
ท่ี NEP095-2559 
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 แต่งตั้งกรรมการ การลดทุน การเพ่ิม

ทุน และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (NEP-W3) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เอกสารแนบ 1. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

2. สรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์
และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 ท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (NEP-W3) และผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 

3. สารสนเทศท่ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นเม่ือบริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุน หรือจดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทุน 

4. แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 
 
ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” 

หรือ “NEP”) คร้ังท่ี6/2559 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 ไดมี้มติท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
1. มีมติอนุมติัแต่งตั้ งนางจันทิรา ศรีม่วงพนัธ์ เป็นกรรมการบริษทั(อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ แทน

นางสาวกรรณิการ์ เอกเผา่พนัธ์ุ ซ่ึงไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 และมีมติแต่งตั้งนายณรงค ์พหลเวชช ์
จากเดิมต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้ งแต่วนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป 
พร้อมกนัน้ี บริษทัขอแจง้สรุปรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 ดงัน้ี 

   1. นายณรงค ์พหลเวชช ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   2. นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์  กรรมการตรวจสอบ 

   3. พลเอก เสง่ียม สวางควฒัน์  กรรมการตรวจสอบ 

โดย นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

2.  มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวโรทยั โกศลพิศิษฐ์กุล เป็นกรรมการบริษทั แทน นายลวรณ แสงสนิท โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป 

3. พิจารณาอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 
2,104,748,411 บาท (สองพนัหน่ึงร้อยส่ีลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยสิบเอ็ดบาท)  เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 1,918,746,986บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยสิบแปดลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) โดย
การตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 186,001,425 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท
รวมทั้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

4. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 1,478,277,501 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบแปดลา้น
สองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยหน่ึงบาท) จากเดิม 1,918,746,986 บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยสิบแปดลา้นเจ็ด



แสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยแปดสิบหกบาท) เป็น 3,397,024,487 บาท (สามพนัสามร้อยเกา้สิบเจ็ดลา้นสอง
หม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 1,478,277,501 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาทเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(ก) รองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 965,518,334 

หุน้ 

(ข) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 ท่ีจะออกให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัในอตัราส่วน 2 หุ้น

สามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย จ านวน 482,759,167 หุน้ 

(ค) รองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต จ านวน 30,000,000 หุน้  

รวมทั้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

5. พิจารณาอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) รวมจ านวนไม่เกิน 482,759,167 หน่วย (ส่ีร้อยแปดสิบสองลา้นเจ็ด
แสนห้าหม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยหกสิบเจ็ดหน่วย) เพ่ือเป็นส่ิงตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและเป็นการจูงใจ 
(Sweetener) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 
(Right Offering) โดยบริษทัจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิด
มูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 482,759,167 
หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 
บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) และอตัราการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั
ใหม่ และรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 

6. พิจารณาอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่

เกิน 1,478,277,501 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 965,518,334 หุน้ (เกา้ร้อยหกสิบหา้ลา้นหา้แสนหน่ึง

หม่ืนแปดพนัสามร้อยสามสิบส่ีหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาทให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม

สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่ (Right Offering) ในอตัราจดัสรร 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 

หุน้สามญัใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีราคา 0.45 บาท 

(ส่ีสิบห้าสตางค์) ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวไ้ด ้

(Oversubscription)โดยในกรณีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสิทธิการจองซ้ือครบถว้น

ในรอบแรกแลว้ให้จดัสรรหุ้นท่ีเหลือแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละราย

ตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิมของผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละราย โดย



การจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรหรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อ

หุน้รายใดประสงคจ์ะซ้ือหุน้ 
ทั้งน้ี การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่
ท าใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิรายใดถือครองหุน้ของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึน
จนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ (Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีทจ. 12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ
หลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 
ของจ านวนหุน้ท่ีไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิใน

การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน (Record Date) ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 

ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 และก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนในวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 ถึง 30 กนัยายน 2559 

6.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 482,759,167 หุน้ (ส่ีร้อยแปดสิบสองลา้นเจ็ดแสนหา้

หม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอ

ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย

โดยไม่คิดมูลค่า ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 บาท และอตัราการใช้

สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม่  

6.3 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุ้นให้กบัผู ้

ถือหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในราคาต ่ากวา่

ร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จ านวน 30,000,000 หุน้  

 
โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการหรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจใน
การพิจารณาก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมและ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวรวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และใหมี้อ านาจในการด าเนินงานต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายรวมทั้ง
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ขอ้มูลการยื่นเอกสารหลกัฐานใดๆต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 



จดัสรรให้แก่ 

 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ราคา บุคคลทีไ่ด้รับจดัสรร วตัถุประสงค์การเพิม่ทุน 

1 .  ผู ้ ถื อ หุ้น เ ดิมของ
บ ริษัทต ามสั ด ส่ วน
จ านวนหุ้นท่ีผู ้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู ่ (Right 
Offering) 

965,518,334 0.45 บาท ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี 12 
กนัยายน 2559 (Record Date) และวนัปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 
กนัยายน 2559 ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญั
เดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ 

เป็นเงินทุนในการลงทุน
โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ก ร า เ วี ย ร์  แ ล ะ ใ ช้ เ ป็ น
เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น ใ น
โครงการดังกล่ าวและ
เงินทุนหมุนเวียนในส่วน
ของผลิตภัณฑ์ เ ดิมและ
ช าระคืนเงินกูย้มื 

2.  ผู ้ถือหุ้นเดิมรายท่ี
ได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอ
ขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการ
ถื อ หุ้ น  (Right 
Offering) 

รวมไม่เกิน 
482,759,167 

เ ม่ือมีการจอง
ซ้ือหุน้สามญั 
เ พ่ิมทุนโดยมี
ร า ค า แ ป ล ง
ส ภ า พ  0 . 5 5
บาท และอตัรา
การใชสิ้ทธิ 1 : 
1 

ผูถื้อหุ้นเดิมรายท่ีได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ
โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เหลือจากการค านวณตาม
อตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ ดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร จู ง ใ จ 
(Sweetener) ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมในการจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย
ให้แ ก่ผู ้ ถื อ หุ้น เ ดิมของ
บ ริ ษั ท (RO) แ ล ะ เ ป็ น
แหล่งเ งินทุนหมุนเวียน
ของบริษทัในอนาคต 

3. เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 2 ท่ีส่งผล
กระทบจากการเสนอ
ขายหุน้แก่ผูถื้อหุน้เดิม

ราคาต ่า  

30,000,000*    

รวม ไม่เกิน 
1,478,277,501 

   

 
* การเพ่ิมทุนดงักล่าวส่งผลให้เกิดการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ
บริษทั คร้ังท่ี 2 (NEP-W2) เน่ืองจากเขา้เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยเง่ือนไขการปรับ
สิทธิของ NEP-W2  ในขอ้ก าหนดสิทธิ หวัขอ้ดงัน้ี 
(ค) เ ม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู ้ถือหุ้นเดิมและ /หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคล
เฉพาะเจาะจงในราคาเฉล่ียตอ่หุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีค านวณไดต้ ่ากวา่ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของ
บริษทั” เกินกวา่ร้อยละ 10 ทั้งน้ีเหตุผลท่ีบริษทัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering)   



ซ่ึงบริษทัไดอ้อกเสนอขายหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเดิมในคร้ังน้ีราคาหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.9 
ของราคาตลาดซ่ึงค านวณโดยใช้ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นบริษัทท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีมีส่วนลดจากราคา
ตลาดของหุ้นของบริษทัในปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในการจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน และราคาท่ีเสนอขายหุ้นสามญัควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเท่ากบั 0.483 บาท คิด
เป็นร้อยละ 84.8 ของราคาตลาดซ่ึงค านวณโดยใชร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 
7. พิจารณาอนุมติัก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ 

หอ้ง อโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครโดยก าหนดใหว้นัท่ี 

26 กรกฎาคม 2559 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 (Record Date) โดย

จะรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา  225 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (แกไ้ข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2551) ดว้ยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีก าหนดการดงัน้ี 

 

ก าหนดการ วนั/เดอืน/ปี 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2559 (Record Date) 

26 กรกฎาคม 2559 

วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ตามมาตรา 225 พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

27 กรกฎาคม 2559 

วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 2 กนัยายน 2559 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บการจดัสรรและจอง
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุน (Record Date)  

12 กนัยายน 2559 

วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการไดรั้บ
การจดัสรรและจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 

13 กนัยายน 2559 

วนัจองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 26-30 กนัยายน 2559 
วนัจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัส้ินสุดการจองซ้ือ 
 
และพิจารณาก าหนดวาระการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 2 ,104,748,411 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 1,918,746,986บาทโดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 186,001,425 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 



วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 1,478,277,501 บาท จากเดิม 1,918,746,986บาท
เป็น 3,397,024,487 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 1,478,277,501 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท
เพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
(ก) รองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 

965,518,334 หุน้ 

(ข) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 ท่ีจะออกให้แก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมของบริษัทท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัใน

อตัราส่วน 2 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย จ านวน 482,759,167 หุน้ 

(ค) รองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต จ านวน 30,000,000 หุน้ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 รวมจ านวนไม่เกิน 
482,759,167 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 
บาท (หา้สิบหา้สตางค)์ และอตัราการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั
ใหม่ 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 1,448,277,501 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1.00 บาทโดย 
(ก) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 965,518,334 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่ (Right Offering) ใน
อตัราจดัสรร 3 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง และก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีราคา 0.45 บาท 

(ข) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 482,759,167 หุน้มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุ้นละ 
0.55 บาท และอตัราการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

(ค) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุน้ให้กบัผู ้
ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่ (Right Offering) ในราคาต ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จ านวน 30,000,000 หุน้ 



 
วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(พลเอก วรพนัธ์ วรศกัด์ิโยธิน) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบ 1 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
(ลดทุนเพิม่ทุนและการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน) 

บริษัทเอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่8 กรกฎาคม 2559 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมจ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ“NEP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี
6/2559 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เก่ียวกบัการลดทุน เพ่ิมทุน และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 
 
1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 
1.1 การลดทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยให้ลดทุนลงจ านวน 186,001,425 บาทจากเดิมทุนจด
ทะเบียน 2,104,748,411 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,918,746,986 บาทโดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 
186,001,425 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

1.2 การเพิม่ทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 1,478,277,501 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 
1,918,746,986 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,397,024,487 บาทโดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 1,478,277,501 หุ้น
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทโดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะ ดงัน้ี 

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ

ใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 
 

หุน้บุริมสิทธิ 

1,478,277,501 

- 

1.00 1,478,277,501 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate)  

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน  1,478,277,501 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวม 
1,478,277,501 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 



2.1 รายละเอยีดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ 
 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วนัเวลาจองซื้อ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนจ านวนหุน้ท่ี
ผูถื้อหุน้แต่ละรายถือ
อยู ่(Right Offering) 

965,518,334 3 หุน้สามญั 
เดิม : 2 หุน้ 
สามญัใหม่ 

0.45 บาท 26 กนัยายน 2559 ถึง 
30 กนัยายน 2559 
(รวม 5 วนัท าการ) 

หมายเหต ุ
(1) 

2.  เพื่อรองรับการใช ้
สิทธิตามใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุน้สามญัของ 
บริษทั คร้ังท่ี 3 

(NEP-W3) ท่ีออก 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือ 
หุน้สามญัเพ่ิมทุน 

ของบริษทั 

รวมไม่เกิน 
482,759,167 

2 หุน้สามญั 
ท่ีออกใหม่ : 
1 ใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

- - หมายเหต ุ
(2) 

3. เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 ท่ี
จะส่งผลกระทบจาก
การเสนอขายหุน้ราคา

ต ่า  

30,000,000    หมายเหต ุ
(3) 

 
หมายเหตุ (1) 

ก. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 965,518,334 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่โดยเศษ
ของหุน้ใหปั้ดท้ิง และก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีราคา 0.45 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจอง
ซ้ือหุน้สามญัใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวไ้ดโ้ดยในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
ตามสิทธิครบถว้นในรอบแรกแลว้ให้จดัสรรหุ้นท่ีเหลือแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิแต่ละราย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยการจดัสรรหุ้น
ดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรหรือจนกวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคจ์ะซ้ือหุน้ 

ข. การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้ผูถื้อหุ้นท่ี
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิรายใดถือครองหุ้นของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ี



ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ (Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ และในลกัษณะท่ีเป็น
การฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่าง
ดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ค. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้
ของบริษทัท่ีปรากฏอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ณวนั
ท่ี 12 กนัยายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 และก าหนดวนั
จองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 ถึง 30 กนัยายน 2559 (รวม 5 วนัท าการ) 
โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายเป็นผูมี้อ านาจในการพิจารณา
ก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมและ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวรวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและให้มีอ านาจในการ
ด าเนินงานต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายรวมทั้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ขอ้มูลการยื่นเอกสารหลกัฐานใดๆ 
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมขา้งตน้บริษทัจะด าเนินการยกเลิกหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าวทั้งหมด 

หมายเหตุ (2)  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนรวมไม่เกิน 482,759,167 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (NEP-W3) ท่ีจะออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 
หุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุ้นละ0.55 
บาทและอตัราการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ โดยในกรณีท่ีมี
ใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการขายและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน
การถือหุน้บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการเสนอขายทั้งหมด 

หมายเหตุ (3) บริษทัยงัไม่สามารถค านวณอตัราท่ีจะปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NEP-W2 
ไดใ้นขณะน้ี จึงไดป้ระมาณการในเบ้ืองตน้เพ่ือรองรับการปรับสิทธิจ านวน 30,000,000 หุ้น เน่ืองจากในการ
ค านวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่นั้น จะตอ้งค านวณจากวนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิ
ในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 โดยบริษทัจะด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 เม่ือสามารถค านวณอตัราการใชสิ้ทธิและ
ราคาใชสิ้ทธิได ้และจะแจง้ใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบต่อไป 

 
 



2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีทีม่เีศษของหุ้น 
ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้เหลือจากการค านวณตามการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง นอกจากน้ี ในกรณีท่ี
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ีมีเศษหน่วยเกิดข้ึนใหปั้ดเศษดงักล่าวท้ิง 

 
2.3 จ านวนหุ้นคงเหลอืทีย่งัมไิด้จดัสรร 

-ไม่มี- 
 

3.ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 2 กนัยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอ
โนมา ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครโดยวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
(Record Date) คือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 และวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.รบ.หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เพื่อรวบรวมรายช่ือส าหรับการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 

 
4.การขออนุญาตลดทุน เพิม่ทุน และการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี 

4.1 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ใหด้ าเนินการลดทุน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4.2 ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์
4.3 ด าเนินการขออนุญาตตลาดหลกัทรัพย ์SET ในการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 และหุน้สามญัท่ี

เกิดจากใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์SET 
 
5.วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 
บริษทัท าการลดทุนเพ่ือตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัและเพ่ิมทุนเพ่ือน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน
ไปใชด้งัน้ี 

o จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เพื่อเป็น
เงินทุนในการพฒันาสายการผลิตใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑก์ราเวยีร์ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ให้อตัราก าไรท่ี
สูงกว่า ผลิตภณัฑก์ระสอบพลาสติกท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และน ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินการผลิตทั้ง
ผลิตภณัฑก์ระสอบพลาสติกเดิมและผลิตภณัฑใ์หม่ 

o จดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (NEP-W3) ท่ีออก
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมรายท่ีไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Right Offering) เพื่อเป็นการจูงใจ (Sweetener) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
 
 
 



วตัถุประสงค์ของการใช้เงนิทุน จ านวนเงนิ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. การขยายธุรกิจของบริษทัโดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
-  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายในโรงงาน 
- การขยายธุรกิจของบริษทัโดยลงทุนจดัซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่
เพ่ือเพ่ิมสายการผลิต ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑก์ราเวียร์ 
- ธุรกิจผลิตภณัฑก์ราเวียร์ Phase 1 
 
 
- ธุรกิจผลิตภณัฑก์ราเวียร์ Phase 2 
 
 

 
6 ลา้นบาท 

 
 

44 ลา้นบาท 
 
 

40 ลา้นบาท 
 

รวม 90 ลา้นบาท 

 
เร่ิมด าเนินการในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 

 
 

เร่ิมติดตั้งในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 คาดว่าจะ
รับรู้รายไดใ้นตั้งแต่เดือน ม.ค.ปี 2560 เป็นตน้
ไป 
เร่ิมติดตั้งในช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 
คาดวา่จะรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2561 

 
 

2. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต 
- เงินทุนหมุนเวียนธุรกิจปัจจุบนัส าหรับ การผลิตกระสอบ
พลาสติก ท่ีมีวตัถุดิบหลกัไดแ้ก่ เมด็พลาสติก PP เมด็
แคลเซียม สีพิมพก์ระสอบ ฟิลม์ ผืนผา้ ค่าแรงงาน โสหุ้ย
การผลิต รวมถึงค่าใชจ่้ายด าเนินการต่างๆ 
- เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจใหม่ ส าหรับผลิตภณัฑก์ราเวียร์ 
ท่ีมีวตัถุดิบหลกัไดแ้ก่ เมด็พลาสติก PET และ NYL สีพิมพ์
และสารละลาย ค่าแรงงาน โสหุ้ยการผลิต รวมถึงค่าใชจ่้าย
ด าเนินการต่างๆ 

 
137 ลา้นบาท 

 
 

 
80 ลา้นบาท 

 
ปัจจุบนั  - พ.ศ. 2561 

 
 

 
ปัจจุบนั  - พ.ศ. 2561 

3. โครงการประหยดัพลงังาน( LED) 4.0 ลา้นบาท ปัจจุบนั  - พ.ศ. 2561 
4. ช าระคืนเงินกูย้มื ไดแ้ก่  
-เงินกูย้มืสถาบนัการเงินระยะสั้น  30.5 ลา้นบาท  
-เงินกูย้มืส าหรับ Factoring จ านวน 15 ลา้นบาท  
-เงินกูย้มืระยะกลางจ านวน 75 ลา้นบาท 
-เงินกูย้มืกองทุนสวสัดิการ NEP 2.8 ลา้นบาท 

123.3 ลา้นบาท ไตรมาส 3 ปี 2559-ไตรมาส 3 ปี2562 

   
รวม 434 ล้านบาท   

 
6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึจะได้รับจากการเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว เพ่ือน าไปใชล้งทุนในการขยายการผลิต ผลิตภณัฑใ์หม่ ซ่ึงมีอตัราก าไรท่ีสูงกวา่ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได้
ในปัจจุบนั โดยจะสร้างผลก าไรในภาพรวมใหแ้ก่บริษทัเพ่ิมข้ึน และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือรองรับการการด าเนินงานและการขยายตวั
ของธุรกิจในอนาคต 

 
 
 
 
 



7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นพงึจะได้รับจากการเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
7.1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนและ/หรือหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจะ

มีสิทธิเท่าเทียมกบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทุกประการและสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานเท่ากบัผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทั เม่ือผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าวได้รับการลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้โดยบริษทัมี
นโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและการด าเนินงานในอนาคตเป็นส าคญั 

7.2 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทันบัจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุน้ของบริษทัท่ีไดรั้บยืน่ขอจดทะเบียนต่อกรมทรวงพาณิชยภ์ายหลงัจากใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

7.3 อ่ืนๆ 
-ไม่มี-  

 
8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

-ไม่มี- 

9.ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้ลดทุนเพิม่ทุนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนนิการ วนั/เดอืน/ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 8 กรกฎาคม 2559 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date)  26 กรกฎาคม 2559 
3 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 27 กรกฎาคม 2559 
4 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 2 กนัยายน 2559 
5 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการไดรั้บการจดัสรรและจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน (Record 

Date)  
12 กนัยายน 2559 

6 วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บการจดัสรรและจอง
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 

13 กนัยายน 2559 

7 วนัจองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 26-30 กนัยายน 2559 

8 จดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัส้ินสุดการจองซ้ือ 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
     ขอแสดงความนบัถือ 

 
   พลเอก 

(วรพนัธ์ วรศกัด์ิโยธิน)                (นายนิพิฐ อรุณวงษ ์ณ อยธุยา)  
(กรรมการผูมี้อ านาจ)        (กรรมการผูมี้อ านาจ) 



เอกสารแนบ 2 
สรุปรายละเอยีดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั 

ของบริษัทเอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่3 ทีจ่ะออกและเสนอขายให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น (NEP-W3) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
(“บริษทั” หรือ “NEP”) 

ช่ือของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ี จะ ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทบริษัท  เอ็น อีพี 
อสังหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3” หรือ “NEP-W3”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
ทีอ่ยู่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 41 ซอย 5 (ราชครู) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีอ่อกและเสนอขาย รวมไม่เกิน482,759,167หน่วยทั้งน้ีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิคร้ังท่ี 3 จะด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2559แลว้ 

จ านวนหุ้นส ามญัทีจ่ดัสรรไว้เพือ่รองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

รวมไม่เกิน482,759,167หุน้ (มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 

วธีิการเสนอขาย เป็นการจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีใชสิ้ทธิในการ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (“Sweetener”) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ทั้งน้ีผูท่ี้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัอยู่ในขณะท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นของบริษทั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัจากท่ีวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัทีอ่อกและเสนอข ายใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่3 คณะกรรมการบริษทัและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารหรือ
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการก าหนดวนัท่ีออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2559 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (อาจมีการเปล่ียนแปลง
ไดภ้ายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 0.55บาท  
ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ของแต่
ละปีปฎิทินตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ส าหรับการใชสิ้ทธิ



คร้ังสุดทา้ยให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงหากตรง
กบัวนัหยุดท าการของบริษทัให้เล่ือนเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัครบ
ก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัใช้สิทธิคร้ังแรก วนัท่ี 15 ของเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท า้ย วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 มีอายคุรบ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกและเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรง
กบัวนัหยดุท าการของบริษทัใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนั
ท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
ระหวา่งเวลา 9.00-15.30 น. ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่
ละคร้ัง (ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ) ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยก าหนดให้มีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้าย
ก าหนดใหมี้ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยไม่นอ้ยกวา่ 
15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย) 

การไม่สามารถยกเลกิการแจ้งความจ านงในการใช้ 
สิทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 แลว้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถ
ยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ เวน้แต่ได้รับความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 โดยให้คณะกรรมการ
บริษทัและ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการหรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการ
ผูจ้ดัการมอบหมายเป็นผูพิ้จารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่อไป 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่3 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่3 บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์SET 

ตลาดรองของหุ้นส ามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 
3 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

สิทธิและผลประโยชน์อืน่ๆ หุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 จะมีสิทธิ
และสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหน้าน้ีทุก
ประการ 



การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ีทั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ไม่ให้ดอ้ยไป
กวา่เดิม 
(ก) เม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัอนัเป็น

ผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 
(ข) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

ของบริษทั 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชน
ทัว่ไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญั
ท่ีออกใหม่ท่ีค านวณไดต้ ่ากวา่ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” 
เกินกวา่ร้อยละ 10 

(ง) เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมและ/
หรือประชาชนทัว่ไปและ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงโดยหลกัทรัพยน์ั้น
ให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัหรือใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเช่นหุ้นกู้แปลงสภาพใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือหน้ีสินอ่ืนใดท่ีให้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัของบริษทัโดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับสิทธิดงักล่าวต ่ากวา่ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” เกิน
กวา่ร้อยละ 10 

(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 70 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทส าหรับการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใดๆ นบัตั้งแต่วนัท่ีจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจนถึง
วนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ย 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงไดโ้ดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้ าหนด
อยูใ่นขอ้ (ก) ถึง (จ) ให้บริษทัพิจารณาเพ่ือก าหนดการเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิใหม่อยา่งเป็นธรรมและไม่
ท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิม่เตมิรองรับการ 
เปลีย่นแปลงการใช้สิทธิ 

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิตามท่ีจะระบุไวใ้น ขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 3 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 (4) (ข) ตามประกาศ 
ทจ.34/2551 



เงือ่นไขอืน่ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทและ /หรือคณะกรรมการบริหาร และ /หรือ
กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการบริหาร
หรือกรรมการผู ้จัดการมอบหมายเป็นผู ้มีอ  านาจในการก าหนดและ
เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรและ
ภายใตข้อบอ านาจท่ีกฎหมายก าหนดอาทิการจดัสรรและวนัออกเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 เป็นตน้รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนั
จ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 3 ไดทุ้กประการซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อ จดัท าหรือ ส่ง
มอบซ่ึงเอกสารต่างๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 เขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหนา้ถดัไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects) 
เน่ืองจากบริษทัมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในคราว
เดียวกนัดงัน้ี 

1. ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วนการจองซ้ือ 3 หุ้น
สามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัใหม่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45บาทโดยการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ด าเนินการไป
จนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรหรือจนกวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคจ์ะซ้ือหุน้  

2. ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัโดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ
โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ีก าหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุน้ละ 0.55 บาทและอตัราการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม่  

 
ดงันั้นผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จะพิจารณาเป็น 3 กรณีดงัต่อไปน้ี 
 
กรณีที ่1  ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจ านวนและใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้น

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ทั้งจ านวน  
กรณีที ่2  ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ทั้งจ านวนแต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอ่ืน

เป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ทั้งจ านวน 
กรณีที ่3   ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ทั้งจ านวนโดยผูถื้อหุ้นเดิมอ่ืนใชสิ้ทธิ

จองซ้ือหุ้นเกินสิทธิและไม่มีหุ้นเหลือและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ทั้งจ านวน 

 
1.  ผลกระทบด้านลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง 

สูตรการค านวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ =  1 – [Qo / Qn] 
โดยท่ี 
Q๐ =  จ านวนรวมท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณีซ่ึงแบ่งเป็นกรณีต่างๆดงัน้ี 

กรณีท่ี 1    Q๐ =  Qa + Qr + Qw 
กรณีท่ี 2    Q๐ =  Qa + Qr 
กรณีท่ี 3    Q๐ =  Qa 

Qn =  จ านวนหุน้รวมทั้งหมด 
กรณีท่ี 1 ถึงกรณีท่ี 3 Qn =  Qa + Qr + Qw 

ก าหนดให ้
Qa =  หุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 1,448,277,501 หุน้ 
Qr =  หุน้ออกใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

จ านวน 965,518,334 หุน้ 
Qw =  หุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัท่ีออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม 

จ านวน 482,759,167 หุน้ 



ผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในแต่ละกรณีเป็นดงัน้ี 
 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 
0.00% 16.67% 50.00% 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนและใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นตามใบส าคญัแสดง
สิทธิทั้งจ านวน (กรณีท่ี 1) ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เน่ืองจาก
เป็นการออกและเสนอขายหุน้พร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุน้เดิม
ไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ทั้งจ านวนโดยผูถื้อหุ้นเดิมอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนพร้อม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิและไม่มีหุน้เหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังน้ีและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอ่ืนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิ
แปลงสภาพหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ทั้งจ านวน (กรณีท่ี 3) จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 50 
 
2.  ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการค านวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ =  (Po – Pn) / Po 
โดยท่ี 
Pa           =  ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 

2559 (วนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 ถึง 7 กรกฎาคม 2559) ซ่ึงเท่ากบั 0.57 บาทต่อหุน้ 
Pr  =  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมซ่ึงเท่ากบั 0.45 บาทต่อหุน้ 
Pw  =  ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจอง 

ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนซ่ึงเท่ากบั 0.55 บาทต่อหุน้ 
 Po = แบ่งเป็นกรณีต่างๆดงัน้ี 
   กรณีท่ี 1 Po  =  [(Pa x Qa) + (Pr x Qr) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qr + Qw) 

กรณีท่ี 2 Po  =  [(Pa x Qa) + (Pr x Qr)] / (Qa + Qr) 
กรณีท่ี 3 Po  =  [(Pa x Qa)] / Qa 

Pn =  ราคาเฉล่ียต่อหุน้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ 
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 แบ่งเป็นกรณีต่างๆไดด้งัน้ี 
กรณีท่ี 1 Pn =  [(Po x Qa) + (Pr x Qr) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qr + Qw) 
กรณีท่ี 2 Pn =  [(Po x Qa) + (Pr x Qr)] / (Qa + Qr) 
กรณีท่ี 3 Pn =  [(Po x Qa)] / Qa 

 
ผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) ในแต่ละกรณีเป็นดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 
0.00% -0.89% 7.60% 

 



ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวนโดยใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทั้งจ านวนหรือไม่ก็ตาม (กรณีท่ี 1 และ 2) ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) ทั้งน้ีหากผู ้
ถือหุ้นเดิมไม่มีการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัครบทั้งจ านวน ราคาหุ้นของบริษทัจะไดรั้บผลกระทบดา้นการ
ลดลงของราคาในอตัราร้อยละ 7.60 เน่ืองจากราคาจองซ้ือหุน้สามญัมีส่วนลดจากราคาตลาดโดยราคาตลาดเท่ากบั 0.57 บาทต่อ
หุน้ ซ่ึงเป็นราคาหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัท่ีท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 (วนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 
ถึง 7 กรกฎาคม 2559) 
 

การค านวณสัดส่วนหุ้นเพิม่ทุนจากการแปลงสภาพ NEP-W2 และ NEP-W3 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้   =  1,448,277,501 
หุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO)   =  965,518,334 
หุน้เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ NEP – W2  =  470,469,485 
หุน้เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ NEP – W3  =  482,759,167 
จ านวนหุน้ทั้งหมดหลงัจากการเพ่ิมทุน  =  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ + หุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (RO) 

=  1,448,277,501 + 965,518,334 
=  2,413,795,835 

สดัส่วนหุน้เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ=  (หุน้เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ NEP -W2 + หุน้เพ่ิมทุนจากการ 
แปลงสภาพ NEP -W3) / จ านวนหุน้ทั้งหมดหลงัจากการเพ่ิมทุน 

=  (470,469,485 + 482,759,167) / 2,413,795,835 
=  ร้อยละ 39.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
 

สารสนเทศทีบ่ริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเมือ่บริษัทจดทะเบียนเพิม่ทุนหรือจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 
รายละเอยีดของการเสนอขาย 
บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “NEP”) เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 1,478,277,501 บาท
โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,478,277,501 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ดงัน้ี 
(1)  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 965,518,334 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัใหม่ โดยจะเสนอขายในราคาหุ้น
ละ 0.45 บาท 
(2)  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 482,759,167 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั คร้ังท่ี 3 (NEP-W3) 
(3) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเพ่ือรองรับการปรับสิทธิท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต จ านวน 30,000,000 หุน้ 
 
วตัถุประสงค์ในการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 

o NEP มีความต้องการท่ีจะเพ่ิมทุนเพ่ือท่ีจะน าไปใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนเพื่อเป็นเงินทุนในการพฒันา
สายการผลิตใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์กราเวียร์ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีให้อตัราก าไรท่ีสูงกวา่ ผลิตภณัฑ์
กระสอบพลาสติกท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และน ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินการผลิตทั้งผลิตภณัฑก์ระสอบ
พลาสติกเดิมและผลิตภณัฑใ์หม่ 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินดงัน้ี 

วตัถุประสงค ์ ร้อยละของเงินลงทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการเพ่ิมทุน 
การขยายธุรกิจ ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑก์ราเวยีร์ ร้อยละ 21 
เงินทุนหมุนเวยีนในการผลิตและด าเนินงานทั้ง
ในส่วนธุรกิจปัจจุบนัไดแ้ก่ การผลิตกระสอบ
พลาสติก และในธุรกิจใหม่ ไดแ้ก่ผลิตภณัฑก์
ราเวยีร์ 

ร้อยละ 50 

โครงการประหยดัพลงังาน ร้อยละ 1 
ช าระหน้ีเงินกู ้ ร้อยละ28 

 

 



โดยระยะเวลาและแผนท่ีบริษทัจะใชเ้งินเพ่ิมทุนดงักล่าวมีดงัน้ี 

ท่ีมาของ
เงินทุน 

บริษทัท่ี
จะใชเ้งิน 

แผนการใชเ้งิน จ านวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ ระยะเวลา 

Rights Offer NEP ปรับปรุงอาคารโรงงาน 
 

6.0 
 

0.9 ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 

Rights Offer NEP - ธุรกิจผลิตภณัฑก์ราเวยีร์ Phase 1 
- ธุรกิจผลิตภณัฑก์ราเวยีร์ Phase 2 
 

44.0 
40.0 

 

6.3 
5.7 

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 

 

Rights Offer NEP โครงการประหยดัพลงังาน 4.0 0.6 ปัจจุบนั ถึงปี 2561 
Rights Offer NEP เงินทุนหมนุเวยีน 217.0 31 ปัจจุบนั ถึงปี 2561 
Rights Offer NEP ช าระคืนเงินกูย้มื 123.3 17.6 ไตรมาสท่ี 3 ปี 2559-ไตร

มาสท่ี 3 ปี 2562 
Warrants NEP เงินทุนหมนุเวยีน 265.5 37.9 ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559-ไตร

มาสท่ี 4 ปี 2562 
จ านวนรวม   699.8                                                                                                                                100.0  
 
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองเหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนความ
สมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนแผนการใช้เงินความเพียงพอของแหล่งเงินทุนรวมทั้งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท 

เน่ืองจาก NEP เห็นวา่การลงทุนในโครงการผลิตผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์กราเวียร์เป็นโครงการท่ีน่าสนใจและตลาด
ส าหรับธุรกิจดงักล่าวก็เติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัแผนงานของการลงทุนเช่ือไดว้า่โครงการดงักล่าวมีศกัยภาพท่ีจะ
เติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงจะท าให้รายไดแ้ละก าไรของโครงการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ีNEPเห็นวา่การลงทุนในโครงการ
ผลิตผลิตภณัฑ ์กราเวยีร์เป็นโอกาสท่ีจะท าใหบ้ริษทัมีช่องทางในการด าเนินธุรกิจและท าก าไรเพ่ิมมากข้ึน 

ทั้งน้ี สมมุติฐานในการลงทุนโครงการผลิตบรรจุภณัฑก์ราเวยีร์ ใชเ้งินลงทุนในเคร่ืองจกัรทั้งระยะแรกจ านวน 44 ลา้น
บาท และระยะสองจ านวน 40 ลา้นบาท โดยจะเร่ิมติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่และเร่ิมทดลองผลิตในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 และเร่ิม
สร้างรายไดต้ั้งแต่ เดือน มกราคม 2560 เป็นตน้ไป โดยใน ระยะแรกจะมีเป้าหมายการผลิต 44,697 ตารางเมตร ต่อวนั และทยอย
ปรับเพ่ิมก าลงัการผลิตเป็น 89,395 ตารางเมตรต่อวนั ในช่วงไตรมาส 3 ปี 60  และในระยะท่ีสองมีเป้าหมายผลิต 122,918 ตาราง
เมตรต่อวนัในช่วงกลางเดือน มิถุนายน ปี 2561 เป็นตน้ไปซ่ึงผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑก์ารเวยีร์ดงักล่าวมีอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณ
ร้อยละ 25 ของรายได ้ซ่ึงมีอตัราก าไรท่ีสูงกวา่ผลิตภณัฑก์ระสอบพลาสติกในปัจจุบนัของบริษทัซ่ึงมีอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณ
ร้อยละ 3 ของรายได ้
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองความเหมาะสมของราคาเสนอขายทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย 

คณะกรรมการเห็นวา่การเพ่ิมทุนตามจ านวนหุ้นท่ีออกในราคาท่ีเสนอนั้นมีความเหมาะสมดีแลว้และ แผนการใชเ้งิน
ของบริษทัมีความชดัเจนและน่าจะสร้างผลก าไรใหแ้ก่บริษทัไดใ้นอนาคต 



การก าหนดราคาขายหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีราคา 0.45 บาทนั้นเป็นราคาท่ีมีส่วนลดจากราคา
ตลาดท่ีมีการซ้ือขายหุ้นของบริษทัซ่ึงราคาดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในการจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน โดยบริษทัจะไดรั้บผลประโยชน์จากตน้ทุนทางการเงินท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ียแต่การลงทุนดงักล่าวสามารถส่งเสริมธุรกิจ
และผลก าไรของบริษทัในอนาคตได ้
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แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยที่ ประชุมคณะกรรมการ /ที่ ประชุมผูถ้ือหุน้บริษทั  เอ็นอีพี อสงัหาริมทร ัพย์และอุตสาหกรรม จ าก ัด (มหาชน)  

ครัง้ที่  6/2559  เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

 แต่งตัง้/ต่อวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) นายณรงค ์พหลเวชช ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  (2) นางจนัทริา ศรมีว่งพนัธ ์ กรรมการตรวจสอบ   

 โดยการแต่งตัง้/ต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัที่  8 กรกฎาคม 2559 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายณรงค ์พหลเวชช ์    วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี                   

  2. กรรมการตรวจสอบ นางจนัทริา ศรมีว่งพนัธ ์   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี                 

  3. กรรมการตรวจสอบ พลเอก เสงี่ยม สวางควฒัน ์  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 2 ปี                

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายพริุณห ์ปญัจจติติ 

 

 พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัที่  2  มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที่  และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้  

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2.  สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ที่ เหมาะสมและมปีระสทิธิผล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายที่ เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

x 

x x 



4.  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจา้งบุคคลซึ่ งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหนา้ที่ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมท ัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

5. พจิารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกนัหรือรายการที่ อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ท ัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซึ่ งรายงานดงักลา่วตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้  

ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่ เชื่ อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั  

ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั  

ค)ความเห็นเกี่ ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายที่ เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

ง) ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  

จ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

ฉ) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎบตัร (charter)  

ช) รายการอื่นที่ เหน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั  

7.   ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที่  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด

    

   พลเอก …………………………………………………........ กรรมการ 

                     ( วรพนัธ ์วรศกัดิ์โยธิน ) 

  

                                                          …………………………………………………….กรรมการ 

                                (นายนิพฐิ อรุณวงษ ์ณ อยุธยา ) 


