
 
 

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

 

เร ื่อง  แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบวาระ และอนุมัติโครงการการแปลงหนี้เป็นทุน 
ของ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน)  

 

เร ียน  กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กร ุ ๊ป จ  ากัด (มหาชน) (บร ิษัท) คร ั ้งที่  

4/2565 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติดังนี้ 
 

1. พิจารณาตอ่วาระกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการทีค่รบวาระ  

- นายสุรพล ขวัญใจธัญญา คณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

 

2. อนุมัติโครงการการแปลงหนีเ้ปน็ทนุของบรษิัทเลเท็กซ ์ซ ิสเทมส์ จ ากัด (มหาชน)  
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการโครงการแปลงหนี้เป ็นทุนโดยการแปลงหนี ้ เง ินกู้
จ านวนเงินไม่เกิน 111,110,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) เป็นทุนโดยได้ร ับการ

จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์  จ  ากัด (มหาชน)  เป็นจ  านวนไม่เกิน 222,220,000 หุ ้น              
(สองร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนสองหม่ืนหุ้น) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่า

ทั้งสิ้นไม่เกิน 111,110,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื ่นบาทถ้วน ) รายละเอียดปรากฏตาม
สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล) 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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F 24-1 
แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ด ้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั  ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครั้ งที่4/2565 เมื่อวนั

พฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติดงัต่อไปน้ี 

  แต่งตั้ง/ต่อวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                   กรรมการตรวจสอบ 

                  คือ  1.  นายสุรพล   ขวญัใจธญัญา 

   

                 โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ใหมี้ผล ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม  2565 

 

 ก าหนด/เปล่ียนแปลง ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

…………………-……………………….. โดยการก าหนด/เปล่ียนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ

ดงักล่าวใหมี้ผล ณ ……-………………. 

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :          

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ    นายยรรยง  ถาวโรฤทธ์ิ    วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 1 ปี 6 เดือน 

2.  กรรมการตรวจสอบ                 ดร.สมภพ  ระงบัทุกข ์     วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 9  เดือน  

3. กรรมการตรวจสอบ                  นายสุรพล  ขวญัใจธญัญา วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2  ปี 

        

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ:   นายประวทิย ์  วรประทีป 

 

  พร้อมนี้ ไดแ้นบหนงัสือรับรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านมาดว้ย  โดย

กรรมการตรวจสอบล าดบัที่ 1 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ

ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัทมีขอบเขต หน้าท ี่ และความรับผ ิดชอบต่อคณะกรรมการบริษ ัท  

ดังต่อไปนี้ 

1. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบ

ภายใน ท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

3. สอบทานให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

4. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

7. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดบันโยบาย และการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  

8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึง

พิจารณาโดย ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 

9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทั้งผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวข้องมารายงาน หรือ

น าเสนอขอ้มูล ร่วมประชุม หรือจดัส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งและจ าเป็น 

11. ในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญทาง

วชิาชีพเก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบ โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายตามระเบียบของบริษทัฯ 
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12. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละคร้ังหรือตามความจ าเป็นเพื่อให้ทนัสมยั

และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์รและน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

13. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในดา้นต่างๆ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย  

2.  รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และมีอ านาจใน

การเรียกประชุมเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น และองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึง 

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือติดภารกิจท่ีจ าเป็น ให้กรรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็น

ประธานท่ีประชุม 

4. การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบริหาร หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือผูส้อบบญัชี ตอ้งจดัให้มีข้ึนอย่าง

สม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย

ใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

6. น าส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน 

จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั้นได ้โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
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3. ผู้สอบบัญชี 

1. พิจารณาคดัเลือกหรือเลิกจา้ง เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ี 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

2. เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3. เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายงานท่ีเห็นวา่จ าเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ได ้

 

4.  การปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมาย 

1. ตรวจสอบวา่บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎระเบียบของ

หน่วยงานราชการ 

2. สอบทานหลกัฐาน กรณีมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎระเบียบของหน่วยราชการ ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั 

5.  การบริหารความเส่ียง 

 สอบทานระบบการบริหารจดัการความเส่ียง 

6.  การก ากบัดูแลการปฏิบัติงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และให้สายตรวจสอบภายใน สรุป

รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุกแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบ 

7.  การก ากบัดูแลกจิการ 

ก ากบัดูแลและสอบทานการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อตา้น

การคอร์รัปชั่น 

8.  การจัดหาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ให้มีการว่าจ้าง หรือน า

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแกปั้ญหาของบริษทัฯ 

 9.  ความรับผดิชอบอ่ืนๆ 

 ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ 

1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาด

หลกัทรัพย  ์ ก าหนด 

    

 

 

    ลงช่ือ …………………………….......กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                ( นายภทัรพล  วงศาสุทธิกุล ) 
 
   (ตราประทบั) 
 
 
     ลงช่ือ ……………………………..........กรรมการ 
                 ( นายประวทิย ์ วรประทีป   )           
 
 
 



 

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TRUBB”) 

ครั้งที่ 4/2565 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเข้าซ้ือหุ้นของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) (“LS”) โดย

ป�จจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดโดยถือเป�นบริษัทย่อย จะเข้าทำ

รายการแปลงหน้ีเป�นทุนโดยการแปลงหน้ีเงินภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป�นหุ้นสามัญของ LS เป�นจำนวนไม่เกิน 222,220,000 หุ้น 

(สองร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนสองหม่ืนหุ้น) หรือคิดเป�นเงินไม่เกิน 111,110,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืน

บาทถ้วน) ตามโครงการแปลงหนี้เป�นทุนของ LS  ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป�นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป�นการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 

การเป�ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศการ

ได้มาและจำหน่ายไป”) และ รายการที ่เกี ่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ ทจ. 21/2551 เร ื ่อง 

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเป�ดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) ซ่ึงภายหลัง

การเข้าทำรายการบริษัทฯ จะมีอัตราส่วนการถือหุ้นไม่เกินอัตราร้อยละ 52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดย

มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 

 1. วัน เดือน ป� ท่ีเกิดรายการ  

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ LS ซ่ึงจัดไม่เกินเดือนกันยายน 

2565 โดยประมาณการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ป� 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

    TRUBB และ LS มีกลุ่มบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังน้ี  

 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

เน่ืองจาก LS ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในตลาดที่นอนและหมอนยางพาราสืบเน่ืองจากป�ญหาสงครามการค้าในประเทศ

จีนและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตั้งแต่สิ้นป� 2562 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(Covid-19) ตั้งแต่ช่วงต้นป� 2563 จนถึงป�จจุบัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินของของ LS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2565 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของ LS จะเห็นได้ว่า LS มีหน้ีสินจำนวน 955,165,071 บาท โดยมีเจ้าหน้ีรายใหญ่จำนวน 1 

ราย คือ TRUBB ซ่ึงมีหน้ีตามตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 166,000,000 บาทพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อป� คิด

เป�นร้อยละ 17 ของหน้ีสินทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป�นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารจำนวนประมาณ 325 ล้านบาทหรือคิดเป�นร้อย

ละ 34 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวนประมาณ 350 ล้านบาทหรือคิดเป�นร้อยละ 37 จึงจำเป�นที่จะต้องปรับ

โครงสร้างหนี้เพื่อให้หนี้สินลดลงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ และเพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินป�นผลได้ในอนาคตอันใกล้ ทั้งน้ี 

การแปลงหน้ีเป�นทุนจะทำให ้LS สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างม่ันคงและมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น  

 

TRUBB LS ความสัมพันธ ์

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล  

• ประธานกรรมการบริษัท  

• ประธานกรรมการบริหาร 

 

นางปทุมพร  ตรีวศิวเวทย ์

• กรรมการผู้จัดการใหญ่  

•  ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 10 

บุตรของนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 

นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล 

• ผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.09 

บุตรของนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 

และกรรมการของ TRUBB 

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล 

• ผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.09 

นางทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล  

• ผู้ถือหุ้นร้อยละ 3 

ภรรยาของนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 

นายโกวิท วงศาสุทธิกุล 

• ผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.99  

บุตรของนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 

นายไพบูลย์ วรประทีป 

• รองประธานกรรมการ 

 

นายประวิทย์ วรประทีป 

• กรรมการ 

 

นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย 

• กรรมการ 

นางสาวอมรรัตน์ ล้ิมวรรณวงศ ์

• ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10  

 

 

 

นางนวลฤดี กฤตยานุกูล 

• ผู้ถือหุ้นร้อยละ 8 

 

ภรรยาของนายประวิทย์ วรประทีป 

และเป�นลูกสะใภ้ของนายไพบูลย์ วร

ประทีป 

 

 

 

บุตรของนางนางนวลฤดี กฤตยานุกูล 

และกรรมการของ TRUBB 



LS จึงมีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างทางการเงินของ LS ด้วยวิธีการปรับโครงสร้างหน้ี โดยการแปลงหนี้เป�นทุนซึ่งจะช่วยลด

ภาระหนี้ระยะยาวและภาระดอกเบี้ย เป�นเงินจำนวนกว่า 6,640,000 บาท ต่อป� นอกจากนี้ยังเป�นการเพิ่มสภาพคล่องใหแ้ก่

ธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเบาะ หมอน และที่นอนยางพาราหรือใยสังเคราะห์ และทำ

ให้สามารถจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตอันใกล้ได้อีกด้วย ในการน้ี TRUBB ซ่ึงเป�นเจ้าหน้ีรายใหญ่ของ LS ได้เข้าร่วม

โครงการโดยการแปลงหน้ีเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนเงิน 111,110,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาท

ถ้วน) เป�นทุนโดยได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เป�นจำนวนไม่เกิน 222,220,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนสองหม่ืน

หุ้น) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) คิดเป�นมูลค่าทั้งส้ิน 111,110,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบเอ็ดล้านหน่ึง

แสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 

 

4. ประเภทและขนาดรายการ  

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป�นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป�นการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเป�ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและจำหน่ายไปฯ) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 1.16 ซ่ึงเป�น

ขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยอ้างอิงจาก งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

และงบการเงินของ LS ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ของการคำนวณมูลค่าของขนาดรายการ แสดงได้ดังน้ี  

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ สูตรในการคำนวณ ขนาดรายการท่ี

คำนวณได้ 

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ     

(Net Tangible Asset – NTA)  

NTA ของกิจการที่ทำรายการ x สัดส่วนการเข้าถือหุ้น x 100             

NTA ของบริษัทจดทะเบียน  

คำนวณไม่ได ้

(เนื่องจาก NTA 

ของ LS ติดลบ) 

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน  กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่จะซ้ือหรือขาย x สัดส่วนการเข้าถือหุ้น x 100 

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทจดทะเบียน  

คำนวณไม่ได ้

(เนื่องจาก LS มีผล

ขาดทุนสุทธิจาก

การดำเนินงาน) 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน x 100  

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน  1.16 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพ่ือชำระ 

ค่าสินทรัพย์  

จำนวนหุ้นที่ออกเพ่ือชำระค่าสินทรัพย์ x 100  

จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  

คำนวณไม่ได ้

(เนื่องจากไม่มีหุ้นที่

ออกเพ่ือชำระค่า

สินทรัพย์) 

ดังน้ันรายการดังกล่าวมีขนาดรายการที่น้อยกว่าร้อยละ 15 ซ่ึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องเป�ดเผยรายงาน อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าว

เป�นรายการที่ทำกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ดังน้ันจึงเข้าข่ายเป�นรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับ ร้อย

ละ 2.99 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึง

รายการดังกล่าวถือว่าเป�นเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการขนาดกลาง โดยต้องให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าทำรายการและ

เป�ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  



 

 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีได้มา  

 5.1 ลักษณะของกิจการ  

ช่ือ : บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) 

ที่ตั้ง : 79/2 หมู่ 1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลักษณะธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจหลักในการซ้ือมาขายไป ส่งออก ผลิตและจำหน่ายเบาะ หมอนและที่นอนยางพาราหรือใยสังเคราะห์  

5.2 คณะกรรมการบริษัทของ LS  

1. นางปทุมพร ตรีวิศวเวทย์ 

2. นายสุธี เตชะประภาแสง 

3. นายประเสริฐ ลีละบรรยงค์ 

4. นายทิวัตถ์ ศิริชัยเทวินทร์ 

5. นางอารีย์ ลิลา 

5.3 โครงสร้างการถือหุ้น  

รายช่ือผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ  

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น  ก่อนเข้าทำรายการ หลังเข้าทำรายการ 

จำนวนหุ้น สัดส่วน จำนวนหุ้น  สัดส่วน  

บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท๊คซ์กรุ๊ป  57,162,188 18.00 279,382,188 51.758 

นายประเสริฐ ลีละบรรยงค์  121,617,028 38.30 121,617,028 22.531 

นางปทุมพร ตรีวิศวเวทย ์ 31,756,032 10.00 31,756,032 5.883 

นางสาวอมรรัตน์ ล้ิมวรรณวงศ์  31,756,032 10.00 31,756,032 5.883 

นางนวลฤดี กฤตยานุกูล  25,406,304 8.00 25,406,304 4.707 

นางรัตนา เตชะพันธ์งาม  12,281,808 3.87 12,281,808 2.275 

นางทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล  9,524,592 3.00 9,524,592 1.765 

นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล  6,634,320 2.09 6,634,320 1.229 

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล 6,634,320 2.09 6,634,320 1.229 

นายโกวิท วงศาสุทธิกุล  6,334,944 1.99 6,334,944 1.174 

นางสาวชนิสรา ศรีหิรัฐรัศมี  3,174,864 1.00 3,174,864 0.588 

นางสาวศุภวัน ศรีหิรัฐรัศมี  3,174,864 1.00 3,174,864 0.588 

นางสุกัญญา ศริชัยเทวินทร์  2,110,416 0.66 2,110,416 0.391 

รวม 317,567,712 100.00 539,787,712 100.00 



5.4  สรุปฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะการเงิน 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 6,666,135 3,818,689 1,403,234 53,074 

ลูกหนี้การค้า 12,801,108 14,089,564 18,165,605 132,732,462 

สินค้าคงเหลือ 23,646,631 35,830,405 75,874,546 205,098,705 

ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพ่ิม 14,106,497 38,113,089 37,432,603 36,628,593 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 12,407,871 17,057,778 17,461,625 19,018,792 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 56,295,972 108,909,525 150,337,613 393,531,626 

   
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 618,289,479 637,577,278 707,251,622 719,689,804 

ค่าความนยิม  - - - 6,875,748 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,541 181,604 472,452 2,227,596 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 1,418,629 1,360,708 3,734,830 4,588,309 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 619,778,649 639,119,590 711,458,904 733,381,457 

รวมสินทรัพย์ 676,074,621 748,029,115 861,796,517 1,126,913,083 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ขาดทุนสะสม

เกินทุน) 

    

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 324,640,000 329,127,659 301,960,000 339,257,365 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน - - 166,000,000 - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 82,143,629 84,908,133 84,693,379 230,241,024 

ค้าใช้จ่ายค้างจ่าย 283,069 957,326 1,207,330 2,309,493 

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน

หนึ่งป� 

- - 53,000,000 133,600,000 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถงึกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งป� 

- 731,230 8,085,887 1,241,503 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 262,922 354,524 300,684 498,730 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 407,329,620 416,078,872 615,247,280 707,148,115 

หนี้สินไมห่มุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาว 516,179,335 350,179,335 297,179,335 216,437,175 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน - 166,000,000 - 

6,880,709 

- 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 278,125 25,174 6,880,709 1,846,888 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 

9,094,205 11,082,835 9,446,386 10,321,828 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22,283,788 22,283,788 15,875,336 1,358,639 



รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 547,835,452 549,571,132 329,381,766 229,964,530 

รวมหนี้สิน 955,165,072 965,650,004 944,629,046 937,112,645 

ส่วนของผูถ้ือหุน้     

ทุนเรือนหุ้น     

ทุนจดทะเบียน     

หุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่า 0.5 

บาทต่อหุ้น 225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว     

(หุ้นสามัญจำนวน 317,567,712 หุ้น มูลค่า 0.5 

บาทต่อหุ้น) 

158,783,856 158,783,856 158,783,856 158,783,856 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 11,899,509 11,899,509 11,899,509 11,899,509 

กำไร (ขาดทุน) สะสม     

จัดสรรแล้ว     

สำรองตามกฎหมาย 13,627,624 13,627,623 13,627,623 13,627,623 

ขาดทุนสะสม (516,679,430) (455,320,173) (329,244,122) (5,788,290) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 53,277,991 53,388,296 62,100,605 11,277,740 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น (ขาดทนุสะสมเกินทนุ) (279,090,451) (217,620,889) (82,832,529) 189,800,438 

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุน้ (ขาดทุน

สะสมเกินทุน) 

676,074,621 748,029,115 861,796,517 1,126,913,083 

 
5.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

 

รายการ 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

รายได้จากการขาย 11,889,684  227,316,870   249,114,087   585,075,232  

รายได้อ่ืน 308,404  14,985,405   3,226,659   20,601,388  

รวมรายได ้ 12,198,088  242,302,275   252,340,746   605,676,620  

รวมค่าใช้จ่าย 12,312,132  340,362,494   547,570,627   853,209,061  

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (10,706,486)  (128,379,909)  (324,748,595)  (270,691,669) 

ขาดทุนสำหรับป� (10,706,486)  (134,788,360)  (325,938,827)  (270,143,694) 

 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

สินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มา ได้แก่ 

หุ้นสามัญใหม่ของ LS จำนวนไม่เกิน 222,220,000 หุ้น หรือคิดเป�นเงินไม่เกิน 111,110,000 บาท โดยสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 

52 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 539,787,712 หุ้น (ภายหลังเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จส้ินแล้ว) ของบริษัทดังกล่าว โดย

เป�นทุนที่ชำระแล้ว 269 ล้านบาท 

 



7. เกณฑ์ท่ีใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย  

บริษัทฯ กำหนดราคาหุ้นที่ได้จากโครงการแปลงหน้ีเป�นทุนจาก 1. หน้ีเงินกู้ภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดเม่ือทวงถามเม่ือวันที่ 

21 กรกฏาคม 2564  จำนวน 166,000,000 บาท โดยเป�นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อป� ซ่ึงเป�นอัตราตามตลาดแล้ว และ 2. 

หุ้นราคาพาร์ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทของ LS ภายใต้โครงการแปลงหน้ีเป�นทุน 

 

  8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ด้วยวิธีการปรับโครงสร้างหน้ีของ LS โดยการแปลงหน้ีเป�นทุนซ่ึงจะช่วยลดภาระหน้ีระยะยาวและภาระดอกเบี้ย เป�นเงิน

จำนวนกว่า 6,640,000 บาท ต่อป� นอกจากน้ียังเป�นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมเบาะ หมอน และที่นอนยางพาราหรือใยสังเคราะห์ และทำให้สามารถจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอนาคตอันใกล้ได้อีกด้วย 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรัพย์  

 บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนในการเข้าทำรายการ เนื่องจากเป�นรายการแปลงหนี้เป�นทุนตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการว่าด ้วยการออกหุ ้นเพื ่อชำระหนี ้และโครงการแปลงหนี ้เป �นทุนในการปรับโครงสร้างหนี ้ของบร ิ ษัท 

พ.ศ. 2544 

10. เง่ือนไขในการเข้าทำรายการ  

 การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจาก LS ก่อน โดยจะจัดขึ้นไม่เกินเดือนกันยายน 2565 จึงจะ

สามารถเข้าทำรายการดังกล่าวได้ ทั้งน้ีโดยประมาณการเข้าทำรายการจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 3 ป� 2565 

11. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

TRUBB และ LS มีความสัมพันธ์ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อ 2 ดังนั้นจึงเข้าข่ายเป�นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี

ขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับ ร้อยละ 2.99 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึงรายการดังกล่าวถือว่าเป�นเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการขนาดกลาง โดยต้องให้

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเข้าทำรายการและเป�ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

12. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย  

  กรรมการที่มีส่วนได้เสียต่อการเข้าทำรายการในครั้งน้ีได้แก่  

 

รายช่ือ ตำแหน่ง 

นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 

นาย ไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ 

นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ 

นาย ประวิทย์ วรประทีป กรรมการ 



น.ส. ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล กรรมการ, เลขานุการบริษัท 

นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ 

  

ทั้งน้ี กรรมการที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมแตไ่ม่ได้ออกเสียงในวาระน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 4/2564 

 

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแล้วเห็นว่า 

ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป�นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เนื่องจากการแปลงหนี้เป�นทุนของ LS จะช่วยลดภาระหน้ีระยะยาวและภาระดอกเบี้ย เป�นเงินจำนวนกว่า 6,640,000 บาท 

ต่อป� นอกจากน้ียังเป�นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเบาะ 

หมอน และที่นอนยางพาราหรือใยสังเคราะห์ และทำให้สามารถจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตอันใกล้ได้อีกด้วย ซ่ึง

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นก็จะได้รับประโยชน์ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการแปลงหนี้เป�นทุนโดยการ เข้าร่วมโครงการโดยการแปลงหน้ี

ภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงินไม่เกินจำนวนเงิน 111,110,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป�นทุน

โดยได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเป�นจำนวนไม่เกิน 222,220,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นหุ้น) โดยมี

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตามราคาพาร์ของบริษัทย่อยซึ่งเป�นไปตามกฎหมายแล้ว และ คิดเป�น

มูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 111,110,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบเอ็ดล้านหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)  

 

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการ

บริษัท  

- ไม่มี – 


