,000 4.38 % 
8 ส านักงานบางนา อายุงานเกิน 3 ปี** 8 360,000 2.54 % 

รวมจ ำนวนหุ้น 163 14,200,000 100 % 
 

*ปัจจุบันเป็นกรรมการของ TRUBB ที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของเวิลด์เฟล็กซ์ 
** เป็นกรรมการและพนักงานของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

4. มีมติให้น ำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนของบริษัทเวิลด์เฟล็กซ์จ ำกัด (มหำชน) ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ ำหน่ำย
ในครั้งนี้เป็นรำยบุคคล 

 
 
 
 
 



 
ชื่อ-สกุล 

ต ำแหน่งใน 
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ 

จ ำกัด (มหำชน) 

จ ำนวนหุ้น
ที่ได้รับกำร

จัดสรร 

ร้อยละของ
จ ำนวนหุ้น
ที่จัดสรร 

ลักษณะกำรท ำคุณประโยชน์ให้กับ
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ำกัด 

(มหำชน) 
นายชวลิต ติยาเดชาชัย กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

7,022,000 49.45% เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
บ ริ ษั ท  เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในด้านธุรกิจบริษัท
เป็นอย่างดีและเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของบริษัท 
และเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่บริษัทในอนาคต 

นายณัฐ วงศาสุทธิกุล กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ 

800,000 5.63% 

 

5. คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันส ำหรับกรรมกำรของบริษัท 
ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ที่ได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) 

การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นอดีตกรรมการ
ของ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ 4 ท่านๆ ละ 200,000 หุ้น ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันอยู่ที 
ร้อยละ 0.09 ของ NTA (Net Tangible Assets) โดยค านวณจากงบการเงินที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  

 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งในบริษัท 
ไทยรับเบอร์ลำเท็คซ์
กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

จ ำนวนหุ้นของ 
บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ 
ที่ได้รับกำรจัดสรร 

ร้อยละของ
จ ำนวนหุ้น
ที่จัดสรร 

ลักษณะกำรท ำ
คุณประโยชน์ให้กับ บมจ.

เวิลด์เฟล็กซ์ 
นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท 200,000 1.41% เป็ นผู้ เ คยด า ร งต า แหน่ ง

บริหารและท าประโยชน์ให้ 
บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ ในอดีต 

นายไพบูลย์  วรประทีป กรรมการบริหาร 200,000 1.41% 
นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 200,000 1.41% 
นายประวิทย์ วรประทีป กรรมการบริหาร 200,000 1.41% 

 

6. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ห้องปากน้ า – อ่าวไทย โรงแรมคูณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ต าบลส าโรงเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
 

7. ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 



8. ก ำหนดวำระกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่            

29 กรกฎาคม 2563  
วาระที่  2 พิจารณาซื้อหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จ ากัด 

บริษัทผู้ผลิตถุงมือยางที่เช่าโรงงานและเครื่องจักรของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
วาระที่ 3  พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) ให้แ ก่

กรรมการและพนักงานของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (ESOP) และให้แก่กรรมการของบริษัท ไทยรับ
เบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (Management TRUBB) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน            
ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล 
           วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ทั้งนี้  บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท                  
ที่ www.thaitex.com แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 1/2563 
พร้อมเอกสารประกอบที่จะน าส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 


