
 

  

ที ่NEP065-2561 

       9 พฤษภาคม 2561 
 
เรื่อง การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
  ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่
2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2561 ไดม้มีติอนุมตัิใหบ้รษิัทเขา้ท ารายการซื้อเครื่องจกัรกบับรษิัท เป้แพค 
จ ากดั (“เป้แพค”) ซึง่กรรมการและกรรมการผูม้อี านาจลงนามของเป้แพค คอื นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิเป็นกรรมการและ
กรรมการผูม้อี านาจลงนามของ บรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา แพค”) โดยวาวา แพค เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
คดิเป็นรอ้ยละ 19.78 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั นอกจากนี้ นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั คดิเป็นรอ้ย
ละ 1.39 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั และนางทฆิมัพร โลหศ์ริ ิภรรยาของนายวรีะชาติ โลหศ์ริ ิเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ดังนัน้ นายวีระชาติ โลห์ศิริ จึงเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงและโดย
ทางออ้มของบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 22.34 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั  
 
 ดงันัน้ การเขา้ท ารายการซือ้เครื่องจกัรกบัเป้แพคถอืว่าเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนักบับรษิทั ประเภท
รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร โดยเครื่องจกัรทีจ่ดัซือ้เป็นเครื่องจกัรส าหรบัโครงการ Flexible packaging ระยะ  
ที ่2 มลูค่า 18,276,224.79 บาท (ราคารวมภาษมีลูค่าเพิม่) มขีนาดของรายการคดิเป็นรอ้ยละ 2.74 ของมลูค่าสนิทรพัย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
สนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัท อนัเขา้ข่ายที่บรษิัทต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทก่อนเขา้ท า
รายการและเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการซือ้เครื่องจกัรดงักล่าวขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์ โดยมขีนาด
รายการเท่ากบัรอ้ยละ 2.41 ซึง่ค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ทัง้นี้ ขนาดรายการดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 
15 บรษิทัจงึไม่ตอ้งรายงานสารสนเทศตามเกณฑร์ายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน  
 
 ทัง้นี้ สารสนเทศการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมา
พรอ้มหนงัสอืฉบบันี้ 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
       (นายวรี ์ วรศกัดิโ์ยธนิ)   
         กรรมการผูจ้ดัการ 

 



 

  

สารสนเทศการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
 

1)  วนั เดือน ปี ท่ีเข้าท ารายการ 
 บรษิทัจะเขา้ท ารายการเพื่อจดัซือ้เครื่องจกัรส าหรบัโครงการ Flexible packaging ระยะที ่2 จาก บรษิทั 

เป้แพค จ ากดั ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2561  
  
2)  คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผูซ้ือ้  : บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)   
   (“บรษิทั”) 
 ผูข้าย : บรษิทั เป้แพค จ ากดั (“เป้แพค”) 
  
3) ความสมัพนัธ์กบับริษทั   
 กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของเป้แพค คือ นายวีระชาติ โลห์ศิริ เป็นกรรมการและ

กรรมการผูม้อี านาจลงนามของ บรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา แพค”) โดยวาวา แพค เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
คดิเป็นรอ้ยละ 19.78 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั นอกจากนี้ นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั คดิเป็นรอ้ย
ละ 1.39 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั และนางทฆิมัพร โลหศ์ริ ิภรรยาของนายวรีะชาติ โลหศ์ริ ิเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ดังนัน้ นายวีระชาติ โลห์ศิริ จึงเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงและโดย
ทางออ้มของบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 22.34 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกบั

บริษทั 
รายละเอียด การถือหุ้น 

ของบริษทั 
ณ วนัท่ี 30 

ธนัวาคม 2560  

รอ้ยละของทุน
ช าระแลว้ของ

บริษทั 

นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิ กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
ของบรษิทั เป้แพค จ ากดั 

32,330,200 หุน้ 1.39 

นางทฆิมัพร โลหศ์ริ ิ ภรรยานายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิ 27,045,000 หุน้ 1.16 
บรษิทั วาวา แพค จ ากดั นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ / 

กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
ของบรษิทั วาวา แพค จ ากดั 

460,000,000 หุน้ 19.78 

 
 4) มูลค่ารวมของรายการ 
 รายการจดัซือ้เครื่องจกัรดงักล่าวขา้งต้น เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนใน
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยง ประเภทรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร โดย
มมีูลค่ารวมของรายการเท่ากบั 18,276,224.79 บาท  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม่) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.74 ของมูลค่า
สนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกนิร้อยละ 3.00 ของ
มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั นอกจากนี้ บรษิทัไม่มรีายการเกีย่วโยงในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา 
 



 

  

 
การค านวณสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั (Net Tangible Asset : NTA) 
NTA* = สนิทรพัยร์วม – สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน – หนี้สนิรวม – สว่นผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 
 = 758,844,322 –  2,195,804 – 90,563,365 – 0  
 = 666,085,153 บาท 
หมายเหตุ * ตวัเลขตามงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ขนาดรายการ  = มลูค่าสิง่ตอบแทน 
      NTA ของบรษิทั 

   = 18,276,224.79 
      666,085,153 

 = รอ้ยละ 2.74 

 

นอกจากนี้ รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่
เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 2.41 ซึง่ค านวณตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิง่ตอบแทน (สนิทรพัยร์วมของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 758,844,322 บาท) ทัง้นี้ ขนาด
รายการดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 15 บรษิัทจึงไม่ต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน นอกจากนี้ บรษิทัไม่มรีายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา 
 
 5)  รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 บรษิทัจะเขา้ท ารายการเพื่อจดัซือ้เครื่องจกัรส าหรบัโครงการ Flexible packaging ระยะที ่2 จาก เป้แพค 
โดยมมีลูค่ารวมของรายการเท่ากบั 18,276,224.79 บาท (ราคารวมภาษมีลูค่าเพิม่) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั รายการเครือ่งจกัร จ านวนเครือ่ง ราคา (บาท) 
1 เครื่องพมิพก์ราเวยีร ์1100/8 1 4,003,102.21 
2 เครื่องพมิพก์ราเวยีร ์1400/10 1 8,110,000.00 
 2.1 อ่างน ้าเยน็สแตนเลส 1,000 ลติร และปัม้น ้า 1 27,562.50 
 2.2 พืน้สแตนเลส 1 220,552.04 
3 เครื่อง CENTERSEAL 1 1,470,000.00 
4 เครื่อง 3 SIDESEAL 1 1,360,000.00 
 4.1 ชุดเกบ็มว้นเครื่องซลี Rewider Machine 600*600 1 43,023.37 
5 เครื่อง REWIDER 1 232,000.00 
6 เครื่อง PUNCH HOLE 1 786,000.00 
7 เครื่องตดัซลีถุงขา้ว 5 กก. 2 ราง 1 355,843.80 
8 เครื่องตดัซลีถุงขา้ว 5 กก. 2 ราง 1 472,500.00 
  ราคารวม 17,080,583.92 
  ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 1,195,640.87 
  ราคารวมทัง้สิน้ 18,276,224.79 



 

  

 

 6)  เกณฑท่ี์ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
มลูค่ารวมของรายการเท่ากบั 18,276,224.79 บาท เป็นราคาทีต่กลงกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย และผูซ้ือ้

ก าหนดราคาซือ้ไม่ต ่ากว่าราคาประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ (บรษิทั พรสยามคอนซลัแทนท์  แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 
ประเมนิราคาเครื่องจกัร ณ วนัที ่6 มนีาคม 2561 เท่ากบั 17,080,583.92 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่)) 

 
7) เง่ือนไขการช าระเงินและแหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 เงื่อนไขการช าระเงินของการจัดซื้อเครื่องจักรส าหรบัโครงการ Flexible packaging ระยะที่ 2               

มรีายละเอยีดดงันี้ 
 (1) งวดแรก รอ้ยละ 20 ของราคาเครื่องจกัร เป็นเงนิจ านวน 3,655,244.96 บาท ช าระภายใน  7 วนั 

นบัแต่วนัท าสญัญา  
 (2) งวดสอง รอ้ยละ 80 ของราคาเครื่องจกัร เป็นเงนิจ านวน 14,620,979.83 ช าระภายใน 7 วนั นับแต่

วนัทีต่ดิตัง้เครื่องจกัรและทดสอบเดนิเครื่องจกัรเสรจ็สิน้ (ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2561) 
 ในสว่นของแหล่งทีม่าของเงนิทุนส าหรบัการจดัซือ้เครื่องจกัรดงักล่าว บรษิทัจะใชเ้งนิจากการเพิม่ทุนและ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 
เมื่อวนัที ่18 มกราคม 2561 

 
 8)  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2561 มคีวามเหน็ว่า การซือ้
เครื่องจกัรจากเป้แพค มคีวามสมเหตุสมผลดา้นราคา เครื่องจกัรมสีภาพพรอ้มส าหรบัการใช้งาน เป็นประโยชน์ต่อการ
ขยายธุรกจิในสว่นของ Flexible packaging ระยะที ่2 และช่วยสนบัสนุนใหธุ้รกจิด าเนินต่อไปไดต้ามเป้าหมาย 
 
 9)  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
 - ไม่ม ี- 
 


