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ที ่NEP146-2560      
 

วนัที ่25 ตุลาคม 2560 
 

เรื่อง  แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการลดทุน การเพิม่ทุน การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement), การไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ และการก าหนดวนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2561 (แกไ้ข 2) 

 
เรยีน    กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1.  แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) 
 2. สารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบคุคลในวงจ ากดั  

 
ตามที ่ บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรมจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดม้กีารประชมุ

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2560 นัน้ บรษิทัขอแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการทีส่ าคญัดงันี้ 
 
1. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก

จ านวน 2,896,834,342 บาท เป็น 2,348,135,754 บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดจ้ าหน่ายจ านวน 
548,698,588 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เน่ืองจากเป็นหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2559 เมื่อวนัที ่    
2 กนัยายน 2559 เพื่อใหป้ฏบิตัเิป็นไปตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ทีก่ าหนดใหบ้รษิทัตอ้ง
ท าการลดทุนจดทะเบยีนโดยวธิกีารยกเลกิหุน้สามญัจดทะเบยีนทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย ก่อนทีบ่รษิทัจะสามารถเพิม่
ทุนของบรษิทัได ้
 
ทัง้นี้ ปจัจุบนั บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ เท่ากบั 1,865,376,587 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่ไม่รวม
หุน้ทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่ 3 (NEP-W3) ที่
คงเหลอือยู่จ านวน 482,759,167 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
 

2. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เป็นดงันี้ 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน 2,348,135,754 บาท (สองพนัสามรอ้ยสีส่บิแปดลา้นหนึ่งแสนสามหมื่นหา้พนั

เจด็รอ้ยหา้สบิสีบ่าท) 
 แบ่งออกเป็น  2,348,135,754 หุน้ (สองพนัสามรอ้ยสีส่บิแปดลา้นหนึ่งแสนสามหมื่นหา้พนั

เจด็รอ้ยหา้สบิสีหุ่น้) 
 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  2,348,135,754 หุน้ (สองพนัสามรอ้ยสีส่บิแปดลา้นหนึ่งแสนสามหมื่นหา้พนั

เจด็รอ้ยหา้สบิสีหุ่น้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (-)” 
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3. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพือ่พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก
จ านวน 2,348,135,754 บาท เป็น 2,808,135,754 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ จ านวน 460,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค 
จ ากดั ทัง้นี้ การเพิม่ทุนครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อขยายก าลงัการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน, ใชค้นืหนี้เงนิกูย้มื 
และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ดงัรายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 
 

4. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความใหม ่
ดงันี้ 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน 2,808,135,754 บาท (สองพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหนึ่งแสนสามหมื่นหา้พนัเจด็

รอ้ยหา้สบิสีบ่าท) 
 แบ่งออกเป็น  2,808,135,754 หุน้ (สองพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหนึ่งแสนสามหมื่นหา้พนัเจด็

รอ้ยหา้สบิสีหุ่น้) 
 มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
   โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั 2,808,135,754 หุน้ (สองพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหนึ่งแสนสามหมื่นหา้พนัเจด็

รอ้ยหา้สบิสีหุ่น้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (-)” 
 

5. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่
จ านวนไม่เกนิ 460,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.405 บาท มลูค่ารวม 186,300,000 บาท 
ซึง่ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคา
ซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัยอ้นหลงั 15 วนัท าการ ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้
เสนอวาระต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คอืระหว่างวนัที ่ 2 ตุลาคม 2560 ถงึ
วนัที ่24 ตุลาคม 2560 ซึง่มรีาคาเท่ากบั 0.446 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 
 
ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่ครัง้นี้ เป็นการเสนอขายทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจน 
ซึง่นอกจากบรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งก่อน
การเสนอขายใหแ้ก่วาวาดว้ย โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหว้าวาสง่มอบเงนิมดัจ าจ านวน 20,000,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาท) ใหแ้ก่บรษิทัภายใน
วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2560 เพื่อแสดงเจตจ านงการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม่ของบรษิทั หากบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิมดัจ า
ดงักล่าวภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจะจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อยกเลกิการพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนเพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทัต่อวาวาและการด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึยกเลกิ
การจดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2561 ทีจ่ะพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อเสนอขายสามญัเพิม่ทุน
ใหม่ของบรษิทัต่อวาวาและการด าเนินการอื่นๆ 
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ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าว บรษิทัมเีงื่อนไขในการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มดีอกเบีย้ ดงันี้ 
-  บรษิทัไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลใน
วงจ ากดัดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน หรอืบรษิทัยกเลกิการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 2561  

-  บรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

 
บรษิทัและวาวา ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ ต่อกนั ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทัใหแ้กว่าวา ครัง้นี้ 
จงึไม่ถอืเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อย่างใด 

 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะไม่เป็นผลใหว้าวา (รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวา) มหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
  
อน่ึง ไม่ว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วนัทีว่าวาช าระเงนิค่าหุน้เพิม่ทุน
เท่าใดกต็าม วาวาตกลงจะไม่ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ (Silent Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหม่เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (”ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยเมื่อ
ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหม่ดงักล่าวเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวา
สามารถทยอยขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้  
 
ทัง้นี้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ต่อวาวา ดงัต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ เพื่อเสนอ

ขายต่อวาวา อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) การก าหนดระยะเวลาเสนอขาย
และราคาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่หน็สมควร เพื่อใหก้าร
ด าเนินการดงักล่าวบรรลุผลส าเรจ็ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอบเขตทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

(2) ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นสมควรและเกีย่วขอ้งกบัหรอืมคีวามจ าเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรอืจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหม่ ซึง่รวมถงึการเจรจา เขา้ท า ลงนาม และ/หรอื แกไ้ขเพิม่เตมิแบบค าขอ และ/หรอื เอกสารใดๆ ที่
จ าเป็นต่อหรอืเกีย่วขอ้งกบัการออกเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ และการยื่นแบบค าขอทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดัต่อส านกังาน ก.ล.ต. การจด
ทะเบยีนลดทุน เพิม่ทุน และการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละ/หรอื การน าหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหม่เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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(3) ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์ ส านกังาน 
ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบุคคลหรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
6. อนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ลงนามในสญัญาจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม่ (Share Subscription Agreement) กบั บรษิทั วาวา แพค 

จ ากดั (“วาวา”) โดยสญัญาดงักล่าว บรษิทัตกลงทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่ านวนไม่
เกนิ 460,000,000 หุน้ เสนอขายต่อวาวา ซึง่เป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคา 
0.405 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายขา้งตน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญั
ของบรษิทัยอ้นหลงั 15 วนัท าการ ก่อนวนัทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัมมีตใิหเ้สนอวาระการเพิม่ทุนต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้  ซึง่บรษิทัและวาวาไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามทีป่รากฏในสรุป
รายละเอยีดสาระส าคญัของสญัญาจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม่ ดงันี้ 
 

ล าดบั หวัข้อ รายละเอียด 
1. คู่สญัญา 1. บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั 

(มหาชน) (“บรษิทั”) ในฐานะผูอ้อกและเสนอขาย 
2. บรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา”) ในฐานะผูจ้องซือ้ 

2. วนัทีล่งนามในสญัญา วนัที ่25 ตุลาคม 2560 
3. การออกและจองซือ้หุน้สามญั         

เพิม่ทุนใหม ่
บรษิทัตกลงทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อ
พจิารณาออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนทัง้สิน้ไม่
เกนิ 460,000,000 หุน้ ใหแ้ก ่ วาวาอนัเป็นการเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคา 0.405 บาท
ต่อหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.66 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิทั ณ ปจัจุบนั และวาวาตกลงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนใหม่ทีบ่รษิทัออกและเสนอขายครัง้เดยีวทัง้จ านวนภายใน 
90 วนันบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 
ของบรษิทัมมีตอินุมตัใิหเ้สนอขายหุน้เพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ 

4. ราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ บรษิทัจะไดร้บัช าระราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ในราคารวม
ทัง้สิน้ 186,300,000 บาท  

5. เงื่อนไขบงัคบัก่อนส าหรบัด าเนินการ
ตามธุรกรรม 

1. วาวาตกลงช าระเงนิมดัจ าค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่
เป็นจ านวน 20,000,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาท) ภายใน
วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2560 ทัง้นี้ หากบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิ
มดัจ าตามจ านวนและก าหนดดงักล่าว บรษิทัจะยกเลกิ
การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัจะคนืเงนิมดั
จ าในกรณีดงัต่อไปนี้   
1) ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 มมีตไิม่

อนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน โดยมตดิงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน หรอืบรษิทัยกเลกิการประชุมวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 2561 

2)  บรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมต่่อบุคคลใน
วงจ ากดั  
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ล าดบั หวัข้อ รายละเอียด 
2. บรษิทัและวาวา ไดร้บัการอนุมตัใิหด้ าเนินธุรกรรม

ดงักล่าวตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของ
หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล  

6. เงื่อนไขบงัคบัหลงัการด าเนินการตาม
ธุรกรรม 

1. บรษิทัและวาวา ไมม่นีโยบายการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกั
ของบรษิทั โดยบรษิทัจะยงัคงประกอบธุรกจิต่อไป
ตามปกตเิช่นเดมิ 

2. วาวาตกลงจะไม่ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ (Silent 
Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ครัง้นี้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหม่
เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา        
6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหม่ดงักล่าวเริม่ท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวาสามารถทยอยขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ 

3. วาวารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัวาวาตามมาตรา 258 
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ จะ
ไม่สง่บุคคลเขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ของ
บรษิทัแต่อย่างใด 

7. เงื่อนไขอื่น วาวาตกลงไม่เรยีกรอ้งค่าความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ จาก
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืบรษิทั ไม่ว่ากรณีใดๆ อนั
เนื่องจากบรษิทัไม่สามารถเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่
วาวาได ้เวน้แต่เรยีกรอ้งเงนิมดัจ าคนืโดยไม่มดีอกเบีย้เท่านัน้ 

8. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
 
7. อนุมตกิารขยายการลงทุนธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน มลูค่ารวม 75 ลา้นบาท แบง่เป็นการก่อสรา้งอาคาร

คลงัสนิคา้ในพืน้ทีโ่รงงานจ านวน 35 ลา้นบาท และการจดัซือ้เครื่องจกัร อุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเพิม่
ก าลงัการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน อกีจ านวน 40 ลา้นบาท ทัง้นี้ เพื่อเพิม่สดัสว่นรายได้ผลติภณัฑท์ีม่กี าไร
ขัน้ตน้สงูใหม้ากขึน้ 
  
อน่ึง การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ พ.ศ. 2547 ซึง่เมื่อพจิารณาขนาดของรายการดงักล่าว
ดว้ยวธิคี านวณตามเกณฑต่์างๆ โดยค านวณจากงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 
2560 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้พบว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวมขีนาดของรายการสงูสดุ
เมื่อค านวณขนาดของรายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิง่ตอบแทนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 9.83 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของ
บรษิทั ซึง่ขนาดของรายการมมีลูค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 15  
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นอกจากนี้ บรษิัทไม่ได้เขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยด์งักล่าวกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบับรษิทั ดงันัน้ การเขา้ท า
รายการดังกล่าวจึงไม่เป็นการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 แต่อย่างใด   

 
8. อนุมตักิ าหนดวนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2561 ในวนัที ่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ หอ้ง            

อโนมาแกรนด ์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด าร ิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี้ 
วาระที ่1 เรื่องทีท่่านประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่2  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากจ านวน 2,896,834,342 บาท เป็น 2,348,135,754 

บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 548,698,588 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบยีนของบรษิทั 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากจ านวน 2,348,135,754 บาท เป็น 2,808,135,754 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ จ านวน 460,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จ ากดั 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวนไม่เกนิ 460,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จ ากดั   
(“วาวา”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.405 บาท มลูค่ารวม 186,300,000 บาท ซึง่ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อก
ใหม่ดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 

วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 
ในการนี้ ใหก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 (Record 

Date) ในวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560  
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 (นายวรี ์ วรศกัดิโ์ยธนิ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
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(F 53-4)   
          

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรพัยแ์ละอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 25 ตลุาคม 2560 
 

ขา้พเจา้บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอรายงานมตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2560 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

 
1. การเพ่ิมทุน 

 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากจ านวน 2,348,135,754 บาท เป็น 
2,808,135,754 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ จ านวน 460,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
รวม 460,000,000 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนลกัษณะดงันี้  
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม  
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถุประสงค ์ หุน้สามญั 460,000,000 1.00 460,000,000 
ในการใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

     แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
(General mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 460,000,000 หุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท
รวม 460,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) 
ไดแ้ก่ บรษิทั วาวา แพค 
จ ากดั (“วาวา”) 

460,000,000 - 0.405 คาดว่าการจองซือ้และ
การช าระเงนิค่าหุน้ จะ
เสรจ็สิน้ภายใน 90 วนั 
นบัจากวนัทีท่ีป่ระชมุ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2561 มมีตอินุมตั ิ

โปรดดหูมายเหตุ 
 

หมายเหตุ 
(ก) รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2561 เพื่อพจิารณาและ
อนุมตักิารเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 460,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก ่ วาวา อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคา
หุน้ละ 0.405 บาท มลูค่ารวม 186,300,000 บาท ซึง่ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบรษิทั
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิห้
บรษิทัเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ คอืระหว่างวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่24 ตุลาคม 2560 ซึง่มรีาคาเท่ากบั 
0.446 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 
ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่ครัง้นี้ เป็นการเสนอขายทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนดราคาเสนอขาย
ไวช้ดัเจน ซึง่นอกจากบรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้ว บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งก่อนการเสนอขายใหแ้ก่วาวาดว้ย โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ
ในสารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหว้าวาสง่มอบเงนิมดัจ าจ านวน 20,000,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาท) ใหแ้ก่
บรษิทัภายในวนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2560 เพื่อแสดงเจตจ านงการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม่ของบรษิทั หากบรษิทั
ไม่ไดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าวภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจะจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพื่อยกเลกิการ
พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทัต่อวาวาและการ
ด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึยกเลกิการจดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2561 ทีจ่ะพจิารณาอนุมตัิ
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อเสนอขายสามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัต่อวาวาและการด าเนินการอืน่ๆ 

 
ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าว บรษิทัมเีงื่อนไขในการคนืเงนิมดัจ าดงันี้ 
-  บรษิทัไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อ

บุคคลในวงจ ากดัดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืบรษิทัยกเลกิการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 
2561 

-  บรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หอ้อกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

 
บรษิทัและวาวา ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ต่อกนั ดงันัน้การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทัใหแ้กว่าวา 
ครัง้นี้ จงึไม่ถอืเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อย่างใด 

 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะไม่เป็นผลใหว้าวา (รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวา) มหีน้าทีต่อ้ง
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 
12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (และทีไ่ดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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อน่ึง ไม่ว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วนัทีว่าวาช าระเงนิค่าหุน้
เพิม่ทุนเท่าใดกต็าม วาวาตกลงจะไมข่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ (Silent Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ เป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหม่เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทนุใหม่ดงักล่าว
เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวาสามารถทยอยขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ย
ละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้  

 
ทัง้นี้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ที่
เป็นผูบ้รหิารระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ต่อ วาวา ดงัต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดและแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ เพื่อ

เสนอขายต่อวาวา อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) การก าหนดระยะเวลา
เสนอขายและราคาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่หน็สมควร
เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวบรรลุผลส าเรจ็ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขอบเขตทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นสมควรและเกีย่วขอ้งกบัหรอืมคีวามจ าเป็นต่อการเสนอขายและ/หรอื จดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ ซึง่รวมถงึการเจรจา เขา้ท า ลงนาม และ/หรอื แกไ้ขเพิม่เตมิแบบค าขอ และ/หรอื 
เอกสารใดๆ ทีจ่ าเป็นต่อหรอืเกีย่วขอ้งกบัการออกเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ และการยื่น
แบบค าขอทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. การจดทะเบยีนลดทุน เพิม่ทุน และการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ต่อกระทรวง
พาณิชยแ์ละ/หรอื การน าหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

(3) ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบุคคลหรอืหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
(ข) ข้อมูลของ บริษทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา”) 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของวาวา 
วาวา จดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2540 ดว้ยทุนจดทะเบยีนจ านวน 400 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้จ านวน 300 ลา้น
บาท เป็นผูน้ าทางดา้นการผลติกระสอบ Big bag และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ ดว้ยเครื่องจกัรทีท่นัสมยั
และทมีงาน ทีม่ปีระสบการณ์กว่า 20 ปี มโีรงงานผลติบรรจุภณัฑจ์ านวน 3 โรงงานไดแ้ก ่ โรงงานผลติ
กระสอบ Big bag, โรงงานผลติ PE Blow film และโรงงานผลติ Flexible packaging ทัง้นี้ โรงงานของวา
วา ผ่านมาตรฐานตามขอ้ก าหนด ISO9001/2008 GMP HACCP ISO14001 HALAL และอุตสาหกรรมสี
เขยีว ระดบัที ่3 
 
รายละเอยีดสดัสว่นรายไดแ้ละผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑข์องวาวา 
(ก) กระสอบ Big bag  มสีดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 80 ของรายไดร้วม เป็นผลติภณัฑท์ี่ผลติจาก

พลาสตกิ ขนาดประมาณ 105 x 110 x 115 เซนตเิมตร เพือ่ใชใ้นการขนยา้ยสนิคา้ โดยมขีนาด
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บรรจุสนิคา้ทีม่นี ้าหนกัตัง้แต่ 500 กโิลกรมั จนถงึ 2,000 กโิลกรมั ซึง่ใหป้ระโยชน์ในดา้นการขนสง่
และจดัเกบ็ไดม้ากขึน้ ปจัจบุนัมกี าลงัการผลติ 15,000 ตนั/ปี  

(ข) PE Blow film มสีดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติจาก
พลาสตกิ ขนาดประมาณ 23 x 37 นิ้ว เพื่อใชใ้นการบรรจุสนิคา้ ทีม่นี ้าหนกัตัง้แต่ 5 กโิลกรมั จนถงึ 
50 กโิลกรมั ปจัจบุนัมกี าลงัการผลติ 2,500 ตนั/ปี 

(ค) Flexible Packaging (บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน) มสีดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม เป็น
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยการขึน้รปูจากฟิลม์พลาสตกิหลายชัน้ ยกตวัอย่างเช่น LLDPE/HDPE/PP 
Shrink Film เป็นตน้ เพื่อน าไปตดัและขึน้รปูใชใ้นการบรรจุสนิคา้ต่อไป ปจัจบุนัมกี าลงัการผลติ 
1,200 ตนั/ปี 

 
อน่ึง วาวาจะไมท่ าธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั และจะหยุดการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิด
อ่อน (Flexible Packaging) ภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัทีว่าวาเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั 
เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ทีจ่ดัสรรใหแ้กว่าวาในฐานะบุคคล
ในวงจ ากดัเนื่องจากวาวาตอ้งการเน้นการผลติและจ าหน่ายกระสอบ Big bag ทีม่คีวามช านาญ มกีาร
ลงทุนและมสีดัสว่นรายไดส้งู ดงันัน้ กลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่ของวาวาจงึเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่
น า Big bag มาใชใ้นการขนสง่ขนยา้ยสนิคา้ ในขณะทีก่ลุ่มลกูคา้ผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑช์นิดอ่อนของ
บรษิทัเป็นกลุ่มผูผ้ลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคเพื่อน าไปจ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้รโิภครายย่อย ทัง้นี้ การด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัและวาวาในอนาคตจะเป็นดงันี้ 
 
 

 

ผลติภณัฑ ์ บรษิทั วาวา 
กระสอบ Big bag   ไม่มกีารผลติและจ าหน่าย ผลติและจ าหน่าย โดยมกีลุ่ม

ลกูคา้เป็นอุตสาหกรรมขนสง่  
PE Blow film ไม่มกีารผลติและจ าหน่าย ผลติและจ าหน่าย โดยมกีลุ่ม

ลกูคา้เป็นอุตสาหกรรมผูผ้ลติ
สนิคา้อุปโภค  

Flexible Packaging ผลติและจ าหน่าย โดยมกีลุ่ม
ลกูคา้เป็นอุตสาหกรรมผูผ้ลติ
สนิคา้อุปโภคบรโิภค  

หยุดการผลิตและจ าหน่าย 
ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่  
วาวาเข้าซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหม่ของบรษิทั 

 
 

2. รายชื่อผูถ้อืหุน้ของวาวา ณ วนัที ่7 กนัยายน 2560 

ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) รอ้ยละของทุนจดทะเบียน 
1. นายวรีะชาต ิ โลหศ์ริ ิ 850,000 21.2500 
2. นางสาววรญัพร  โลหศ์ริ ิ 772,500 19.3125 
3. นายวรีะพฒัน์  โลหศ์ริ ิ 772,500 19.3125 
4. เดก็ชายวรีะพจน์  โลหศ์ริ ิ 772,500 19.3125 
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ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) รอ้ยละของทุนจดทะเบียน 
5. เดก็ชายวรีะพนัธ ์ โลหศ์ริ ิ 772,500 19.3125 
6. นางทฆิมัพร  โลหศ์ริ ิ 50,000 1.2500 
7. นางทชิากร  ชยัเอีย่ม 10,000 0.2500 

รวม 4,000,000 100.0000 
 

3. รายชื่อกรรมการของวาวา 

ช่ือ ต าแหน่ง 
นายวรีะชาต ิ โลหศ์ริ ิ กรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
 
4. ตารางสรุปเงนิการเงนิรวมของวาวา 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
สินทรพัย ์:    
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 450.26 571.86 657.61 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 614.99 694.78 637.12 
รวมสินทรพัย ์ 1,065.25 1,266.64 1,294.73 
หน้ีสิน :    
หนี้สนิหมุนเวยีน 588.66 587.67 545.79 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 120.58 176.03 172.13 
รวมหน้ีสิน 709.24 763.70 717.92 
ส่วนของผูถื้อหุ้น:    
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 200.00 300.00 300.00 
ก าไรสะสม 156.01 202.94 276.81 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 356.01 502.94 576.81 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,065.25 1,266.64 1,294.73 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
รายไดจ้ากการขาย 1,111.63 1,294.32 1,454.45 
ตน้ทุนขาย (1,021.30) (1,121.42) (1,262.34) 
ก าไรขัน้ต้น 90.33 172.90 192.11 
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รายการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

รายไดอ้ื่น 4.48 1.78 4.66 
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 94.81 174.68 196.77 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (18.34) (29.70) (34.16) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (55.25) (66.00) (60.45) 
รวมค่าใช้จ่าย (73.59) (95.70) (94.61) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 21.22 78.98 102.16 
ตน้ทุนทางการเงนิ (19.90) (27.68) (28.30) 
ก าไรสุทธิ 1.32 51.30 73.86 

 
5. ความสมัพนัธร์ะหว่าง วาวา และ บรษิทั 

วาวาและ
บุคคล 

รายละเอียด การถือหุ้นของบริษทั 
ก่อนการเสนอขายให้แก่วาวา 

การถือหุ้นของบริษทั 
หลงัการเสนอขายให้แก่วาวา 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาวา 

 จ านวน (หุ้น) รอ้ยละของ
ทุนช าระแลว้
ของบริษทั1 

จ านวน (หุ้น) รอ้ยละของ
ทุนช าระแลว้
ของบริษทั2 

1. วาวา บุคคลใน
วงจ ากดั
(Private 
Placement) ซึง่
ไดร้บัการเสนอ
ขายและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่
ทุนใหม่ของ
บรษิทัในครัง้นี้ 

- - 460,000,000 19.78 

2. นายวรีะชาต ิ 
โลหศ์ริ ิ

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการผูม้ี
อ านาจลงนาม 
และกรรมการ
ผูจ้ดัการของ 
วาวา 

32,330,200 1.73 32,330,200 1.39 

3. นางทฆิมัพร  
โลหศ์ริ ิ

ภรรยานายวรีะ
ชาต ิโลหศ์ริ ิ

25,210,100 1.35 25,210,100 1.09 

รวม  57,540,300 3.08 517,540,300 22.26 
หมายเหตุ : 1 ทุนช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 1,865,376,587 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,865,376,587 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
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 2 ทุนช าระแลว้ของบรษิทัภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทั
ใหแ้ก่วาวาในครัง้นี้ เท่ากบั 2,325,376,587 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
2,325,376,587 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 
นอกจากการถอืหุน้ของบรษิทัของวาวา และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวา ตามรายละเอยีดขา้งตน้แลว้ วาวาไมม่ี
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่นกบับรษิทั หรอื (1) กรรมการและผูบ้รหิาร (2) ผูม้อี านาจควบคุม (3) ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทั หรอืบรษิทัอื่นทีม่บีุคคลทีร่ะบใุน (1) (2) หรอื (3) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุ 
 
บรษิทัและวาวา ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ต่อกนั ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทัใหแ้กว่าวา 
ครัง้นี้ จงึไม่ถอืเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อย่างใด 

 
2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ 
ประเภท 

หลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
รอ้ยละต่อทุน
ช าระแลว้ 

หมายเหต ุ

- หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
2.3 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

จะไมม่เีศษของหุน้เหลอื 
 

2.4 จ านวนหุ้นคงเหลือท่ียงัมิได้จดัสรร  
ณ วนัที ่25 ตุลาคม 2560 ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั ณ ปจัจุบนั เท่ากบั 1,865,376,587 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมหีุน้คงเหลอืทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวนทัง้สิน้ 548,698,588 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 548,698,588 บาท (ไม่รวมหุน้ทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่ 3 (NEP-W3) ทีค่งเหลอือยูจ่ านวน 482,759,167 
หุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2560 
ไดม้มีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าวทัง้จ านวนก่อนทีจ่ะมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนในครัง้นี้ 
 

3. ก าหนดวนัประชมุผูถื้อหุ้นเพือ่ขออนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ก าหนดวนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ หอ้ง อโนมาแกรนด ์
ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดาร ิเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้
ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561(Record Date) ในวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเง่ือนไขการขออนุญาต 
4.1 บรษิทัจะด าเนินการขออนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 ใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบยีนการ

เพิม่ทุนจดทะเบยีน และการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่วาวา อนัเป็นการเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมทัง้เรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 บรษิทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบยีน เพิม่ทุนจดทะเบยีน รวมทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธทิี่
เกีย่วขอ้งกบัการลดทุนและการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ ต่อกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.3 บรษิทัจะยื่นขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นการเสนอขายและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่วาวา อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดย
มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดก้ าหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจน ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ่
ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัที ่ 28 
ตุลาคม 2558 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

4.4 บรษิทัจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตัใิหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่
ดงักล่าว เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน เงินท่ีเหลือจากการ   
เพ่ิมทุน RO* ครัง้ก่อน 

(ล้านบาท) 

การเพ่ิมทุนครัง้น้ี 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 

1. ขยายธุรกจิของบรษิทัโดยลงทุนใน
เครื่องจกัร เพื่อเพิม่สายการผลติ 
ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน
รวมถงึเป็นคา่ใชจ้่ายในการตดิตัง้
เครื่องจกัร 

   

- ธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์        
ชนิดอ่อน ระยะที ่1 

3.90 - ไตรมาส 3 ปี 
2560 

- ธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์      
ชนิดอ่อน ระยะที ่2 

- 40.00 ปี 2561 

2. เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการผลติ    
- ปรบัปรุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์
สายการผลติ ตลอดจนใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนส าหรบัการผลติกระสอบ
พลาสตกิ รวมถงึค่าใชจ้่ายด าเนินการ
ต่างๆ 

96.36 - ปี 2560 - 2562 

- เงนิทุนหมุนเวยีนในธุรกจิผลติภณัฑ์
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ทีม่วีตัถุดบิหลกั
ไดแ้ก่ ฟิลม ์สพีมิพแ์ละสารละลาย 
ค่าแรงงาน โสหุย้การผลติ รวมถงึ
ค่าใชจ้่ายด าเนินการต่างๆ 

- 81.30 ปี 2561 
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วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน เงินท่ีเหลือจากการ   
เพ่ิมทุน RO* ครัง้ก่อน 

(ล้านบาท) 

การเพ่ิมทุนครัง้น้ี 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 

3. ขยายธุรกจิของบรษิทัโดยก่อสรา้ง
อาคารคลงัสนิคา้ ส าหรบัธุรกจิ
ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน 

- 35.00 ปี 2561 

4. ช าระคนืเงนิกูย้มื    
- เงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ ระยะสัน้ - 5.00 ปี 2561 
- เงนิกูย้มืต่างประเทศ - 25.00 ปี 2562 
รวม 100.26 186.30  

หมายเหตุ : * บรษิทัไดร้บัเงนิจากการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น
การถอืหุน้ (Right Offering : RO) ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2559 เมื่อวนัที ่         
2 กนัยายน 2559 จ านวนทัง้สิน้ 185.77 ลา้นบาท โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทัใชเ้งนิ
จากการเพิม่ทุน RO ไปแลว้จ านวน 85.51 ลา้นบาท คงเหลอืเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุน RO 
จ านวน 100.26 ลา้นบาท 

 
บรษิทัมใีบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่ 3 (NEP-W3) ทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธคิงเหลอืจ านวน 
208,409,779 หน่วย อตัราการใชส้ทิธ ิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธต่ิอ 1 หุน้สามญั ราคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 0.55 
บาทต่อหุน้ ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยในวนัที ่ 15 กนัยายน 2562 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุนในสว่นนี้ 
เพื่อส ารองไวใ้ชจ้่ายช าระหนี้ และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทุนในการด าเนินธุรกจิและขยายการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็
ตาม ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัเงนิทนุยงัมคีวามไมแ่น่นอน ซึง่ขึน้อยู่กบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าวเป็นหุน้สามญัของบรษิทั 
 
ทัง้นี้จ านวนเงนิทุนและระยะเวลาการใชเ้งนิทุนสว่นทีเ่พิม่ทุนในครัง้นี้เป็นการประมาณการ โดยบรษิทัมวีตัถุประสงค์
ของการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนครัง้นี้ ดงันี้ 
5.1  การขยายก าลงัการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่2 : ใชง้บประมาณรวมทัง้สิน้ 156.30 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

การเพิม่สายการผลติระยะที ่2 จ านวน 40.00 ลา้นบาท, ก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนจ านวน 
35.00 ลา้นบาท และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนจ านวน 81.30 ลา้นบาท โดยการ
เพิม่สายการผลติระยะที ่ 2 นัน้เป็นการเพิม่สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนอกีสายการผลติ เพื่อเพิม่สดัสว่น
รายไดผ้ลติภณัฑท์ีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงู โดยมอีตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากธุรกจิ
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 11.50 ปจัจบุนับรษิทัไดจ้ดัเตรยีมพืน้ทีไ่วพ้รอ้มแลว้ ทัง้นี้การด าเนินการ
ดงักล่าวอาจมคีวามเสีย่งจากการด าเนินงานดงันี้ 
- ความเสีย่งจากการตดิตัง้เครื่องจกัร และการปรบัปรุงสายการผลติใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัสายการผลติเดมิ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัมปีระสบการณ์ในการตดิตัง้สายการผลติบรรจุภณัฑร์ะยะที ่ 1 มาแลว้ ท าใหท้ราบ
ขอ้จ ากดั อกีทัง้สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนไม่ซบัซอ้นมากนกั จงึสามารถควบคุมความเสีย่งดงักล่าว
ได ้

-  ความเสีย่งจากการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์ เน่ืองจากสายการผลติใหมจ่ะท าใหบ้รษิทัมปีรมิาณสนิคา้ส าเรจ็รปู
เพิม่สงูขึน้ ดงันัน้ การจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีเ่ตบิโตเรว็อาจไม่เป็นไปตามประมาณการ อย่างไรกต็าม บรษิทั
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ไดจ้ดัท าแผนการขายไวร้ดักุมและล่วงหน้า อกีทัง้มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีบ่รษิทัไดท้ าการตลาดล่วงหน้าไว้
บา้งแลว้ ท าใหส้ามารถลดความเสีย่งดา้นการจดัจ าหน่ายลงได ้

5.2  การช าระคนืหนี้เงนิกูย้มื : ใชง้บประมาณรวม 30.00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นการช าระหนี้สถาบนัการเงนิจ านวน 
5.00 ลา้นบาท และช าระหนี้เงนิกูต่้างประเทศจ านวน 25.00 ลา้นบาท ทัง้นี้เพื่อลดภาระการจดัหาเงนิเพื่อ
น ามาช าระหนี้และลดดอกเบีย้จา่ย  

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน 

6.1 วาวา เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ประกอบธุรกจิบรรจุภณัฑม์ากว่า 20 ปี มยีอดขายกว่า 1,400 ลา้นบาทต่อปี 
สามารถเอือ้ประโยชน์ในการแนะน าพนัธมติรทางธุรกจิและแนะน าลกูคา้แก่บรษิทัได ้ อกีทัง้ภายหลงั 3 เดอืน
นบัจากวาวาเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทั วาวาจะหยุดผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิด
อ่อน จะท าใหบ้รษิทัมโีอกาสทางการตลาดในการเขา้หาลกูคา้เดมิของวาวา ซึง่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการ
เพิม่รายไดจ้ากธุรกจิบรรจภุณัฑช์นิดอ่อนของบรษิทัใหเ้พิม่มากขึน้ 

6.2 ช าระคนืเงนิกูย้มืใหแ้ก่สถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืต่างประเทศจ านวน 30 ลา้นบาท ซึง่ช่วยใหบ้รษิทัลดภาระ
หนี้และดอกเบีย้จ่าย นอกจากนี้ยงัท าใหอ้ตัราสว่นหนี้สนิต่อทนุลดลงจาก 0.17 เท่า เหลอืเป็น 0.13 เท่า 
(อา้งองิจากงบการเงนิของบรษิทั สิน้สดุ วนัที ่30 มถุินายน 2560) 

6.3 เงนิเพิม่ทุนทีใ่ชใ้นธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่ 2 จะท าใหบ้รษิทัสามารถขยายธุรกจิทีม่อีตัรา
ก าไรขัน้ตน้สงู และหากด าเนินการไดต้ามวตัถุประสงคก์จ็ะสามารถสรา้งผลก าไรใหแ้ก่บรษิทัไดต่้อไป 
 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน 
7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและ
เงนิทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิและการ
ด าเนินงานในอนาคตเป็นส าคญั 

7.2 สทิธใินการรบัเงนิปนัผลของผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนครัง้น้ี 
วาวา จะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจากการด าเนินงานของบรษิทั เริม่ตัง้แต่วาวา ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัแลว้ 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรร
หุ้นเพ่ิมทุน 
8.1 ไม่ว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วนัทีว่าวาช าระเงนิค่าหุน้เพิม่

ทุนเท่าใดกต็าม ภายหลงัจากวาวาไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ในครัง้นี้ วาวาตกลงจะไม่ขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหม่ (Silent Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุน
ใหม่เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่
ทุนใหม่ดงักล่าวเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวาสามารถทยอยขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่ดงักล่าว
ไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ 

8.2 ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โปรดพจิารณารายละเอยีดตามทีป่รากฏใน
สารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

 



17 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ขัน้ตอนการด าเนินการ วนัท่ีด าเนินการ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2560 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนและ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุน และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

25 ตุลาคม 2560 

ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2561 (Record Date) 

24 พฤศจกิายน 2560 

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 18 มกราคม 2561 
วนัทีจ่ดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนและเพิม่ทุนจดทะเบยีน และเรื่อง
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2561 มมีตอินุมตักิารลดทุน/เพิม่ทุน 

วนัทีเ่สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั 

หลงัจากไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี้ภายใน    
3 เดอืนนบัจากวนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

วนัทีจ่ดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ทีไ่ดร้บัจากบุคคลในวงจ ากดัและ
เรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้
เพิม่ทุน 

วนัทีข่อจดทะเบยีนหลกัทรพัยใ์หม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยทีบ่รษิทัรบัช าระเงนิ
ค่าหุน้เพิม่ทุน 

 
 
บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
   จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
   ขอแสดงความนบัถอื  
   
 
      พลต ารวจเอก 
   
 (สมชาย วาณิชเสนี) (นายวรี ์วรศกัดิโ์ยธนิ) 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อบุคคลในวงจ ากดั 
 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพื่อพจิารณา
อนุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่จ านวนไม่เกนิ 460,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา”) ในราคาหุน้ละ 0.405 บาท มลูค่ารวม 
186,300,000 บาท 

 
บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวง จ ากัด               

ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
และการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ดงันี้ 

 
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

 
1.1 จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายและประเภทผูล้งทุนท่ีจะได้รบัการเสนอขาย 

บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่จ านวนไม่เกนิ 460,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท เพื่อเสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา”) อนัเป็นการเสนอ
ขายใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัที ่ 28 ตุลาคม 2558 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 
ในราคาหุน้ละ 0.405 บาท มลูค่ารวม 186,300,000 บาท 

 
โปรดดขูอ้มลูเกีย่วกบัวาวา ในหวัขอ้ “ขอ้มลูของบรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา”)” ดงัรายละเอยีด

ปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) ขอ้ 2.1 (ข) 
 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ก่อนและหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน 

ช่ือ ก่อนการเสนอขาย (31 ส.ค. 2560) ภายหลงัการเสนอขาย 
จ านวน (หุ้น) % จ านวน (หุ้น) % 

กลุ่มนายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิ* 57,540,300 3.08 517,540,300 22.26 
กลุ่มกาญจนจาร ี** 307,160,200 16.47 307,160,200 13.21 
กระทรวงการคลงั 295,847,860 15.86 295,847,860 12.72 
นายณฐัพล จุฬางกรู 180,865,900 9.70 180,865,900 7.78 
นายบพธิ ภทัรรงัรอง 106,311,500 5.70 105,484,000 4.57 
ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 917,650,827 49.19 917,650,827 39.46 
รวมหุ้นทัง้ส้ิน 1,865,376,587 100.00 2,325,376,587 100.00 

หมายเหตุ : * กลุ่มนายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิประกอบดว้ย 
- นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิ  จ านวน  32,330,200 หุน้ 
- คุณฑฆิมัพร โลหศ์ริ ิ  จ านวน 25,210,100 หุน้ 
- บรษิทั วาวา แพค จ ากดั จ านวน  -   หุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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** กลุ่มกาญจนจาร ีประกอบดว้ย 
- นางสาวนฤพร กาญจนจาร ี จ านวน 187,260,200 หุน้ 
- นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี จ านวน   64,900,000 หุน้ 
- นายพรประเสรฐิ กาญจนจาร ี จ านวน   55,000,000 หุน้  

 
1.2 วิธีการก าหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด  

บรษิทัพจิารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายดงักล่าวจากฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน 
มลูค่าทางบญัช ี (Book Value per share) มลูค่าทางบญัชปีรบัปรุงดว้ยมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัย์
และเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน (Adjusted Book per share) การประเมนิโดยการเปรยีบเทยีบกบัตลาดโดยวธิรีาคาปิด
ต่อมลูค่าตามบญัช ี (Price per Book Value) และรวมทัง้พจิารณาถงึราคาตลาดของบรษิทั (Market Price per share) ใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยไมใ่ชว้ธิกีระแสเงนิสดสทุธเิน่ืองจากบรษิทัมผีลขาดทุนต่อเนื่อง
ซึง่อาจเป็นวธิทีีไ่ม่เหมาะสมในขณะนี้ ดงันี้  
 

วิธีประเมินราคา ราคา (บาทต่อหุ้น) 
มลูค่าทางบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2560   0.35 
มลูค่าทางบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2560  ปรบัปรุงดว้ยมลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิประเภท
อสงัหารมิทรพัยแ์ละเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน ขอ้มลู ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

0.38 

วธิรีาคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิคลา้ยกบับรษิทั จ านวน 2 แห่งทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้มลู ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

0.49 – 0.57 

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัเฉลีย่ยอ้นหลงัส าหรบัช่วงเวลา 7 - 360 วนั ตัง้แต่
วนัที ่25 ตุลาคม 2559 – วนัที ่24 ตุลาคม 2560 ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

0.38 – 0.45 

ราคาเสนอขายใหแ้ก่วาวา 0.405 
 

นอกจากนี้ บรษิทัไดพ้จิารณาถงึศกัยภาพของวาวา ทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่มปีระสบการณ์การ
ด าเนินธุรกจิมากว่า 20 ปี อกีทัง้มคีวามพรอ้มทางดา้นการเงนิ จงึสามารถสนบัสนุน แนะน า การด าเนินธุรกจิดา้นต่างๆ ทัง้
การตลาด การผลติ และ การเงนิได ้ อกีทัง้สามารถเอือ้ประโยชน์ในการแนะน าพนัธมติรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทั
ได ้ ดงันัน้การเขา้มาลงทุนของวาวาจะสามารถเสรมิสรา้งการเตบิโตทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัไดอ้ย่างมัน่คง   
 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า  ราคาหุน้ตามราคาตลาด โดยเฉพาะราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกั เป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการพจิารณาราคาหุน้ของบรษิทั เน่ืองจากราคาตลาดเป็นราคาทีส่ะทอ้นถงึราคาหุน้ตามอุป
สงคแ์ละอุปทานในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่กีารซือ้ขายหุน้ของบรษิทัทีเ่กดิขึน้จรงิจากการลงทุนของผูล้งทุนโดยทัว่ไป ซึง่ผู้
ลงทุนสามารถรบัทราบขอ้มลูและขา่วสารต่างๆ ของบรษิทั รวมถงึขา่วสารดา้นปจัจยัต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทั จงึสง่ผลสะทอ้นมายงัราคาหุน้ของบรษิทัทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้  

 
การก าหนดราคาตลาด 
ราคาตลาด คือ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั และเป็นช่วงเวลาก่อนวนัที่ที่
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ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตพิจิารณาการเสนอวาระการขออนุมตักิารเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัต่อทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้ 

 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ วาวา ในราคาหุน้ละ 0.405 บาท นัน้ เป็นราคาทีม่สีว่นลด

รอ้ยละ 9.19 จากราคาตลาด ซึง่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัยอ้นหลงั 
15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตพิจิารณาการเสนอวาระการขออนุมตักิารเพิม่ทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดัต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คอืตัง้แต่วนัที ่2 ตุลาคม 2560 ถงึ วนัที ่24 ตุลาคม 2560 ทัง้นี้ เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที ่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  

 
อน่ึง หากราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่วาวา มรีาคาเสนอขายต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วง

น ้าหนกัของราคาหุน้ของบรษิทัยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีบ่รษิทัจะเสนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ที ่บจ.(ว.) 17/2558 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาหา้ม
ขายหุน้ (Silent Period) ส าหรบัการเสนอขายหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัที ่ 29 เมษายน 
2558 หุน้ทีเ่สนอขายดงักล่าวจะถูกหา้มท าการซือ้ขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนนี้เริม่ท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์ (Silent Period) ทัง้นี้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน สามารถทยอยขายหุน้ดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ย
ละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย  

 
อย่างไรกต็าม ไมว่่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วนัที่

วาวาช าระเงนิค่าหุน้เพิม่ทุนเท่าใดกต็าม วาวาตกลงจะไมข่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่(Silent Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้
เป็นเวลา 1 ปี โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน สามารถทยอยขายไดร้อ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้ม
ขาย 

 
ทัง้นี้ บรษิทัขอแสดงรายละเอยีดราคาตลาดยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่

คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ดงักล่าวตามรายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั วนัท่ี ปริมาณการซ้ือขาย (หุ้น) มูลค่าการซ้ือขายหุ้น (บาท) 
1 2 ตุลาคม 2560 10,724,401  4,571,160  
2 3 ตุลาคม 2560 7,137,200  3,065,220  
3 4 ตุลาคม 2560 3,575,650  1,528,560  
4 5 ตุลาคม 2560 2,541,400  1,093,400  
5 6 ตุลาคม 2560 2,014,900  866,210  
6 9 ตุลาคม 2560 25,531,565  11,565,710  
7 10 ตุลาคม 2560 2,737,500  1,250,080  
8 11 ตุลาคม 2560 1,985,333  896,350  
9 12 ตุลาคม 2560 2,869,966  1,296,090  
10 16 ตุลาคม 2560 4,866,800  2,225,260  
11 17 ตุลาคม 2560 1,429,800  643,440  
12 18 ตุลาคม 2560 2,904,800  1,322,690  
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ล าดบั วนัท่ี ปริมาณการซ้ือขาย (หุ้น) มูลค่าการซ้ือขายหุ้น (บาท) 
13 19 ตุลาคม 2560 907,100  408,620  
14 20 ตุลาคม 2560 1,988,300 894,760 
15 24 ตุลาคม 2560 27,506,814 12,393,990 

 รวม 98,721,529 44,021,540 

ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 15 วนัท าการ (ราคาตลาด) =    มลูค่าการซือ้ขายหุน้  
        ปรมิาณการซือ้ขาย 

  =  44,021,540  
    98,721,529 

  = 0.446 บาทต่อหุน้ 
ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ราคาทีเ่สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้กว่าวา ในราคาหุน้ละ 0.405 

บาท เป็นราคาทีม่สีว่นลดรอ้ยละ 9.19 จากราคาตลาด ซึง่พจิารณาจากราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของ
บรษิทัยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตพิจิารณาการเสนอวาระการขออนุมตัิ
การเพิม่ทุนใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดัต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาทีม่สีว่นเพิม่เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัมลูค่าทางบญัชต่ีอหุน้ทีเ่ท่ากบั 0.35 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.71 ของมลูค่าทางบญัชต่ีอหุน้ (ณ 30 มถุินายน 
2560) และเป็นราคาทีส่งูกว่ามลูค่าทางบญัชปีรบัปรุงดว้ยมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัยแ์ละเงนิลงทุนใน
บรษิทัจดทะเบยีน 

 
1.3 วิธีการเสนอขายและการจดัสรร 

ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่ใหแ้กว่าวา เป็นการเสนอขายทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตกิ าหนด
ราคาเสนอขายไวช้ดัเจน นอกจากบรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแลว้ บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่
เกีย่วขอ้งก่อนการเสนอขายใหแ้ก่วาวาดว้ย 

 
1.4 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลในวงจ ากดั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาคดัเลอืกนกัลงทุนในวงจ ากดั ซึง่ไดแ้ก่วาวา จากการทีว่าวาแสดง
ความประสงคท์ีจ่ะลงทุนในหุน้ของบรษิทัอย่างชดัเจนและตอ้งการถอืหุน้บรษิทัในระยะยาว รวมทัง้มศีกัยภาพทางดา้น
เงนิทุนและมคีวามเชีย่วชาญดา้นธุรกจิบรรจุภณัฑม์าเป็นระยะเวลายาวนานถงึ 20 ปี ซึง่จะสามารถช่วยเหลอืแนะน า
พนัธมติรทางธุรกจิ อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัในอนาคต 

 
ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการพจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูของบคุคลในวงจ ากดั 
คณะกรรมการบรษิทัรบัรองว่า ในการพจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูของวาวา คณะกรรมการบรษิทั

ไดด้ าเนินการดว้ยความระมดัระวงั และเหน็ว่า วาวาเป็นผูม้ศีกัยภาพในการลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทั  
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คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหว้าวาสง่มอบเงนิมดัจ าจ านวน 20,000,000 บาท ใหแ้ก่บรษิทั
ภายในวนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2560 เพื่อแสดงเจตจ านงการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั หากบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิมดัจ า
ดงักล่าวภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจะจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อยกเลกิการพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนเพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทัต่อวาวาและการด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึยกเลกิการจดั
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ทีจ่ะพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อเสนอขายสามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั
ต่อวาวาและการด าเนินการอื่นๆ 

 
ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิมดัจ าดงักล่าว บรษิทัมเีงื่อนไขในการคนืเงนิมดัจ าดงันี้ 
-  บรษิทัไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและเสนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุนต่อบคุคลในวงจ ากดัดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรอืบรษิทัยกเลกิการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 2561 

-  บรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์ห้
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั 

 
1.5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งวาวาและบริษทั 

โปรดดขูอ้มลูเกีย่วกบัวาวา ในหวัขอ้ “ขอ้มลูของบรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา”)” ดงัรายละเอยีด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) ขอ้ 2.1 (ข) 
 

2. วตัถปุระสงคข์องการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน 
 
โปรดดหูวัขอ้ “วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งนิทุนในสว่นทีเ่พิม่” ในแบบรายงานการเพิม่ทุน 

(F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) ขอ้ 5. 
 

3.  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั มดีงันี้ 

 (1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Control Dilution) 
 

จ านวนหุน้ PP 
(จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ PP) 

 

460,000,000 
(1,865,376,587 + 460,000,000) 

 

  รอ้ยละ 19.78 
 

ดงันัน้ จากการเพิม่ทุนใหบุ้คคลในวงจ ากดัแลว้จะท าใหส้ทิธกิารออกเสยีงของผูถ้อืหุน้บริษทัลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 19.78 

 

= 

= 

= 
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 (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุ้น (Earnings per share Dilution) 
 

(Earnings per shares ก่อนเสนอขาย – Earnings per share หลงัเสนอขาย) 
Earnings per shares ก่อนเสนอขาย 

 โดยที ่
 Earnings per shares ก่อนเสนอขาย  = ก าไรสทุธ ิ/ จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ก่อนเสนอขาย 
 Earnings per shares หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธ ิ/ จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้หลงัเสนอขาย 

 การเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ไมม่ผีลกระทบดา้นสว่นแบ่งก าไร เน่ืองจากบรษิทัมผีลประกอบการขาดทุนสทุธ ิ
 
 (3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย**) 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่
* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิัทในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อน
วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 
2560 โดยเป็นราคาทีค่ านวณระหว่างวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่
24 ตุลาคม 2560 ซึง่เท่ากบั 0.446 บาท 

 

** ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคา PP x จ านวนหุน้ PP)     
            (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ PP) 

 

=  (0.446 x 1,865,376,587) + (0.405 x 460,000,000) 
1,865,376,587 + 460,000,000 

 

= 0.438 บาทต่อหุน้ 
 

(0.446 – 0.438) 
0.446 

 

 = รอ้ยละ 1.79 
 

ดงันัน้ จากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ทีเ่ท่ากบั 0.405 บาทต่อหุน้ จะ
เกดิผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.79 
  
 (4) ความคุม้ค่าท่ีผูถื้อหุ้นได้รบัเปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรอืสิทธิออกเสียงของ
ผูถ้ือหุ้น 

ถงึแมก้ารเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงักล่าวจะสง่
กระทบต่อผูถ้อืหุน้ตามรายละเอยีดขา้งตน้ แต่การเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวจะช่วยท าใหฐ้านะทางการเงนิ
ของบรษิทัมคีวามแขง็แกร่งและมัน่คงยิง่ขึน้ และจะช่วยใหบ้รษิทัสามารถน าเงนิทุนทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนดงักล่าวมาขยาย

= 

= 

= 
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การลงทุนและการด าเนินธุรกจิของบรษิทัไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ตามแผนงานทีว่างไว ้ ซึง่จะสง่ผลใหก้ารด าเนินงาน
ของบรษิทัมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ท าใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์ในรปูของเงนิปนัผลในอนาคต ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัซึง่ประกอบดว้ย 

1. Price Dilution : ผูถ้อืหุน้จะไม่มผีลกระทบเน่ืองจากเป็นการเสนอขายในราคาตลาด ท าใหม้ลูค่าหุน้
เดมิของผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้บัผลกระทบในเรื่องราคาหุน้ 

2. Earnings per share Dilution (EPS) : ปจัจบุนั บรษิทัยงัประสบภาวะขาดทุนอยู่ จงึไม่สามารถ
ค านวณได ้อย่างไรกต็าม หากบรษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนและสามารถสรา้งผลก าไรไดก้จ็ะท าให ้EPS เป็นบวกเพิม่ขึน้ 

3. Control Dilution : ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ และการใชส้ทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 19.78  

อย่างไรกต็าม แมจ้ะเกดิผลกระทบดงักล่าวขา้งต้น แต่หากบรษิทัได้รบัเงนิเพิม่ทุนตามวตัถุประสงคก์็
จะท าให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และผลก าไรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต 
นอกจากน้ี ยงัท าใหม้ลูค่าทางบญัชซีึง่ปจัจุบนัเท่ากบั 0.35 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้เป็น 0.36 บาทต่อหุน้   

 
4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2560 มกีรรมการเขา้ประชมุ 6 ท่าน จาก

กรรมการทัง้สิน้ 9 ท่าน เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ในจ านวนกรรมการทีเ่ขา้ประชุมทัง้หมด              
มกีรรมการอสิระร่วมเขา้ประชุมดว้ย 1 ทา่น จากจ านวนกรรมการอสิระทัง้สิน้ 3 ท่าน ไดม้คีวามเหน็เกีย่วกบัการเพิม่ทุน
และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั ดงันี้ 

 
 (1) เหตผุลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน 

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมคีวามจ าเป็นในการเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทั 
ส าหรบัธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน เพื่อเป็นการเพิม่สดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑท์ีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงู สง่ผลใหผ้ล
การด าเนินงานของบรษิทัดขีึน้ และช าระคนืเงนิกูย้มืเพื่อเป็นการลดภาระการช าระคนืเงนิกูย้มืและตน้ทุนทางการเงนิ ซึง่
เป็นการสรา้งผลตอบแทนใหก้บับรษิทัและผูถ้อืหุน้ไดด้ขี ึน้ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็น ดงันี้ 

 โดยทีบ่รษิทัมผีลการด าเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง อนัมสีาเหตุหลกัเกดิจากบรษิทัมขีาดทุน
ขัน้ตน้ ซึง่ระยะทีผ่า่นมาบรษิทักไ็ดม้กีารปรบัปรงุกระบวนการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑก์ระสอบพลาสตกิใหค้ล่องตวัเพื่อ
ทดแทนผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑป์อทีบ่รษิทัเลกิผลติไป สง่ผลใหใ้นปี 2559 บรษิทัเริม่มกี าไรขัน้ตน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัมี
ก าไรขัน้ตน้ต ่าไม่เพยีงพอต่อค่าใชจ้่ายด าเนินงาน สง่ผลใหบ้รษิทัมขีาดทุนสทุธสิ าหรบัปี 2559 จ านวน 70.90 ลา้นบาท 

 ในปี 2560 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่สายการผลติผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 และไดเ้ริม่มี
รายไดเ้ชงิพาณชิยต์ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 โดยปจัจุบนัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ประมาณรอ้ยละ 20  ของมลูค่าขายซึง่สงู
กว่าก าไรขัน้ตน้ของผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑก์ระสอบพลาสตกิ และปจัจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการเพิม่ก าลงัการผลติใหส้งูขึน้ 
อย่างไรกต็าม ก าไรขัน้ตน้จากสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 กย็งัไม่เพยีงพอต่อค่าใชจ้่าย
ด าเนินงาน บรษิทัจงึประสงคจ์ะเพิม่สดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงูเพิม่ขึน้ โดยจะ
ลงทุนสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 2 เพิม่ขึน้อกีสายการผลติ ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ก าไรขัน้ตน้ใหม้จี านวน
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มากเพยีงพอต่อค่าใชจ้่ายด าเนินงานจนสามารถสรา้งผลก าไรสทุธ ิ และสามารถหยุดการลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้ในแต่ละ
ปีลงไดใ้นทีส่ดุ 

 เมื่อการลงทุนสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 และระยะที ่ 2 เสรจ็แลว้ จะท าให้
บรษิทัมรีายไดส้งูขึน้ บรษิทัจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัเตรยีมเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใชจ้ดัซือ้วตัถุดบิและใชส้ ารองค่าใชจ้่ายการ
ผลติ  นอกจากน้ี บรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนครัง้นี้ไปช าระเงนิกูท้ีจ่ะครบก าหนดภายในปี 2562 ซึง่ท าใหบ้รษิทั
ไม่ตอ้งจดัหาเงนิกูย้มืทีม่ภีาระดอกเบีย้มาใชค้นืหนี้เดมิ หรอืไมต่อ้งน าเงนิทีใ่ชห้มุนเวยีนในกจิการมาช าระคนืหนี้ ซึง่จะท า
ใหบ้รษิทัมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อซือ้วตัถุดบิและส ารองค่าใชจ้่ายการผลติอย่างเพยีงพอ  

 อน่ึง ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2560 บรษิทัมเีงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิครัง้
ก่อนเมื่อปี 2559 คงเหลอืจ านวน 100.26 ลา้นบาท ซึง่ต่อมาบรษิทัไดใ้ชข้ยายธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่1 จ านวน 
3.90 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใชส้ าหรบัธุรกจิกระสอบพลาสตกิและเป็นค่าใชจ้่ายด าเนินงานของ
บรษิทัระหว่างปี 2560 – 2562 

  
 (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า หากบรษิทัสามารถจดัจ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ จะท าใหบ้รษิทัสามารถเริม่ลงทุนสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่
2 ไดเ้รว็ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัมปีระสบการณ์จากสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 อยู่แลว้ ซึง่จะท าให้
บรษิทัสามารถสรา้งผลก าไรจากการด าเนินงานไดเ้รว็ขึน้ และจะสง่ผลดต่ีอผลประกอบการและความมัน่คงของบรษิทัต่อไป 
ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 2 ในอาคารโรงงานเดยีวกบั
สายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 ไวแ้ลว้ ซึง่หลงัจากเพิม่สายการผลติระยะที ่ 2 ดงักล่าวแลว้จะท าให้
อาคารโรงงานทีผ่ลติบรรจภุณัฑช์นิดอ่อนคบัแคบ บรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขยายพืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ โดยก่อสรา้งอาคาร
คลงัสนิคา้ขนาด 3,500 ตารางเมตร เพิม่ขึน้ซึง่บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมพืน้ทีภ่ายในโรงงานของบรษิทั ณ เขตสง่เสรมิ
อุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา ไวแ้ลว้เช่นกนั  

 
 (3) ความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการท่ี
จะด าเนินการรวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน  

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงผลการด าเนินงานจากขาดทุน
สทุธเิป็นก าไรสทุธใิหส้ าเรจ็โดยเรว็ โดยการเพิม่สดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑบ์รรจภุณัฑช์นิดอ่อนทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงูกว่า
ผลติภณัฑก์ระสอบพลาสตกิ ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งลงทุนสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนเพิม่ขึน้
เพื่อใหม้ผีลก าไรขัน้ตน้เพยีงพอต่อค่าใชจ้่ายด าเนินงาน สามารถสรา้งผลก าไรสทุธแิละสามารถหยุดการลดลงของสว่นของผู้
ถอืหุน้ในแต่ละปีลงได ้ โดยคาดว่าจะมรีะยะเวลาคนืทุน (Payback Period) ส าหรบัธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน   
ไม่เกนิ 6 ปี 6 เดอืนภายหลงัจากทีไ่ดข้ยายการลงทุน อกีทัง้ การขยายการลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว ดงันัน้ 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่นครัง้นี้จงึเป็นแนวทางทีเ่หมาะสมเพราะเป็นแหล่งเงนิทุนระยะยาว เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการใชเ้งนิทุนและเป็นเงนิทนุทีไ่มม่ภีาระดอกเบีย้ ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายประจ าทีท่ าใหค้่าใชจ้่ายด าเนินงานของบรษิทัสงูขึน้ 
ทัง้นี้ เมื่อบรษิทัไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหุน้แลว้ บรษิทัจะใชเ้งนิดงักล่าวขยายธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนได้
ทนัท ี โดยจดัซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 2 และก่อสรา้งอาคาร
คลงัสนิคา้ผลติภณัฑบ์รรจภุณัฑช์นิดอ่อน นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิไวส้ าหรบัช าระหนี้เงนิกูย้มืและใชส้ ารองเป็น
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เงนิทุนหมุนเวยีนในการผลติไวแ้ลว้ดว้ย ท าใหเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัครัง้
นี้ มคีวามเพยีงพอต่อการใชเ้งนิของบรษิทั    
 
 (4) ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ต่อการประกอบธรุกิจของบริษทัตลอดจนฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัอนัเน่ืองจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรอืโครงการ 

 คณะกรรมการบรษิทัมเีหน็ว่าการเพิม่ทุนใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดัครัง้นี้ เป็นผลดต่ีอการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัและเป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและความมัน่คงใหแ้ก่ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ตลอดจนช่วยเสรมิสภาพ
คล่องทางการเงนิใหบ้รษิทั นอกจากนี้ การเพิม่ทุนครัง้นี้ยงัท าใหส้ดัสว่นหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัลดลงจาก 0.17 เท่า ณ 
วนัที ่30 มถุินายน 2560 เป็น 0.13 เท่า ภายหลงัการเพิม่ทุน ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนื 
โดยไม่เกดิผลกระทบใดๆ ต่อบรษิทั ดงันี้ 

- บรษิทัจะไม่ไดร้บัผลกระทบใดต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัยงัคงประกอบธรุกจิ
ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์ช่นเดมิ เพยีงแต่การเพิม่ทุนครัง้นี้จะท าใหบ้รษิทัสามารถเพิม่สดัสว่นรายได้ผลติภณัฑท์ีม่อีตัราก าไร
ขัน้ตน้สงูไดม้ากขึน้ นอกจากนี้ลกัษณะการใชส้นิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทักเ็ป็นไปตามเดมิ 

- บรษิทัจะไม่ไดร้บัผลกระทบทางดา้นฐานะทางการเงนิ เน่ืองจากการเพิม่ทุนครัง้นี้ท าใหบ้รษิทัมี
ฐานะทางการเงนิดขีึน้ มสีภาพคล่องสงูขึน้ และมคีวามเพยีงพอของความตอ้งการใชเ้งนิทุน นอกจากน้ียงัใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจาก
เพิม่ทุนครัง้นี้ในการลงทุนระยะยาวซึง่ท าใหแ้หล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุนมคีวามเหมาะสม 

- บรษิทัจะไม่ไดร้บัผลกระทบทางดา้นผลการด าเนินงาน เน่ืองจากการเพิม่ทุนครัง้นี้จะท าใหบ้รษิทัมี
เงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะลงทุนขยายธุรกจิ เพิม่ขดีความสามารถในการผลติและการหารายได ้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัมผีลการ
ด าเนินงานดขีึน้   

 อย่างไรกต็าม หากบรษิทัไม่สามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัใน
ครัง้นี้ได ้ หรอืเสนอขายไดไ้ม่ครบจ านวน กจ็ะสง่ผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่ 2 
ท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสขยายธุรกจิไปสูผ่ลติภณัฑท์ีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงู และอาจสง่ผลใหบ้รษิทัไม่สามารถสรา้งผลก าไร
จากการด าเนินงานได ้    
 

(5) ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงบริษทัจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั และ
ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายดงักลา่ว 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่ วาวา ในราคาหุน้ละ 0.405 บาท เป็นราคาทีม่สีว่นลด
รอ้ยละ 9.19 จากราคาตลาด คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาที่
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั และสงูกว่ามลูค่าทางบญัชขีองบรษิทั อกีทัง้เป็นราคาทีส่งูกว่า
มลูค่าทางบญัชปีรบัปรุงดว้ยมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัยแ์ละเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน ตาม
รายละเอยีด ขอ้ 1.2 วธิกีารก าหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด 

 
(6) เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

คณะกรรมการบรษิทัเลอืกการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) เน่ืองจากการเพิม่ทุนแบบ Private Placement เป็นการระดมทุนทีส่ะดวก ใชร้ะยะเวลาสัน้ และขัน้ตอนการ
ด าเนินการไม่ยุ่งยาก ประกอบกบัทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่2 กนัยายน 2559 ไดอ้นุมตักิารจดัสรร
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หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering)แลว้ แต่มี
การจองซือ้หุน้เพยีง 416,819,746 หุน้ จากจ านวนทีเ่สนอขาย 965,518,334 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 43.17 ของจ านวนหุน้ที่
เสนอขาย รวมเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนจ านวน 187.57 ลา้นบาท ซึง่ไม่เพยีงพอต่อวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทีบ่รษิทัได้
ก าหนดไว ้ อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัมคีวามตอ้งการเงนิทุนเพื่อน าไปใชใ้นการขยายธุรกจิของบรษิทัทีม่อียู่ในปจัจุบนั (ตาม
รายละเอยีดทีป่รากฏอยูใ่นหวัขอ้ “วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งนิทุนในสว่นทีเ่พิม่” ในแบบรายงานการเพิม่ทุน 
(F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1)) คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรว่าการระดมทุนแบบ Private Placement นัน้เหมาะสมกบั
บรษิทัในขณะนี้ 

 
5. ความสมัพนัธร์ะหวา่งวาวา (บุคคลในวงจ ากดั) และบริษทั 

วาวาและบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบัวาวา 

รายละเอียด การถือหุ้นของบริษทั 
ก่อนการเสนอขายให้แก่วาวา 

การถือหุ้นของบริษทั 
หลงัการเสนอขายให้แก่วาวา 

  จ านวน 
(หุ้น) 

รอ้ยละของ
ทุนช าระแลว้
ของบริษทั1 

จ านวน 
(หุ้น) 

รอ้ยละของทุน
ช าระแลว้ของ

บริษทั2 
1. วาวา บุคคลในวงจ ากดั(Private 

Placement) ซึง่ไดร้บัการ
เสนอขายและจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหมข่อง
บรษิทัในครัง้นี้ 

- - 460,000,000 19.78 

2. นายวรีะชาต ิ โลหศ์ริ ิ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ 
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
และกรรมการผูจ้ดัการของ 
วาวา 

32,330,200 1.73 32,330,200 1.39 

3. นางทฆิมัพร  โลหศ์ริ ิ ภรรยานายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิ 25,210,100 1.35 25,210,100 1.09 
รวม  57,540,300 3.08 597,540,300 22.26 

หมายเหตุ : 1 ทุนช าระแลว้ของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 1,865,376,587 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
1,865,376,587 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 2 ทุนช าระแลว้ของบรษิทัภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทัใหแ้กว่าวา ในครัง้
นี้ เท่ากบั 2,325,376,587 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,325,376,587 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท 

 
นอกจากการถอืหุน้ของบรษิทัของวาวา และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวา ตามรายละเอยีดขา้งตน้แลว้ วาวาไม่

มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่นกบับรษิทั หรอื (1) กรรมการและผูบ้รหิาร (2) ผูม้อี านาจควบคมุ (3) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั หรอืบรษิทัอื่นทีม่บีุคคลทีร่ะบุใน (1) (2) หรอื (3) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุม 

 
บรษิทัและวาวา ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ต่อกนั ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ของบรษิทัใหแ้ก่ 

วาวา ครัง้นี้ จงึไมถ่อืเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อย่างใด 
 

6. เง่ือนไขหรอืข้อตกลงอ่ืนใดกบับุคคลในวงจ ากดั 
บรษิทั และ บรษิทั วาวา แพค จ ากดั มขีอ้ตกลงและเงื่อนไข สามารถสรุปรายละเอยีดสาระส าคญัของสญัญา

จองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม่ ดงันี้ 
 

ล าดบั หวัข้อ รายละเอียด 
1. คู่สญัญา 1. บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

(“บรษิทั”) ในฐานะผูอ้อกและเสนอขาย 
2. บรษิทั วาวา แพค จ ากดั (“วาวา”) ในฐานะผูจ้องซือ้ 

2. วนัทีล่งนามในสญัญา วนัที ่25 ตุลาคม 2560 
3. การออกและจองซือ้หุน้สามญั         

เพิม่ทุนใหม ่
บรษิัทตกลงที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพื่อพจิารณา
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุ น จ านวนทั ้ง สิ้น ไม่ เกิน 
460,000,000 หุ้น ให้แก่ วาวา อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ในราคา 0.405 บาทต่อหุน้ คดิเป็น
ร้อยละ 24.66 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ 
ปจัจุบนั และวาวาตกลงจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ที่บรษิัทออก
และเสนอขายครัง้เดยีวทัง้จ านวนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีท่ีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 ของบรษิทัมมีตอินุมตัิให้เสนอขาย
หุน้เพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ 

4. ราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ บรษิทัจะไดร้บัช าระราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ในราคารวมทัง้สิน้ 
186,300,000 บาท  

5. เงื่อนไขบงัคบัก่อนส าหรบัด าเนินการ
ตามธุรกรรม 

1. วาวาตกลงช าระเงินมดัจ าค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่เป็น
จ านวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ภายในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 ทัง้นี้ หากบริษัทไม่ได้รบัเงินมดัจ าตาม
จ านวนและก าหนดดงักล่าว บรษิทัจะยกเลกิการจดัประชุมผูถ้อื
หุน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัจะคนืเงนิมดัจ าในกรณีดงัต่อไปนี้   
1) ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 มมีตไิม่อนุมตัใิห้

เพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยมตดิงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ    ผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืบรษิทั
ยกเลกิการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 
มกราคม 2561   

2) บรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดั  

2. บรษิทัและวาวา ไดร้บัการอนุมตัใิหด้ าเนินธุรกรรมดงักล่าวตาม
ระเบยีบและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล  

6. เงื่อนไขบงัคบัหลงัการด าเนินการตาม
ธุรกรรม 

1. บรษิทัและวาวา ไมม่นีโยบายการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกัของ
บรษิทั โดยบรษิทัจะยงัคงประกอบธุรกจิต่อไปตามปกตเิช่นเดมิ 

2. วาวาตกลงจะไม่ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ (Silent Period) ที่
ไดร้บัจากการจองซือ้ครัง้นี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
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ล าดบั หวัข้อ รายละเอียด 
นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหม่เริม่ท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหม่
ดงักล่าวเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวาสามารถ
ทยอยขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ 

3. วาวารวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวาตามมาตรา 258 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ จะไม่สง่บุคคล
เขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ของบรษิทัแต่อย่างใด 

7. เงื่อนไขอื่น วาวาตกลงไม่เรียกร้องค่าความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืบรษิทั ไม่ว่ากรณีใดๆ อนัเนื่องจากบรษิทั
ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่วาวาได้ เว้นแต่
เรยีกรอ้งเงนิมดัจ าคนืโดยไม่มดีอกเบีย้เท่านัน้ 

8. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
 

7. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการของบรษิทัขอรบัรองว่าคณะกรรมการไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั

รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัในเรื่องเกีย่วกบัการเพิม่ทุนครัง้นี้แลว้ อย่างไรกด็ ี หากการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่บรษิทั ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 85 
แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และหากการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุให้
กรรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จาก
กรรมการนัน้แทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ) นอกจากนี้ คณะกรรมการของบรษิทัขอรบัรองว่า คณะกรรมการไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพจิารณาและ
ตรวจสอบขอ้มลูของวาวา และมคีวามเหน็ว่า วาวา เป็นนกัลงทนุทีม่ศีกัยภาพและสามารถลงทนุในบรษิทัไดจ้รงิ 

 
บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้น และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิใน

ลกัษณะใดๆ เท่าทีพ่งึจะทราบได ้
 

   จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
   ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
             พลต ารวจเอก   
 (สมชาย วาณิชเสนี) (นายวรี ์วรศกัดิโ์ยธนิ) 
 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 


