
 

  

ที ่NEP 045-2562     

             12 กนัยายน 2562 
เรื่อง การขายเครื่องจกัรใหก้บับุคคลเกีย่วโยง (เพิม่ขอ้มลู) 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เอ็นอีพี อสงัหารมิทรพัย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ครัง้ที ่8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัจ าหน่ายเครื่องจกัรให้กบับรษิทั เป้แพค 
จ ากดั (“เป้แพค”) ซึง่กรรมการและกรรมการผูม้อี านาจลงนามของเป้แพค คอื นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิเป็นกรรมการและ
กรรมการผู้มอี านาจลงนามของ บรษิัท วาวา แพค จ ากดั (“วาวา แพค”) โดยวาวา แพค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 19.78 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั นอกจากน้ี นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.39 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั และนางทฆิมัพร โลหศ์ริ ิภรรยาของนายวรีะชาติ โลห์ศริ ิเป็นผูถ้ือหุ้น
ของบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 1.16 ของทุนช าระแล้วของบรษิทั ดงันัน้ นายวรีะชาต ิโลห์ศริ ิจงึเป็นผูถ้ือหุน้โดยทางตรง
และโดยทางอ้อมคดิเป็นรอ้ยละ 22.33 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั  
 

 รายการจ าหน่ายเครื่องจกัรให้กบัเป้แพคถือว่าเป็นการเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกนักบับริษัท ประเภท
รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรือบรกิาร โดยเครื่องจกัรที่บรษิัทจ าหน่ายเป็นเครื่องผลิตเส้นพลาสติก 1 เครื่องและ
เครื่องทอกระสอบพลาสติก 59 เครื่อง รวมมูลค่า 21,968,086.63 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีขนาดของ
รายการคดิเป็นรอ้ยละ 2.92 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิตามงบการเงนิที่สอบทานแลว้ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 
2562 ของบรษิทั  ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทั  โดย
รายการดงักล่าวบรษิทัต้องไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเข้า
ท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก่อนเขา้ท ารายการ 
 

ทัง้น้ี ราคาที่ซือ้ขายเป็นราคาทีต่กลงกนัระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ขายก าหนดราคาขายไม่ต ่ากว่าราคา
ตามมูลค่าทางบญัช ีหรอื ราคาประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ แลว้แต่อย่างใดจะสูงกว่า บวกภาษีมูลค่าเพิม่ รวม
มลูค่าทัง้สิน้ 21,968,086.63 (มลูค่าทางบญัช ี20,530,922.08 และภาษมีลูค่าเพิม่ 1,437,164.55)  
 

 นอกจากน้ี รายการจ าหน่ายเครื่องจกัรดงักล่าวขา้งต้นเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ มขีนาด
รายการเท่ากบัรอ้ยละ 2.54 ซึ่งค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนตามงบการเงนิที่สอบทานแลว้ ณ วนัที ่
30 มถุินายน 2562 ของบรษิทั   โดยขนาดรายการดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 15 บรษิทัจงึไม่ต้องรายงานสารสนเทศตาม
เกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน  
 

 ทัง้น้ี สารสนเทศการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ปรากฏตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืฉบบัน้ี 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
       (นายสธน เสมอภาค)   
         กรรมการผูจ้ดัการ 



 

  

สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

1)  วนั เดือน ปี ท่ีเข้าท ารายการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรพัย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

(“บรษิทั”) ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2562 มมีตใิหบ้รษิทัจ าหน่ายเครื่องผลติเสน้พลาสตกิ 1 เครื่องพรอ้ม
เครื่องทอกระสอบพลาสตกิ 59 เครื่อง ใหแ้ก่บรษิทั เป้แพค จ ากดั (“เป้แพค”) โดยบรษิทัคาดว่าจะจ าหน่ายเครื่องจกัร
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่20 พฤศจกิายน 2562  

  
2)  คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง 
 ผูข้าย : บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)   
 ผูซ้ือ้ : บรษิทั เป้แพค จ ากดั 
  
 ความสมัพนัธก์บับรษิทั :   
 กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของเป้แพค คือ นายวีระชาติ โลห์ศิริ เป็นกรรมการและ

กรรมการผู้มอี านาจลงนามของ บรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา แพค”) โดยวาวา แพค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 19.78 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั นอกจากน้ี นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิทั คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.39 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั และนางทฆิมัพร โลหศ์ริ ิภรรยาของนายวรีะชาติ โลห์ศริ ิเป็นผูถ้ือหุ้น
ของบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 1.16 ของทุนช าระแล้วของบรษิทั ดงันัน้ นายวรีะชาต ิโลห์ศริ ิจงึเป็นผูถ้ือหุน้โดยทางตรง
และโดยทางอ้อมของบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 22.33 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกบั

บริษทั 
รายละเอียด การถือหุ้น 

ของบริษทั ณ วนัท่ี 
15 มีนาคม 2562 

ร้อยละของทุน
ช าระแล้วของ

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 

 
 
 3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  
  บรษิัทประสงค์จะจ าหน่ายเครื่องผลติเส้นเทปพลาสติก 1 เครื่องและเครื่องทอกระสอบพลาสติก 59 
เครื่อง ซึง่เป็นเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติผนืผา้กระสอบแลว้จงึน ามาผลติขึน้รปูเป็นกระสอบพลาสตกิ เครื่องจกัรมอีายุ
การใช้งาน 5 ปี คงเหลอือายุการใช้งานอีก 5 ปี และปัจจุบนัผลติอยู่ประมาณ 80% ของก าลงัการผลติ  ทัง้น้ี ผนืผ้า
กระสอบเป็นผลติภณัฑต์้นน ้า มมีลูค่าเพิม่ (Value Added) ต ่า นอกจากน้ี ยงัมผีู้จ าหน่ายไม่ต ่ากว่า10 ราย ซึง่บรษิทั
สามารถจดัซือ้ไดใ้นราคาทีต่ ่ากว่าการทีบ่รษิทัผลติเอง ดงันัน้ บรษิทัจงึจะจดัซือ้ผนืผา้กระสอบเพื่อน ามาผลติกระสอบ
พลาสตกิแทนการผลติเอง โดยจะส่งผลใหต้้นทุนการผลติต ่าลง นอกจากนัน้ยงัท าใหบ้รษิทัสามารถประหยดัค่าใชจ้่าย
ทัง้ในทางตรงและทางอ้อมลงได้ โดยบรษิทัจะมุ่งเน้นและเพิม่สดัส่วนการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์กระสอบกรา



 

  

เวยีร์ทีม่กี าไรขัน้ต้นสงูขึน้ และลดสดัส่วนผลติภณัฑท์ี่มกี าไรขัน้ต้นต ่า อาท ิกระสอบขาว กระสอบพมิพ์ ลง ซึง่จะท า
ใหบ้รษิทัมรีายไดแ้ละผลประกอบการดขีึน้ 
 
 
 4) มูลค่ารวมและขนาดของรายการ 
 รายการจ าหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยง ประเภทรายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร 
มมีลูค่ารวมของรายการเท่ากบั 21,968,086.63 บาท  (ราคารวมภาษีมลูค่าเพิม่) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.92 ของมูลค่า
สนิทรพัย์ที่มีตวัตนสุทธิตามงบการเงนิที่สอบทานแล้วของบรษิัท ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562  ซึ่งมากกว่าร้อยละ 
0.03 แต่ไม่เกนิร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัท โดยบรษิัทไม่มรีายการเกี่ยวโยงในรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา  
 

การค านวณสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั (Net Tangible Asset : NTA) 
NTA* = สนิทรพัยร์วม – สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน – หน้ีสนิรวม – ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถ้าม)ี 
 = 864.992 – 1.757 – 110.861 – 0  
 = 752.374 ลา้นบาท 
หมายเหตุ * ตวัเลขตามงบการเงนิรวมที่สอบทานแลว้ของบรษิทั ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2562 

ขนาดรายการ  = มลูค่าสิง่ตอบแทน 
      NTA ของบรษิทั 

   = 21.968 
    752.374 

 = รอ้ยละ 2.92 
  
 5)  รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 
 บริษัทจะจ าหน่ายเครื่องจกัรส าหรบัการผลิตผืนผ้าพลาสติก (เพื่อใช้ในการผลิตกระสอบ) โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

ล าดบั รายการเครื่องจกัร จ านวน
เครื่อง 

ราคามูลค่าทางบญัชี * 
(บาท) 

ราคาประเมิน ** (บาท) 

1 เครื่องท าเสน้พลาสตกิ 1 10,718114.32 7,870,000 
2 เครื่องทอกระสอบพลาสตกิ 59 9,812,807.76 9,250,000 
  60 20,530,922.08 17,120,000 

หมายเหตุ :  * ราคามลูค่าทางบญัช ีณ 31 กรกฎาคม 2562 
 ** ราคาประเมนิโดย บรษิทั พรสยามคอนซลัแทนท ์แอนด์ เซอรว์สิ จ ากดั ประเมนิราคาเครื่องจกัร ณ 
วนัที ่1 สงิหาคม 2562 
 



 

  

ราคาทีซ่ื้อขายเป็นราคาทีต่กลงกนัระหว่างผูซ้ื้อและผู้ขาย โดยผู้ขายก าหนดราคาขายไม่ต ่ากว่าราคา
ตามมูลค่าทางบญัช ีหรอื ราคาประเมนิของผู้ประเมนิราคาอิสระ แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่าบวกภาษีมูลค่าเพิม่ รวม
มลูค่าทัง้สิน้ 21,968,086.63 (มลูค่าทางบญัช ี20,530,922.08 และภาษมีลูค่าเพิม่ 1,437,164.55)  
 
 
 6)  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
  คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า การท ารายการครัง้น้ีมคีวามสมเหตุผล เน่ืองจาก
บรษิทัสามารถจดัซือ้ผนืผา้กระสอบได้ในราคาที่ต ่ากว่าการผลติเอง ส่งผลให้ต้นทุนการผลติและค่าใช้จ่ายต ่าลง และ
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของบรษิัทโดยการหยุดผลติผนืผ้ากระสอบและลดการผลติและจ าหน่ายสนิค้าที่มี
ก าไรขัน้ต้นต ่า ใชจ้ านวนแรงงานเยอะ โดยจะมุ่งเน้นการเพิม่ก าลงัการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ที่มกี าไรขัน้ต้นสูงขึ้น
ซึง่ไดแ้ก่กระสอบเคลอืบกราเวยีร ์นอกจากน้ี ราคาจ าหน่ายเครื่องจกัรกเ็ป็นราคาทีส่มเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นราคาที่
ไม่ต ่ ากว่ามูลค่าทางบัญชีและไม่ต ่ากว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ท าให้การเข้าท ารายการดงักล่าวเป็น
ประโยชน์แก่บรษิทั  
 
 7)  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
 - ไม่ม ี- 
 


