
 

 

 

 

 

 

          วนัท่ี 5 มกราคม 2561 

เร่ือง แจง้ผลการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (“THAITEX”) และช้ีแจงการเปล่ียนแปลง

สดัส่วนการถือหุน้  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตาม SEC News แบบ 246-2 ประจ าวนัท่ี 3 มกราคม 2561 รายงานวา่ THAITEX มีจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ไดม้าคิดเป็น  

59.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ นั้นทางบริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) (“บริษทั” ) ขอช้ีแจงว่า ตามที่ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที ่1/ 2560 ของบรษิัท ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่13 

ธนัวาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 1,200,000,000 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยจดัสรรใหแ้ก่ บรษิทั ไทยรบัเบอร์

ลาเทค็ซ์กรุ๊ป จ ากดั (“THAITEX”) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท คดิเป็นมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,200,000,000 บาท ทัง้นี้ 

THAITEX จะโอนกจิการทัง้หมดรวมถงึ สนิทรพัย ์หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที ่และภาระผูกพนัทัง้หมดของ THAITEX รวมเงนิ

ลงทุนที ่THAITEX ถอือยู่ในบรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุ๊ป จ ากดั (เซีย่งไฮ)้ (“TRLG Shanghai”) มูลค่า 555,500 

ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 55 ของเงนิลงทุนทัง้หมดของ มาช าระเป็นค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทัฯ ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ THAITEX แทนการช าระดว้ยเงนิสด  

 อน่ึงบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั แก่ THAITEX ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามญัทั้งหมดจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

แลว้ 

 บดัน้ี บริษทัฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก THAITEX ไดด้ าเนินการเสร็จ

สมบูรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อา้งอิงขอ้มูลจาก

การ Record Date เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 มีดงัน้ี  

  



 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนและหลงัการจดัสรรหุน้ใหบ้ริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั 

ล ำดบั ผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2560 หลงักำรปรบัโครงสรำ้ง 

จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนหุ้น % 

1 นางทพิวรรณ สธุาทพิยก์ุล 94,192,512 13.82 94,192,512 5.59 

2 นายวรเทพ วงศาสทุธกิุล 42,167,957 6.19 42,167,957 2.5 

3 นายประวทิย ์วรประทปี 34,050,000 5.00 34,050,000 2.02 

4 นายประกติ วรประทปี 34,017,000 4.99 34,017,000 2.02 

5 นางสาวอมรรตัน์ ลิม้วรรณวงศ ์ 24,560,075 3.60 24,560,075 1.46 

6 นายอาชวก์รณัย ์เตม็ฤทธกิุลชยั 19,000,000 2.79 19,000,000 1.13 

7 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั  13,266,389 1.95 13,266,389 0.79 

8 นางนวลฤด ีกฤตยานุกลู 10,781,073 1.58 10,781,073 0.64 

9 นายไพบลูย ์วรประทปี 10,096,051 1.48 10,096,051 0.6 

10 นางกณัสนินัทน์ พงษ์นฤสรณ์ 9,600,000 1.41 9,600,000 0.57 

11 นายนนัท ์กฤตยานุตกุลท ์ 6,000,000 0.88 6,000,000 0.36 

12 นางสพุร วรประทปี 6,000,000 0.88 6,000,000 0.36 

13 นายปรชัญน์นท ์เตม็ฤทธกิุลชยั 5,555,106 0.82 5,555,106 0.33 

14 นางฤด ีขนัแกว้ 5,000,000 0.73 5,000,000 0.3 

15 นายนุรกัษ์ มหทัธนะอานนท ์ 5,000,000 0.73 5,000,000 0.3 

16 อื่นๆ 362,193,525 53.15 362,193,525 21.47 

ผูไ้ด้รบัจดัสรรหุ้นเฉพำะเจำะจง 

1 บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซก์รุ๊ป จ ากดั     1,003,600,000 59.56 

  รวม 681,479,688 100 1,685,079,688 100 
 

นอกจากน้ี THAITEX ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 เพื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร

โอนกิจการทั้งหมดเพ่ือการยกเวน้ภาษี และ THAITEX จะไม่มีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ตาม

มาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตามท่ีไดมี้หนงัสือผ่อน

ผนัหน้าท่ีการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการให้แก่ THAITEX จากส านักงานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยเ์น่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของแผนการปรับโครงสร้างกิจการภายใตห้ลกัเกณฑก์ารโอนกิจการทั้งหมด  

 บริษทัฯ ขอเรียนใหท่้านทราบวา่ THAITEX จะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิในการรับเงิน

ปันผล รวมทั้ง THAITEX จะไม่น าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวออกขายเป็นการทัว่ไปจนกว่ากระบวนการลดทุนจดทะเบียนของ



 

บริษทัฯ จะเสร็จส้ินตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการดว้ยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงการลดทุนดงักล่าวจะเสร็จส้ิน

ภายใน 1 ปี และโครงสร้างการถือหุ้นจะกลบัมาเท่าเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง  ดงันั้นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือ

หุน้ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างจดัการ และการก าหนดและด าเนินนโยบายของบริษทัฯ แต่อยา่งใด รวมถึงอ านาจ

ในการบริหารจดัการบริษทัฯ ยงัคงเดิม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 

     (นายวรเทพ วงศาสุทธิกลุ) 

                                                                ต  าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    


