
 

         วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
         ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (”TRUBB”) 
เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2561 อนมุตัิแผนการน าบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (มหาชน) (“LS”) เป็นบริษัทย่อยของ TRUBB 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) นัน้ ปัจจุบนั LS อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อยา่งไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการถือหุ้นของ LS ซึ่งปัจจุบนั TRUBB ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
56.17 (บริษัทย่อยของ TRUBB)  มีครอบครัววงศาสทุธิกุลซึ่งเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งถือหุ้นทางตรงใน LS เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์(Conflict of Interest) 
และอาจท าให้ TRUBB มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามเกณฑ์การด ารงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนัน้ ครอบครัววงศาสทุธิกุลจึงต้องลดสดัส่วนการถือหุ้น  โดยตกลงให้ คุณปทุมพร ตรีวิศวเวทย์  ซึ่งเป็น
สมาชิกของครอบครัววงศาสทุธิกุล เป็นผู้น าหุ้น LS  ที่ถืออยู่จ านวน 16.00 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ TRUBB เพื่อขจดัความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว ทัง้นีภ้ายหลงัลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วจะท าให้ ครอบครัว วงศาสทุธิกุล ถือหุ้นรวมกนั
ร้อยละ 9.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ    นอกจากนีก้ารเสนอขายหุ้นให้กบั TRUBB ดงักลา่วยงัเป็นการ
ช่วยลดผลกระทบจากการที่ TRUBB ถกูลดสดัสว่นการควบคมุใน LS จากการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชน (Control 
Dilution)รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ TRUBB ในการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนใน LS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการทางธุรกิจที่ดี  โดยการด าเนินดงักลา่วจะด าเนินการภายใต้เง่ือนไข ภายหลงัจากที่ LS ได้ยื่นแบบค าขออนญุาต
และได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับหลกัทรัพย์  LS 
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยจะท ารายการในวนัที่หุ้นของ LS ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วนัแรก โปรดดตูาม
รายละเอียดการเข้าท ารายการ 

ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 จึงมีมติอนมุตัิการซือ้
หุ้นของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน) (“LS”)จากคุณปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการของ LS จ านวน 
16.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.56 ของทุนจดทะเบียนของ LS ภายหลงัจากการเสนอขาย IPO ซึ่งการท ารายการ
ดงักล่าวกับคุณปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับTRUBB เนื่องจากคุณปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ เป็น
บตุรสาวของคณุวรเทพ วงศาสทุธิกุล ประธานกรรมการ TRUBB อย่างไรก็ตาม รายการนีไ้ม่เข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงกนั 
เนื่องจากรายการเสนอขายหุ้น LS ของครอบครัววงศาสทุธิกุลให้กบั TRUBB  มีลกัษณะเป็น Arm’s Length Basis ตาม 
พรบ. หลกัทรัพย์ฯ มาตรา 89/12 (1) เนื่องจากราคาเสนอขายของกลุม่บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ฯ เสนอ
ตอ่ TRUBB เป็นราคาเดียวกนักบั ราคา IPO ที่เสนอขายตอ่ประชาชน และเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นของ TRUBB ผา่นการให้สทิธิ 
Pre-emptive Right ซึง่เสมือนการจดัสรรหุ้นสามญัที่ได้รับตามสทิธิและสว่นในฐานะผู้ ถือหุ้น (Right Offering) แตก่ารเข้าท า
รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) โดยมีรายละเอียดการเข้าท ารายการดงันี ้

 



1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
TRUBB จะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ LS ในวนัที่หุ้นของ LS เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัแรก ทัง้นี ้LS อยู่

ระหวา่งการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นค าขออนญุาตเสนอขายหลกัทรัพย์และน า LS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ทัง้นีก้ารเข้าท ารายการนีจ้ะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่หุ้น LS ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต เพื่อเสนอขาย
หุ้นตอ่ประชาชน และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอรับหลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยจะท ารายการในวนัแรกที่
หุ้น LS เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัแรก (first day trade)  

 
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้ : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย : นางปทมุพร ตรีวิศวเวทย์ (บตุรีของคณุวรเทพ วงศาสทุธิกลุ ประธานกรรมการ TRUBB) 
หุ้นของบริษัท : บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (มหาชน) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายเป็นสมาชิกของครอบครัววงศาสทุธิกุล ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
  

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 
3.1 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 
 TRUBB จะด าเนินการซือ้หุ้นสามญัของLS จ านวน 16.00 ล้านหุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.56 ของทนุจดทะเบียน
ของ LS ในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ซึ่งจะท าให้โครงสร้างการถือหุ้นมีการ
เปลีย่นแปลงตามตารางด้านลา่ง 

  

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้น  
ณ 1 สงิหาคม 2561 

โครงสร้างการถือหุ้น ภายหลงั IPO โครงสร้างการถือหุ้น ภายหลงั IPO ท่ี
เสนอขายหุ้นเดมิ 16 ล้านหุ้นให้ TRUBB 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 TRUBB 178,368,960 56.17 178,368,960 39.64 194,368,960 43.20 

2 กลุม่ครอบครัววงศาสทุธิกลุ 

-นางปทมุพร ตรีวิศวเวทย์ 

-นางสาวฉลองขวญั วงศาสทุธิกลุ 

-นายภทัรพล วงศาสทุธิกลุ 

-นายโกวิท วงศาสทุธิกลุ 

-นางทพิวรรณ สธุาทพิย์กลุ 

60,884,208 

31,756,032 

6,634,320 

6,634,320 

6,334,944 

9,524,592 

19.17 

10.00 

2.09 

2.09 

1.99 

3.00 

60,884,208 

31,756,032 

6,634,320 

6,634,320 

6,334,944 

9,524,592 

13.53 

7.06 

1.47 

1.47 

1.41 

2.12 

44,884,208 

15,756,032 

6,634,320 

6,634,320 

6,334,944 

9,524,592 

9.97 

3.50 

1.47 

1.47 

1.41 

2.12 

3 กลุม่ครอบครัววรประทีป 

-นางสาวอมรรัตน์ ลิม้วรรณวงศ์ 

31,756,032 

31,756,032 

10.00 

10.00 

31,756,032 

31,756,032 

7.06 

7.06 

31,756,032 

31,756,032 

7.06 

7.06 

4 กลุม่ครอบครัวเตม็ฤกธิกลุชยั 

-นางนวลฤดี กฤตยานกุลู 

25,406,304 

25,406,304 

8.00 

8.00 

25,406,304 

25,406,304 

5.65 

5.65 

25,406,304 

25,406,304 

5.65 

5.65 

5 กลุม่ครอบครัวศรีหรัิญรัศมี 

-นางสาวชนิสรา ศรีหรัิญรัศมี 

-นางสาวศภุวนั ศรีหรัิญรัศมี 

 

6,349,728 

3,174,864 

3,174,864 

2.00 

1.00 

1.00 

6,349,728 

3,174,864 

3,174,864 

1.40 

0.70 

0.70 

6,349,728 

3,174,864 

3,174,864 

1.40 

0.70 

0.70 



  

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้น  
ณ 1 สงิหาคม 2561 

โครงสร้างการถือหุ้น ภายหลงั IPO โครงสร้างการถือหุ้น ภายหลงั IPO ท่ี
เสนอขายหุ้นเดมิ 16 ล้านหุ้นให้ TRUBB 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

6 กลุม่ครอบครัวศริิชยัเทวินทร์ 

-นางสกุญัญา ศริิชยัเทวินทร์ 

2,110,416 

2,110,416 

0.66 

0.66 

2,110,416 

2,110,416 

0.47 

0.47 

2,110,416 

2,110,416 

0.47 

0.47 

7 นางรัตนา เตชะพนัธ์งาม 12,281,808 3.87 12,281,808 2.73 12,281,808 2.73 

8 นายประเสริฐ ลีละบรรยงค์ 410,256 0.13 410,256 0.09 410,256 0.09 

9 เสนอขายประชาชน - - 132,432,288 29.43* 132,432,288 29.43* 

 รวม 317,567,712 100.00 450,000,000 100.00 450,000,000 100.00 

หมายเหต ุสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดภายหลงัการเพ่ิมทนุเพ่ือการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก(IPO) 
 

3.2 การค านวณขนาดของรายการ 
 จากการเข้าท ารายการของบริษัทในครัง้ ถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป ซึง่ค านวณขนาดมลูคา่การได้มาของสนิทรัพย์ได้ ดงันี ้

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการ
ค านวณ 

สตูรการค านวณ มลูคา่ – ล้านบาท (ร้อยละ) 

1.เกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์
สทุธิ (NTA) 

(NTA ของ LS x สดัสว่นการเข้าถือหุ้น) x 100 
NTA ของ TRUBB 

(455.96 x 3.56%) x 100 = 0.73 
               2,224.19 

2.เกณฑ์ก าไรสทุธิ (ก าไรสทุธิของ LS x สดัสว่นการเข้าถือหุ้น) x 100 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของ TRUBB 

(121.40 x 3.56%) x 100 = 9.33 
                 46.31 

3.เกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน 

(มลูคา่รายการท่ีจา่ยหรือได้รับ x 100) 
สนิทรัพย์รวมของ TRUBB 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากไม่
ทราบราคา ณ วนัท่ี IPO* 

4.เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่
อ อ ก เ พื่ อ ช า ร ะ ค่ า
สนิทรัพย์ 

จ านวนหุ้นทนุท่ีบริษัทออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของ TRUBB 

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากไมม่ี
การออกหลกัทรัพย์ใหม ่

หมายเหต ุ* เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วยงัไม่ได้มีการก าหนดราคา ดงันัน้ถ้าทราบราคาที่แน่ชดั ทางบริษัทจะท าการค านวณตาม
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนและแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
 

 เมื่อค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ จะมีขนาดรายการสงูสดุที่ร้อยละ 9.33 โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบ
ทานของ TRUBB สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาด
หลกัทรัพย์ แตเ่นื่องจากบริษัทปฏิบตัิตามหลกัธรรมภิบาล และหุ้นสามญัที่จะท าการซือ้เป็นหุ้นสามญัที่จะท าการเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงแจ้งข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ซือ้ 
หุ้นสามญัของ LS จ านวน 16,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.56 ของทนุจด

ทะเบียนของ LS 
 
 
 



5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
หลกัทรัพย์ : หุ้นสามญัของ LS จ านวน 16,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อย

ละ 3.56 ของทนุจดทะเบียนของ LS 
ราคาซือ้ : ราคาเดียวกนักับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ผ่านวิธีการเสนอขายในกระดาน

ใหญ่ (Block Trade) 
6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

หุ้นสามญัของ LS จ านวน 16,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.56 ของทนุจด
ทะเบียนของ LS 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
ส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของราคา เป็นราคายุติธรรม เนื่องจากเป็นราคาเดียวกนักับที่เสนอขายต่อ

ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท 

การเข้าท ารายการดงักลา่ว จะเกิดประโยชน์ต่อ TRUBB เนื่องจาก LS มีผลการด าเนินงานที่ดีในปัจจุบนั จากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ฉบบัสอบทานของ LS ส าหรับงวดเก้าเดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 ทาง LS มีผลก าไร 
121.4 ล้านบาท และมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต ภายหลงัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

9. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 
จ านวนเงินท่ีจะใช้ในการซือ้หุ้นดงักลา่ว จะมาใช้จากเงินสดหมนุเวียนของ TRUBB 

10. การได้มาของสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

ผู้ขายคือนางปทมุพร ตรีวิศวเวทย์ ซึง่ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั TRUBB จากการเป็นสมาชิกในครอบครัววงศา
สทุธิกลุ อยา่งไรก็ตาม รายการนีไ้มเ่ข้าขา่ยรายการที่เก่ียวโยงกนั เนื่องจากรายการเสนอขายหุ้นของ LS ของครอบครัว
วงศาสทุธิกุลให้กบั TRUBB  มีลกัษณะเป็น Arm’s Length Basis ที่ชดัเจนตาม พรบ. หลกัทรัพย์ฯ มาตรา 89/12 (1) 
เนื่องจากราคาเสนอขายที่กลุ่มบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ฯ เสนอต่อ TRUBB เป็นราคาเดียวกนักับ 
ราคา IPO ที่เสนอขายต่อประชาชน และเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นของ TRUBB ผ่านการให้สิทธิ Pre-emptive Right ซึ่ง
เสมือนการจดัสรรหุ้นสามญัที่ได้รับตามสทิธิและสว่นในฐานะผู้ ถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อให้ LS มีคณุสมบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ โดยมีเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ในเร่ืองของ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ซึ่งห้ามมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ TRUBB ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 
ในบริษัทย่อยที่จะท าการยื่น IPO ซึ่งพบว่ากลุม่ครอบครัววงศาสทุธิกุล ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 10 ใน LS ท าให้ติด
เกณฑ์ดังกล่าว และจ าเป็นต้องด าเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ต ่ากว่าร้อยละ 10 เพื่อขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และให้เป็นตามเกณฑ์ดงักลา่ว 

ส าหรับการรักษาคณุสมบตัิให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดนัน้ ทาง TRUBB ได้รับหนงัสือยืนยนัจากกลุม่ครอบครัว
วงศาสทุธิกลุ ตกลงร่วมกนัท่ีจะให้ นางปทมุพร ตรีวิศวเวทย์ เป็นผู้ รับผิดชอบควบคมุดแูลการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หุ้นสามญัของ LS ของครอบครัววงศาสทุธิกุลให้เป็นไปตามเกณฑ์ไม่เกิน 10% และตามเกณฑ์การด ารงสถานะของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

11. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่การได้มาซึง่สนิทรัพย์ของ LS เป็นการท ารายการท่ีมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท จึงพิจารณาอนมุตัิ 



12. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท (ตามข้อ 11) ข้างต้น 

ไมม่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทข้างต้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

                   นายวรเทพ  วงศาสทุธิกลุ 
                    ประธานกรรมการบริษัท 


