
 

วนัท่ี 8 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2561 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   สารสนเทศการเก่ียวกบัแผนการน าบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) 

 

 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ีส าคญั
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชมุส านกังานใหญ่ เลขท่ี 99/1-3 หมู ่13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
สมทุรปราการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
 1.    รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 
2561 
 

2.    มีมตอินมุตัิแผนการน า บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ 
(Spin-off) และ การเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั ให้แก่ประชาชนเป็นครัง้
แรก (IPO) และผู้ ถือหุ้นของ TRUBB ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Right) อยา่งไรก็ตาม บริษัท ไทยรับเบอร์ลา
เท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (“THAITEX”) ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ TRUBB ซึ่งได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ เน่ืองจากการโอนกิจการทัง้หมดเม่ือวนัที่ 
29 ธันวาคม 2560 จะไมใ่ช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวแต่อย่างใด เน่ืองจากจะมีการลดทนุหลงัจาก THAITEX ช าระบญัชี
เสร็จสิน้ (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย)   

 

 3. มีมตอินมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมวาระการประชมุโดยก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ใน
วนัท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลลนู ชัน้ 1  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขท่ี 
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 13 
ธนัวาคม  2560 

วาระท่ี  2   พิจารณาอนมุตัิแผนการน า บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (Spin-off) 

วาระท่ี  3      พิจารณารับรองรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 
 วาระท่ี  4    พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 



 

 วาระท่ี 5  พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการตัง้ส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 

     วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและกรรมการ
ท่ีลาออก 

     วาระท่ี 7  พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และ งบประมาณค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2561 

     วาระท่ี 8  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 
วาระท่ี 9   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  (ถ้าม)ี 
 

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date)ในวนัท่ี 
27 มีนาคม 2561  
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                              (นายวรเทพ วงศาสทุธิกลุ) 
          ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารสนเทศ เร่ือง บริษัท เลเทก็ซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั   

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(“TRUBB”หรือ “บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (“LS”) ต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และแผนในการน าบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (“ตลาด MAI”)  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินไปลงทนุขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ โดย 
LS จะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเสนอขายต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นของ TRUBB ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-
emptive Right) โดยหลงัจาก spin off แล้ว LS ยงัคงเป็นบริษัทยอ่ยของ TRUBB เนื่องจาก TRUBB ยงัคงมีอ านาจการ
ควบคมุใน LS  อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (“THAITEX”) ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ TRUBB ซึ่ง
ได้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ เนื่องจากการโอนกิจการทัง้หมดเมื่อวนัที่  29 ธันวาคม 2560 จะไม่ใช้สิทธิในการซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้แผนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนและแผนการน า บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั  เข้า
จดทะเบียนในตลาด MAI เข้าขา่ยเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหนา่ยไป) โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑ์ก าไร
สทุธิมีมลูค่ารวมร้อยละ 12.73 ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมี
ขนาดของรายการต ่ากวา่ร้อยละ 15 ท าให้บริษัทฯ ไมม่ีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(“ตลาดหลกัทรัพย์”) ตามรายละเอียดที่ก าหนดในประกาศเร่ืองการได้มาจ าหน่าย
ไป อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยแผนการน า LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน  
พ.ศ. 2560 โดยรายการดงักลา่วมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

แผนการน า LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการจองซือ้ก่อน ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ในครัง้นีจ้ะ
ขึน้อยูก่บัความส าเร็จของเง่ือนไขการเข้าท ารายการตามข้อ 10 

2. คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง   

ผู้ขาย: บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (“LS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทยอ่ย จ านวน 4,790,335 หรือ ร้อยละ 56.16 

ผู้ซือ้: ประชาชนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสทิธิการจองซือ้ก่อนตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 
(Pre-emptive Right) (รวมเรียกวา่ “ประชาชน”) 



 
 

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติอนมุตัิแผนการเสนอขายหุ้นสามญั
ของ LS ตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และการน า LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 
LS จะด าเนินการยื่นค าขอเพื่อน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยก าหนดสดัสว่นของจ านวนหุ้นที่จะเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้น
สามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) โดยการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนดงักลา่ว จะสง่ผลให้สดัสว่นการถือหุ้น
ของบริษัทฯ ใน LS ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ลดลงจากร้อยละ 56.16 เป็นร้อยละ 39.31 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายครัง้นี ้(ทัง้นีส้ดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯใน LS ทัง้ก่อนและหลงัการเสนอขายอาจมีการ
เปลีย่นแปลง เนื่องจากLS อยูร่ะหวา่งการด าเนินการปรับโครงสร้างทนุจากการท า RO และการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อให้มี
โครงสร้างทนุท่ีมีความเหมาะสมก่อนการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI) 

ทัง้นี ้แผนการน าหุ้นสามญัของ LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI จะท าให้บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นสามญัใน 
LS ลดลงจากร้อยละ 56.16 เป็นร้อยละ 39.31 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายครัง้นี  ้(ทัง้นี ้
สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน LS ทัง้ก่อนและหลงัการเสนอขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมูลค่าของรายการที่
ค านวณตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการเข้าท า
รายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึง่ประกอบด้วย เกณฑ์สนิทรัพย์ เกณฑ์ก าไรสทุธิ เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์
มูลค่าของหลกัทรัพย์ที่บริษัทออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากตวัเ ลขตามงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะได้ขนาดของรายการในแต่ละวิธี
ดงัตอ่ไปนี ้

เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ 
1. .เกณฑ์สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ* (NTA) = %Dilution x NTA ของ LS 

NTA ของTRUBB 
 = 16.85% x 364.57 

2,192.78 

 = 2.80 % 
  *มลูค่าของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของ LS อ้างอิงจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ* = %Dilution x ก าไรสทุธิของ LS 
ก าไรสทุธิของ TRUBB 

 = 16.85% x 109.13 
144.41 

 = 12.73 % 
*ก าไรสทุธิของ LS และ TRUBB อ้างอิงจากงบก าไรขาดทนุปี 2560 



 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน* = มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ x 100         

   มลูคา่สนิทรัพย์รวมของ TRUBB 
 = สดัสว่นหุ้นของ LS  ที่จะเสนอขาย x มลูคา่ตามบญัชีของ LS 

               มลูคา่สนิทรัพย์รวมของ TRUBB 
     = 30.00%** x 369.21 

8,007.62 
 = 1.38 % 
  *มลูคา่ตามบญัชีของ LS อ้างอิงจากงบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

** สดัสว่นของหุ้นที่จะเสนอขาย 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ = ไมน่ ามาค านวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีการออกหลกัทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นสิง่ตอบแทนการได้สนิทรัพย์มา 

 
จากการค านวณข้างต้น เกณฑ์ที่ให้คา่สงูสดุคือเกณฑ์ก าไรสทุธิ ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากบั ร้อยละ 12.73   ซึ่ง

เป็นขนาดของรายการต ่ากว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ ไม่ต้องรายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยแผนการน า LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560   

4. รายละเอียดเบือ้งต้นของสนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป 

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ของ LS  

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ LS (ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบยีนและยงัไมแ่ปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั) 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ LS (ปัจจบุนั หุ้นสามญัของ LS ยงัไมม่ีสถานะเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์) 

จ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขาย จ านวนไมเ่กินร้อยละ 30.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอ
ขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. สดัสว่นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นสามญั
เพิ่มทุนในครัง้นี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)   

2. สดัสว่นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของจ านวนหุ้นสามญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน 

มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 9.24 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 
อตัราสว่นการจดัสรรและวนัปิด
สมดุทะเบียนเพื่อก าหนดรายช่ือ
ผู้มีสทิธิจองซือ้ในสว่น Pre-
emptive Right 

เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย เป็นผู้ ก าหนดสดัส่วนการให้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญของ LS และวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมีสิทธิจองซือ้หุ้นดงักลา่ว (Record Date) 
โดยจะก าหนด ภายหลงัจากที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมตัิให้ LS เสนอขายหุ้น
สามญัตอ่ประชาชน ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

ราคาเสนอขาย ยงัมิได้ก าหนด  ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ LS ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ



 
หุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิ (ตามสิทธิ Pre-emptive Right) จะเป็นราคาเดียวกับการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชน 

ระยะเวลาเสนอขาย ภายหลงัจากส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิ LS เสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชน และ
ตลาดหลกัทรัพย์ อนุมตัิค าขอให้รับหุ้นสามญัของ LS เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
โดยมีเง่ือนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยให้ครบถ้วน 

รายละเอียดอื่นๆ  บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้
แรก (IPO) ของ LS ให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรับทราบตอ่ไป  

 

 

รายละเอียดของบริษัท เลเท็กซ์ ซสิเทมส์ จ ากดั  

ช่ือบริษัท บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 79/2 หมู ่1 ถนนบางนาตราด กม.36  ต าบลหอมศีล  อ าเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 24180 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ผู้ผลติที่นอนและหมอนจากน า้ยางธรรมชาติ 
โครงสร้างเงินทนุ* ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ :  

ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 78,808,893.24 บาท 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ: 
สดัส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทุนเพื่อการ
เสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ :  
ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วไมเ่กิน 300 ล้านบาท 

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ใน LS* 
 

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ : 
ร้อยละ 56.16 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ LS 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ : 
ร้อยละ 39.31 ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ 

หมายเหต:ุ *LS อยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัโครงสร้างทนุจากการท า RO และการจ่ายหุ้นปันผลเพือ่ให้มีโครงสร้างทนุทีมี่ความเหมาะสม
ก่อนการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ซ่ึงจะท าไห้โครงสร้างทนุและจ านวนหุ้นที่บริษัทถือในฯ LS ก่อนและหลงัการเสนอขายอาจ
เปลีย่นแปลงไป ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน LS ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุนัน้จะไม่เปลีย่นแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั    
 



 
โครงสร้างการถือหุ้นของ LS (แสดงรายละเอียดกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อม) 
  

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ถือหุ้น
ทางตรง 
(หุ้น) 

ร้อยละ 
ถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน TRUBB 

(หุ้น) 
ร้อยละ รวม (หุ้น) ร้อยละ 

1 TRUBB 4,790,335 56.16     
2 กลุ่มครอบครัววงศาสุทธิกุล 1,635,365 19.18 1,028,471 12.06 2,663,836 31.24 
  -    นางปทมุพร ตรีวิศวเวทย์ 852,859 10.00     852,859 10.00 
  -    นางสาวฉลองขวญั วงศาสทุธิกลุ 178,211 2.09 19,920 0.23 198,131 2.32 
  -    นายภทัรพล วงศาสทุธิกลุ 178,211 2.09 22,579 0.26 200,790 2.35 
  -    นายโกวิท วงศาสทุธิกลุ 170,211 2.00 8,435 0.10 178,646 2.10 
  -    นางทิพวรรณ สธุาทิพย์กลุ 255,873 3.00 662,109 7.76 917,982 10.76 
  -    นายวรเทพ วงศาสทุธิกลุ   296,412 3.48 296,412 3.48 
  -    นายศกัดา วงศาสทุธิกลุ   9,948 0.12 9,948 0.12 
  -    นายมนต์ชยั วงศาสทุธิกลุ   9,068 0.11 9,068 0.11 
3 กลุ่มครอบครัววรประทปี 852,901 10.00 774,793 9.08 1,627,694 19.08 
 -    นางสาวอมรรตัน์ ล้ิมวรรณวงศ์ 852,901 10.00 172,640 2.02 1,025,541 12.02 
 -    นายประกิต วรประทีป   239,116 2.81 239,116 2.81 
 -    นายวสนัต์ วรประทีป   10,544 0.12 10,544 0.12 
 -    นายไพบูลย์ วรประทีป   70,968 0.83 70,968 0.83 
 -    นางสพุร วรประทีป   42,176 0.49 42,176 0.49 
 -    นายประวิทย์ วรประทีป   239,349 2.81 239,349 2.81 
4 กลุ่มครอบครัวเต็มฤทธิกุลชัย 682,321 8.00 248,389 2.92 930,710 10.92 
 -    นางนวลฤดี กฤตยานกูุล 682,321 8.00 75,783 0.89 758,104 8.89 
 -    นายปรชัญ์นนท์ เต็มฤทธิกลุชยั   39,049 0.46 39,049 0.46 
 -    นายอาชว์กรณัย์ เต็มฤทธิกลุชยั   133,557 1.57 133,557 1.57 
5 กลุ่มครอบครัวศรีหรัิญรัศมี 170,580 2.00   170,580 2.00 
  -  นางสาวชนิสรา ศรีหิรญัรศัมี 85,290 1.00   85,290 1.00 
  -  นางสาวศภุวนั ศรีหิรญัรศัมี 85,290 1.00   85,290 1.00 
6 นางรัตนา เตชะพันธ์งาม  329,879 3.87   329,879 3.87 
7 นางสาวสุกัญญา ศิริชัยเทวินทร์ 56,700 0.66 65 0.00 56,765 0.66 
8 นายประเสริฐ ลีละบรรยงค์ 11,020 0.13   11,020 0.13 
9 ผู้ถือหุ้นอ่ืน - - 2,738,617 32.10 2,738,617 32.10 
  รวม 8,529,101  100.00 - - 8,529,101 100.00 

หมายเหต:ุ มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 9.24 บาท 
 ข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ LS ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 และข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ TRUBB ณ วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2560  



 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้ ถือหุ้น 
  

รายช่ือผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ 

2 กลุ่มครอบครัววงศาสุทธิกุล  
  - นางปทมุพร ตรีวิศวเวทย์ บตุรนายวรเทพ วงศาสทุธิกลุ และนางทิพวรรณ สธุาทิพย์กลุ 
  - นางสาวฉลองขวญั วงศาสทุธิกลุ บตุรนายวรเทพ วงศาสทุธิกลุ และนางทิพวรรณ สธุาทิพย์กลุ 
  - นายภทัรพล วงศาสทุธิกลุ บตุรนายวรเทพ วงศาสทุธิกลุ และนางทิพวรรณ สธุาทิพย์กลุ 
  - นายโกวิท วงศาสทุธิกลุ บตุรนายวรเทพ วงศาสทุธิกลุ และนางทิพวรรณ สธุาทิพย์กลุ 
  - นางทิพวรรณ สธุาทิพย์กลุ ภรรยานายวรเทพ วงศาสทุธิกลุ 
3 กลุ่มครอบครัววรประทปี  
 - นางสาวอมรรัตน์ ลิม้วรรณวงศ์ ภรรยานายประวิทย์ วรประทีป 
4 กลุ่มครอบครัวเต็มฤทธิกุลชัย  
 - นางนวลฤดี กฤตยานกุลู มารดานายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกลุชยั 
5 กลุ่มครอบครัวศรีหรัิญรัศมี  
  - นางสาวชนิสรา ศรีหิรัญรัศมี บตุรนายวนัชยั ศรีหิรัญรัศมี 
  - นางสาวศภุวนั ศรีหิรัญรัศมี บตุรนายวนัชยั ศรีหิรัญรัศมี 
    

โครงสร้างคณะกรรมการของ LS ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 ประกอบด้วย  
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งใน LS ต าแหน่งในบริษัทฯ 

1. นายวรเทพ วงศาสทุธิกลุ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 

2. นายวนัชยั ศรีหิรัญรัศม ี กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายปฏบิตัิการ /
กรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

(รักษาการ) 
3. นายโกวิท วงศาสทุธิกลุ กรรมการ - 

4. นางปทมุพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ - 

5. นายประวิทย์ วรประทีป กรรมการ กรรมการ 

6. นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกลุชยั กรรมการ - 

7. นายบรรลือ ฉันทาดิสยั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - 

8. นายบรรยงศ์ วิเศษมงคลชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - 

9. นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - 

10 นางกอบบญุ ศรีชยั กรรมการอิสระ - 

11 นายสขุมุ อนงค์เลขา กรรมการอิสระ - 

หมายเหต:ุ โครงสร้างกรรมการของ LS อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   



 

สรุปฐานะทางการเงินของ LS ส าหรับปีบญัชี 2558 – 2560 ตามข้อมลูทางการเงิน โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2559 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน    
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 33,950,915 29,915,082    59,499,998  
 ลกูหนีก้ารค้า 23,079,669 19,149,485    80,923,401  
 ลกูหนีอ้ื่น 100,286 272,790        110,207  
 สนิค้าคงเหลอื 34,387,599 72,782,740  156,160,677  
 ลกูหนีภ้าษีมลูคา่เพิ่ม 0 13,920,037    11,687,655  
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2,714,065 2,173,771    15,180,561  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 94,232,534 138,213,905  323,562,499  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 208,066,270 422,395,448  477,741,833  
 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 318,112 917,226     4,638,134  
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 2,659,992 4,020,845     5,379,070  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนเวียน 211,044,374 427,333,519  487,759,037  
รวมสินทรัพย์ 305,276,908 565,547,424 811,321,536 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น    

หนีส้นิหมุนเวียน    
 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,000,000 20,000,000 - 
 เจ้าหนีก้ารค้า 26,776,445 43,711,499    93,776,744  
 เจ้าหนีอ้ื่น 6,626,926 11,818,835    22,915,965  
 คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 14,148,996 16,176,931    27,690,276  
 สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
13,460,000 25,000,000    50,000,000  

 หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

1,278,702 808,040     1,532,181  

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 3,643,074 6,979,205     7,873,911  
 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 1,684,469 1,193,749     1,011,768  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 70,618,612 125,688,259  204,800,845  

หนีส้นิไม่หมุนเวียน    
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,640,000 145,000,000  225,000,000  
 หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 1,317,496 1,774,612     3,824,974  
 ภาระผกูพนัตามผลประโยชน์พนกังาน 3,941,200 4,881,205     5,855,189  
 หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,686,590 2,465,105     2,625,200  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 9,585,286 154,120,922  237,305,363  
รวมหนีส้ิน 80,203,898 279,809,181  442,106,208  



 

(หน่วย: บาท) 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2558 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2559 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
ทนุเรือนหุ้น    
 ทนุจดทะเบียน 78,808,893 78,808,893 78,808,893 
 ทนุท่ีออกช าระแล้ว 78,808,893 78,808,893 78,808,893 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น    
 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 11,899,509 11,899,509 11,899,509 
ก าไรสะสม    
     จดัสรรแล้ว    
 ทนุส ารองตามกฎหมาย 3,702,900 7,111,781 7,880,889  
 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 124,389,143 171,100,304  256,840,128  
 องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 6,272,565 16,817,756 13,785,909 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 225,073,010 285,738,243 369,215,328  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 305,276,908 565,547,424 811,321,536  

สรุปผลการด าเนินงานของ LS ส าหรับปีบญัชี 2558 – 2560 ตามข้อมลูทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

รายได้    
 รายได้จากการขาย 396,748,610 428,564,791   752,972,274  
 รายได้อื่น 2,776,644 834,441         496,211  
รวมรายได้ 399,525,254 429,399,232   753,468,485  

    

ค่าใช่จ่าย    
 ต้นทนุขาย 261,200,142 289,369,280   525,563,211  
 คา่ใช่จา่ยในการขาย 12,157,905 15,197,636     29,810,821  
 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 49,253,221 52,264,299     74,341,147  
รวมค่าใช้จ่าย 322,611,268 356,831,215   629,715,179  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 76,913,986 72,568,017   123,753,306  
ต้นทนุทางการเงิน (3,435,696) (1,657,415) (3,762,736) 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 73,478,290 70,910,602   119,990,570  
ภาษีเงินได้ (5,300,667) (8,411,937) (10,860,464)  
ก าไรส าหรับปี 68,177,623 62,498,665   109,130,106  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น      
 
 
 
    



 

(หน่วย: บาท) 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุน    
 การตีมลูคา่ที่ดิน อาคารและเคร่ืองจกัรใหม ่ 0 13,825,501 - 

 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ส าหรับก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 334,369 (2,865,282)           16,430  

 ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

(1,671,846) 0 (82,148) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี (1,337,477) 10,960,219 (65,718)  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 66,840,146 73,458,884   109,064,388  
ก าไรตอ่หุ้นพืน้ฐาน 7.99 7.33 12.80 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

LS จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิของ TRUBB ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ในราคาเสนอ
ขายเดียวกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่งปัจจุบนัยงัมิได้มีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่
อย่างใด ทัง้นี ้LS จะก าหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลงัจากส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการเสนอขายหุ้นของ LS 
ทัง้นี ้THAITEX ในฐานะผู้ ถือหุ้นของ TRUBB ซึ่งได้หุ้นสามญัจากการโอนกิจการทัง้หมด จะไม่ใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

มลูค่ารวมของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่ง
ปัจจบุนัยงัไมม่ีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแตอ่ยา่งใด 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากผลของการท ารายการ 

7.1 ผลประโยชน์ตอ่ TRUBB 

 ประโยชน์จากการมีมลูคา่เพิ่มจากเงินลงทนุของ TRUBB ใน LS 

 ช่วยลดภาระในการสนบัสนนุทางการเงินของ TRUBB ที่มีตอ่ LS 

 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของ TRUBB ได้รับผลตอบแทนจากกิจการของ LS ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 การระดมทนุผา่น TRUBB ในปัจจบุนัเป็นไปได้ยากกวา่และมีข้อจ ากดั และอาจได้เงินไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 
7.2 ผลประโยชน์ตอ่ LS 

 ได้รับเงินทนุเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

 เพิ่มช่องทางการระดมเงินทนุได้มากขึน้ โดย LS สามารถระดมทนุทางตรงกบันกัลงทนุ 

 เพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัของ LS ให้มากขึน้ 

8. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการ IPO 

LS คาดวา่จะน าเงินจากการระดมทนุในครัง้นี ้มาใช้ในการขยายด าเนินธุรกิจและเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของ 
LS 
 



 
 
 

9. การพึ่งพิงธุรกิจของบริษัทฯและประเด็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การพึง่พงิ 

เพื่อลดการพึง่พิงธุรกิจ TRUBB ก่อนการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ LS ได้ด าเนินการปรับลดสดัสว่นการ
จดัซือ้วตัถดุิบแบบ Long-term Contract กบั TRUBB และจะด าเนินการจดัซือ้วตัถดุิบให้เป็นไปตามนโยบายและ
ขัน้ตอนการจดัซือ้วตัถดุิบของ LS เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ LS ได้รับผลประโยชน์สงูสดุ (Best Benefit) ทัง้ด้านคณุภาพ
ราคา เง่ือนไขทางการค้าและเง่ือนไขการสง่มอบวตัถดุิบจากคูค้่า 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

LS จดัตัง้ขึน้ในปี 2546 ถือหุ้นโดยนกัธุรกิจชาวฝร่ังเศสในสดัสว่นร้อยละ 49 และนกัลงทนุชาวไทยร้อยละ 51 
ตอ่มา LS ประสบปัญหาทางธุรกิจจึงขายหุ้นให้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องกบัคณุวรเทพ วงศาสทุธิกลุและพนัธมิตร ซึง่เป็น
กรรมการของบริษัทและพนัธมิตรทางธุรกิจ ภายหลงั LS มีผลก าไร มีความมัน่คงทางธุรกิจ และมีความต้องการ
เพิ่มทนุ กรรมการจงึเสนอขายหุ้นของ LS ให้ TRUBB รวมทัง้ปรับโครงสร้างหนีเ้ป็นทนุ ท าให้ปัจจบุนั TRUBB และ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ถือหุ้น LS ในสดัสว่น  56.16 และ 19.18 ตามล าดบั ซึง่หากนบัรวมจ านวนหุ้นท่ีถือหุ้น
ทางอ้อมผา่น TRUBB ครอบครัววงศาสทุธิกลุ ครอบครัววรประทีป และครอบครัวเตม็ฤทธิกลุชยั ถือหุ้นทัง้ทางตรง
และทางอ้อม รวมร้อยละ  61.24 ซึง่เป็นโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อยา่งไรก็ตาม 
TRUBB และ LS มีการท าธุรกรรมซือ้ขายน า้ยางเพียงอยา่งเดียว โดย TRUBB มีการด าเนินการเพือ่ขจดัความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี ้

 ใช้กลไกของราคาตลาดมาใช้ในการพิจารณาราคาซือ้ขาย และราคาในการท าสญัญา Long term 
contract 

 คณะกรรมการการตรวจสอบมาชว่ยในการตรวจสอบธุรกรรมการซือ้ขาย และรายการระหวา่งกนั 

10. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

10.1 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูที่ครบถ้วน และเกิดความโปร่งใสในการท ารายการ TRUBB จะต้องได้รับมติอนมุตัิ
จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ยืนยนัการน า LS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการเพิ่ม
ทนุเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) และผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิของ TRUBB ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Pre-emptive Rights) 

10.2 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น LS มีมติอนมุตัิในการน า LS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และการเพิ่มทนุเพื่อเสนอ
ขายหุ้นให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) และผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิของ TRUBB ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-
emptive Rights) 

10.3 LS ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดและออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชน ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

10.4 LS ได้รับอนญุาตจากส านกังาน กลต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) และผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ของ TRUBB ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) และแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ และร่างหนงัสอืชีช้วนมีผลบงัคบัใช้แล้ว 



 
10.5 ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตรับหลกัทรัพย์ของ LS เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีเง่ือนไข

ให้มีการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยให้ครบถ้วน 

11. ผลกระทบในการท า Spin-off ต่อบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

11.1 ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร หรือสทิธิออกเสยีง (EPS Dilution/ Control Dilution)  
ในกรณีที่ LS ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชนเป็นครัง้แรก (IPO) ตามแผนในการเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะสง่ผลให้สว่นแบง่ก าไรหรือสทิธิในการออกเสยีงของบริษัทฯ ใน LS ลดลงไมเ่กินร้อยละ 
16.85 ของสว่นแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม(ทัง้นีส้ดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯใน LS ทัง้ก่อนและหลงัการ
เสนอขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ดี  LS จะมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) เพื่อเป็นการลดผลกระทบดงักลา่ว 

11.2 ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ (Price Dilution) 
เนื่องจากหุ้นท่ีเสนอขายเป็นหุ้นของ LS จึงคาดวา่จะไมเ่กิดผลกระทบโดยตรงของราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ (Price Dilution) อยา่งไรก็ตาม การลดสดัสว่นการถือครองหุ้นใน LS จะสง่ผลให้สดัสว่นการรับรู้
ก าไรใน LS ลดลง 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

จากคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 12 ท่าน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น กรรมการที่มีสว่นได้เสียจ านวน 7 ท่าน 
และกรรมการท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีจ านวน 5 ทา่น รวมถึงกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น มีความเห็นวา่ การเข้าท ารายการใน
ครัง้นีเ้ป็นการท ารายการท่ีสมเหตสุมผลตอ่บริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของ LS ให้มากขึน้ รวมทัง้เพื่อให้ LS 
สามารถระดมทุนในตลาดทุนได้ด้วยตนเอง โดยจะส่งผลให้ LS มีศกัยภาพการแข่งขนัที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นการท าให้
ฐานะการเงินของ LS มีความมัน่คง และถือเป็นการวางแผนในระยะยาวให้ทัง้ TRUBB และ LS นอกจากนี ้ยงัเป็นการ
เพิ่มมลูคา่เงินลงทนุใน LS ของบริษัทฯ ให้มากขึน้เช่นกนั  

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 10 

 - ไมม่ี – 
 
 

     
 


