
 

         วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 

เร่ือง การให้สตัยาบนัรายการเก่ียวโยงกนั 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“TRUBB”)  ขอแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ทราบมตทิี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2562 เมือ่วนัท่ี 12 มีนาคม 2562  

ได้มีมติการให้สตัยาบนัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เร่ืองการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั 

(มหาชน) (“LS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ TRUBB โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

วัน เดือน ปี ที่เกดิ
รายการ 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 และวนัที่ 26 ธนัวาคม 2561  

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั (มหาชน) 
ลักษณะรายการ TRUBB ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน โดยให้กู้ยืมเงินระยะสัน้แก่ LS 

เป็นเงินจ านวน 50 ล้านบาท โดยไม่มีหลกัประกนั โดย LS ได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงินเพื่อเป็น
หลกัฐานในการกู้ยืมเงิน และมีก าหนดช าระคืนเมื่อ TRUBB ทวงถาม 

บุคคลที่มีความเกี่ยวโยง
กัน TRUBB LS ความสมัพนัธ์ 

นายวรเทพ วงศาสทุธิกลุ  

 ประธานกรรมการบริษัท  

 ประธานกรรมการบริหาร 

 ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 2.50  

นางปทมุพร  ตรีวิศวเวทย์ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่  

  ผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 10 
 

บตุรของนายวรเทพ วงศา
สทุธิกลุ 

นางสาวฉลองขวญั วงศาสทุธิกลุ 

 ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 2.09 

บตุรของนายวรเทพ วงศา
สทุธิกลุ และกรรมการของ 
TRUBB นายภทัรพล วงศาสทุธิกลุ 

 ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 2.09 
นางทิพวรรณ สธุาทิพย์กลุ  

 ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3 

ภรรยาของนายวรเทพ วงศา
สทุธิกลุ 



 

นายไพบลูย์ วรประทปี 

 รองประธานกรรมการ 

 ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 0.60 
 

นายประวิทย์ วรประทีป 

 กรรมการ 

 ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 2.20 

นางสาวอมรรัตน์ ลิม้วรรณวงศ์ 

 ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10  
 

ภรรยาของนายประวิทย์ วร
ประทีป และเป็นลกูสะใภ้
ของนายไพบลูย์ วรประทปี 
หมายเหตุ: นายประวิทย์ 
วรประทีปเป็นกรรมการผู้ มี
อ านาจของ TRUBB และ 
LS  
 

นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกลุชยั 

 รองประธานกรรมการ 

นางนวลฤดี กฤตยานกุลู  

 ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 8 

ภรรยาของนายปรัชญ์นนท์ 
เต็มฤทธิกลุชยั  
หมายเหตุ: นายพสิษฐ์พล 
เต็มฤทธิกลุชยั ซึง่เป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจของ LS 
เป็นบตุรของนายปรัชญ์
นนท์ เต็มฤทธิกลุชยั และ
นางนวลฤดี กฤตยานกุลู  

มูลค่ารวมของรายการ 
และเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ก าหนดมูลค่ารวมของ
รายการ 

TRUBB ได้พิจารณาการให้กู้ยมืแก่ LS วา่เข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการเก่ียวโยงกนัและ 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 จากเกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้ 
เกณฑ์ค านวณขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ค านวณ NTA (หน่วยพันบาท) งบไตรมาส 3/61 งบปี 61 
สินทรัพย์รวม 8,039,027 8,097,847 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดัการบญัช ี 19,038 14,732 
คา่ความนิยม 12,461 12,302 
หนีส้ินรวม 5,579,067 5,659,975 
สว่นของผู้ ถือหุ้นไมมี่อ านาจควบคมุ 237,307 218,866 

NTA 2,191,154 2,191,972 
ค านวณขนาดรายการ งบไตรมาส 3/61 งบปี 61 
0.03% NTA 657 657 
3% NTA 65,735 65,759 

 
ดงันัน้เมื่อเปรียบเทียบกบัขนาดรายการแล้วการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินดงักลา่วเป็น
รายการขนาดกลางแก่บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นมากกวา่บคุคลเก่ียวโยงโดย TRUBB 
ปัจจบุนัถือหุ้นใน LS ในอตัราร้อยละ 56.17 และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัถือหุ้นรวมกนัเป็นอตัรา
ร้อยละ 35.18 ดงันัน้ TRUBB มีหน้าที่ขอมตคิณะกรรมการและเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 



แหล่งเงนิทุนที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงนิ 

TRUBB มีวงเงินท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้ของสถาบนัการเงิน 

เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากทาง LS มีการขยายการลงทนุ และอยูร่ะหวา่งการขออนมุตัิวงเงินส าหรับทนุ
หมนุเวยีนกบัธนาคารพาณิชย์ ซึง่ในระหวา่งนีม้ีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวยีนส าหรับ
การผลติ ทาง TRUBB ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ และยงัคงมวีงเงินท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้คงเหลอื จงึท า
การสนบัสนนุทนุหมนุเวยีนให้แก ่LS เป็นการชัว่คราว 

ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

ในระหวา่งที่ทาง LS อยูร่ะหวา่งขออนมุตัิวงเงินกบัธนาคารพาณิชย์ และเป็นการท าตัว๋สญัญา
ใช้เงิน แบบช าระคืนเมื่อทวงถาม ซึง่เป็นระยะสัน้ ซึง่ LS มีความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีต้องใช้เงินทนุ
หมนุเวยีน เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินตอ่ไปได้ เห็นควรให้สตัยาบนัความชว่ยเหลอืทางการเงิน
แก่ LS ในระหวา่งรออนมุตัวิงเงินจากธนาคารพาณิชย์   

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ กรรมการ
บริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ ควรได้รับคา่ตอบแทนในการให้กู้ยืมเงินท่ีเหมาะสม  

การเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงของกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสีย / เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยง 

นายภทัรพล วงศาสทุธิกลุ 
นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกลุชยั และนายประวิทย์ วรประทีป ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
 
นายวรเทพ วงศาสทธิุกลุ  นายไพบลูย์ วรประทีป และนางสาวฉลองขวญั วงศาสทุธิกลุ  มาเข้า
ร่วมประชมุและงดออกเสยีงในวาระนี ้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
 (นายวรเทพ  วงศาสทุธิกลุ) 

               ประธานกรรมการ 

 


