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20 เมษายน 2561 
 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้ใหท้ราบถึงมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี  20 เมษายน 2561 เวลา 9.05 – 10.20 น. ณ หอ้งสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา 
เลขท่ี 333 หมู่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  โดยเม่ือเร่ิมประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะมาประชุม ณ ขณะเร่ิมประชุม รวม  90  ราย จ านวนหุน้ทั้งส้ิน 1,306,159,626 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.5132 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุม ท่ีประชุมไดมี้มติในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

 

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2560 ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัที ่13 ธันวาคม 2560  
ท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานดงักล่าว ดงัน้ี   
เห็นดว้ย  303,227,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

* บริษทัไทยรับเบอร์ ลาเทค็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่ใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเป็นจ านวน  1,003,600,000 หุน้ 
  

วาระที ่2  รับรองผลการด าเนินงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี  2560  
ท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานดงักล่าว ดงัน้ี  
เห็นดว้ย      303,461,980 เสียง       คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

* บริษทัไทยรับเบอร์ ลาเทค็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่ใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเป็นจ านวน  1,003,600,000 หุน้ 
 

วาระที ่3  อนุมตังิบการเงนิ ทีไ่ด้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2560  
ท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 ดงัน้ี  
เห็นดว้ย      303,464,180 เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

* บริษทัไทยรับเบอร์ ลาเทค็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่ใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเป็นจ านวน  1,003,600,000 หุน้ 
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วาระที ่4   อนุมตัจ่ิายเงนิปันผล  และตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2560  
ท่ีประชุมไดมี้มติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปันผล  และ
ตั้งส ารองตามกฎหมาย ดงัน้ี  
เห็นดว้ย          303,552,180 เสียง       คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

* บริษทัไทยรับเบอร์ ลาเทค็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่ใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเป็นจ านวน  1,003,600,000 หุน้ 
 
 

วาระที ่5  แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ และกรรมการทีล่าออก 
แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี  ท่ีประชุมไดมี้
มติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการ ดงัน้ี   
5.1 นายไพบูลย ์ วรประทีป 
เห็นดว้ย  293,518,504 เสียง      คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง                 - เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  

* โดยคะแนนเสียงดงักล่าว ไม่รวมนายไพบูลย ์ วรประทีป จ านวน 10,096,051 หุน้ 
 

5.2 นายปรัชญน์นท ์  เตม็ฤทธิกลุชยั   
เห็นดว้ย  298,059,449 เสียง      คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นดว้ย               -                เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  
งดออกเสียง               -   เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  

* โดยคะแนนเสียงดงักล่าว ไม่รวมนายปรัชญน์นท ์  เตม็ฤทธิกลุชยั จ านวน 5,555,106 หุน้ 
 

5.3 นางสุชาดา  โสตถิภาพกลุ    
เห็นดว้ย  303,614,555 เสียง      คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นดว้ย               -                เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  
งดออกเสียง               -   เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  
 ดงันั้นคณะกรรมการของบริษทั ในปี 2561 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน  

* บริษทัไทยรับเบอร์ ลาเทค็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่ใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเป็นจ านวน  1,003,600,000 หุน้ 
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วาระที ่6  อนุมตัผิลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ  และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดงันี ้
ท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 อนุมติังบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกับปี 2560  ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 

คณะกรรมการบริษทัในปี 2561 มีทั้งส้ิน 10 ท่าน ความถ่ีในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังไม่เกิน 6 คร้ังต่อปี ยกเวน้
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 คร้ังต่อปี  งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการไดร้วมค่าบ าเหน็จกรรมการไว้
ดว้ยแลว้   
เห็นดว้ย  205,399,422 เสียง       คิดเป็นร้อยละ             100.00 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

* โดยคะแนนเสียงดงักล่าว ไม่รวม 

  1) นายวรเทพ  วงศาสุทธิกลุ จ านวน 42,167,957  หุน้ 
  2) นายภทัรพล  วงศาสุทธิกลุ จ านวน  3,212,168  หุน้ 
  3) นางสาวฉลองขวญั  วงศาสุทธิกลุ  จ านวน  3,133,851  หุน้ 
  4) นายประวทิย ์ วรประทีป  จ านวน  34,050,000 หุน้ 
  5) นายไพบูลย ์ วรประทีป  จ านวน 10,096,051 หุน้ 
  6) นายปรัชนนท ์ เตม็ฤทธิกลุชยั  จ านวน  5,555,106 หุน้ 

* บริษทัไทยรับเบอร์ ลาเทค็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่ใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเป็นจ านวน  1,003,600,000 หุน้ 
 

วาระที ่7  อนุมตัแิต่งตั้ง บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบัญชี จ ากดั  โดย 
 1.  นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3565 และ/หรือ 
 2.  นายบุญญฤทธ์ิ  ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7900 และ/หรือ 
 3.  นายยทุธพงศ ์   สุนทรินคะ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10604  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หลงัปรับโครงสร้างบริษทัฯ              
โดยคิดค่าสอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) และส าหรับบริษทัยอ่ยคิดเป็นจ านวนเงิน 1,830,000 บาท 
(หน่ึงลา้นแปดแสนสามหม่ืนบาทถว้น)  ประจ าปี 2561 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 4,830,000 บาท (ส่ีลา้นแปดแสนสามหม่ืน          
บาทถว้น) (ไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั) ซ่ึงเป็นค่าสอบบญัชีเท่ากบัปีท่ีแลว้ท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอก
ฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ดงัน้ี  
เห็นดว้ย  303,614,555 เสียง      คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

* บริษทัไทยรับเบอร์ ลาเทค็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่ใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเป็นจ านวน  1,003,600,000 หุน้ 
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วาระที ่8   อนุมตัแิผนการน า บริษัท เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (Spin-off) 
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

(“TRUBB”) คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมติัแผนในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (“LS”) ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) และ
แผนในการน าบริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด MAI”)  โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือระดมเงินไปลงทุนขยายธุรกิจและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย LS จะน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเสนอขายต่อประชาชน
และผูถื้อหุน้ของ TRUBB ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ (Pre-emptive Right) อยา่งไรก็ตาม บริษทัไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 
จ ากดั (“THAITEX”) ในฐานะผูถื้อหุ้นของ TRUBB ซ่ึงไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัฯ เน่ืองจากการโอนกิจการทั้งหมดเม่ือวนัท่ี              
29 ธนัวาคม 2560 จะไม่ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ทั้งน้ี แผนการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนและแผนการน า บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด  เขา้จด
ทะเบียนในตลาด MAI เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ            
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการเขา้ท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
(รวมถึงท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและ           
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (ประกาศฯ เร่ืองไดม้าหรือจ าหน่ายไป)
โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการแลว้มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑก์ าไรสุทธิมีมูลค่ารวมร้อยละ 12.73 ตามงบการเงินรวม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงมีขนาดของรายการต ่ากวา่ร้อยละ 15 ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่มีหนา้ท่ีตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์)  ตามรายละเอียด
ท่ีก าหนดในประกาศเร่ืองการไดม้าจ าหน่ายไป อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยแผนการน า LS เขา้จดทะเบียนในตลาด 
MAI ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัใดๆ 
ของบริษทัจดทะเบียน  พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัแผนในการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ LS ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO)และแผนในการน า LS เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 
ไอ 

ทั้งน้ีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการอนุมติัการท า
รายการไม่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นดว้ยตามท่ีเสนอ 
เห็นดว้ย  155,391,426 เสียง      คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

* โดยคะแนนเสียงดงักล่าว ไม่รวมกลุ่มครอบครัววงศาสุทธิกลุจ านวน 148,223,129 หุน้ 

* บริษทัไทยรับเบอร์ ลาเทค็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่ใชสิ้ทธ์ิออกเสียงเป็นจ านวน  1,003,600,000 หุน้ 
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วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
ท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัทไ์ม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  -  เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 
ไม่เห็นดว้ย -          เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง -                 เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 
 

 หมายเหตุ : ในระหวา่งการประชุมยงัมีผูถื้อหุน้ทยอยเขา้ร่วมประชุม 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
                                     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                             (นายวรเทพ วงศาสุทธิกลุ) 
                                                                  ประธานกรรมการ 


