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ที ่NEP146-2560      
 

วนัที ่25 ตุลาคม 2560 
 

เรือ่ง  แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการลดทุน การเพิม่ทุน การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement), การไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการกาํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2561 (แกไ้ขครัง้ที ่3) 

 
เรยีน    กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1.  แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4) 
 2. สารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั  

 
ตามที ่ บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรมจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดม้กีารประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2560 นัน้ บรษิทัขอแจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการทีส่าํคญัดงัน้ี 
 
1. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพือ่พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก

จาํนวน 2,896,834,342 บาท เป็น 2,348,135,754 บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดจ้าํหน่ายจาํนวน 
548,698,588 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เน่ืองจากเป็นหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2559 เมือ่วนัที ่    
2 กนัยายน 2559 เพือ่ใหป้ฏบิตัเิป็นไปตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั ทีก่าํหนดใหบ้รษิทัตอ้ง
ทาํการลดทุนจดทะเบยีนโดยวธิกีารยกเลกิหุน้สามญัจดทะเบยีนทีย่งัไมไ่ดอ้อกจาํหน่าย ก่อนทีบ่รษิทัจะสามารถเพิม่
ทุนของบรษิทัได ้
 
ทัง้น้ี ปจัจุบนั บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนชาํระแลว้ เทา่กบั 1,865,376,587 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่ไมร่วม
หุน้ทีจ่ดัสรรไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่ 3 (NEP-W3) ที่
คงเหลอือยูจ่าํนวน 482,759,167 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
 

2. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพือ่พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ขอ้ 4. ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เป็นดงัน้ี 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน 2,348,135,754 บาท (สองพนัสามรอ้ยสีส่บิแปดลา้นหน่ึงแสนสามหมืน่หา้พนั

เจด็รอ้ยหา้สบิสีบ่าท) 
 แบง่ออกเป็น  2,348,135,754 หุน้ (สองพนัสามรอ้ยสีส่บิแปดลา้นหน่ึงแสนสามหมืน่หา้พนั

เจด็รอ้ยหา้สบิสีหุ่น้) 
 มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น  2,348,135,754 หุน้ (สองพนัสามรอ้ยสีส่บิแปดลา้นหน่ึงแสนสามหมืน่หา้พนั

เจด็รอ้ยหา้สบิสีหุ่น้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (-)” 
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3. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก
จาํนวน 2,348,135,754 บาท เป็น 2,808,135,754 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่จาํนวน 460,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค 
จาํกดั ทัง้น้ี การเพิม่ทุนครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อขยายกาํลงัการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน, ใชค้นืหน้ีเงนิกูย้มื 
และใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน ดงัรายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 
 

4. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพือ่พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ขอ้ 4. ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความใหม ่
ดงัน้ี 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน 2,808,135,754 บาท (สองพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหน่ึงแสนสามหมืน่หา้พนัเจด็

รอ้ยหา้สบิสีบ่าท) 
 แบง่ออกเป็น  2,808,135,754 หุน้ (สองพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหน่ึงแสนสามหมืน่หา้พนัเจด็

รอ้ยหา้สบิสีหุ่น้) 
 มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
   โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามญั 2,808,135,754 หุน้ (สองพนัแปดรอ้ยแปดลา้นหน่ึงแสนสามหมืน่หา้พนัเจด็

รอ้ยหา้สบิสีหุ่น้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (-)” 
 

5. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 เพือ่พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่
จาํนวนไมเ่กนิ 460,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จาํกดั (“วาวา”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.405 บาท มลูค่ารวม 186,300,000 บาท 
ซึง่ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมด่งักลา่วเป็นราคาไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคา
ซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัยอ้นหลงั 15 วนัทาํการ ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้
เสนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คอืระหวา่งวนัที ่ 2 ตุลาคม 2560 ถงึ
วนัที ่24 ตุลาคม 2560 ซึง่มรีาคาเทา่กบั 0.446 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 
 
ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมค่รัง้น้ี เป็นการเสนอขายทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตกิาํหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจน 
ซึง่นอกจากบรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งก่อน
การเสนอขายใหแ้ก่วาวาดว้ย โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดใหว้าวาสง่มอบเงนิมดัจาํจาํนวน 20,000,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาท) ใหแ้ก่บรษิทัภายใน
วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2560 เพือ่แสดงเจตจาํนงการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั หากบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิมดัจาํ
ดงักลา่วภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจะจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ยกเลกิการพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนเพือ่เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัต่อวาวาและการดาํเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึยกเลกิ
การจดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2561 ทีจ่ะพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพือ่เสนอขายสามญัเพิม่ทุน
ใหมข่องบรษิทัต่อวาวาและการดาํเนินการอื่นๆ 
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ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิมดัจาํดงักลา่ว บรษิทัมเีงือ่นไขในการคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่ดีอกเบีย้ ดงัน้ี 
-  บรษิทัไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลใน
วงจาํกดัดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน หรอืบรษิทัยกเลกิการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 2561  

-  บรษิทัไมไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั 

 
บรษิทัและวาวา ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ต่อกนั ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัใหแ้ก่วาวา ครัง้น้ี 
จงึไมถ่อืเป็นการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 
เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อยา่งใด 

 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะไมเ่ป็นผลใหว้าวา (รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวา) มหีน้าทีต่อ้งทาํคาํเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 12/2554 เรือ่ง 
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํกจิการ (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
  
อน่ึง ไมว่า่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วนัทีว่าวาชาํระเงนิคา่หุน้เพิม่ทุน
เทา่ใดกต็าม วาวาตกลงจะไมข่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ (Silent Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหมเ่ริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (”ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยเมือ่
ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่วเริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวา
สามารถทยอยขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่วไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้  
 
ทัง้น้ี มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
ระดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป เป็นผูม้อีาํนาจในการดาํเนินการในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมต่่อวาวา ดงัต่อไปน้ี 
(1) กาํหนดและแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ เพือ่เสนอ

ขายต่อวาวา อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) การกาํหนดระยะเวลาเสนอขาย
และราคาเสนอขาย ตลอดจนกาํหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่หน็สมควร เพื่อใหก้าร
ดาํเนินการดงักลา่วบรรลุผลสาํเรจ็ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอบเขตทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) ดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นสมควรและเกีย่วขอ้งกบัหรอืมคีวามจาํเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรอืจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหม ่ซึง่รวมถงึการเจรจา เขา้ทาํ ลงนาม และ/หรอื แกไ้ขเพิม่เตมิแบบคาํขอ และ/หรอื เอกสารใดๆ ที่
จาํเป็นต่อหรอืเกีย่วขอ้งกบัการออกเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ และการยืน่แบบคาํขอทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมเ่พือ่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. การจด
ทะเบยีนลดทุน เพิม่ทุน และการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละ/หรอื การนําหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหมเ่ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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(3) ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์ สาํนกังาน 
ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบุคคลหรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

จาํกดั (“วาวา”) โดยสญัญาดงักลา่ว บรษิทัตกลงทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่าํนวนไม่
เกนิ 460,000,000 หุน้ เสนอขายต่อวาวา ซึง่เป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคา 
0.405 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายขา้งตน้ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญั
ของบรษิทัยอ้นหลงั 15 วนัทาํการ ก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัมมีตใิหเ้สนอวาระการเพิม่ทุนต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้  ซึง่บรษิทัและวาวาไมไ่ดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั โดยมขีอ้กาํหนดและเงือ่นไขตามทีป่รากฏในสรปุ
รายละเอยีดสาระสาํคญัของสญัญาจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม ่ดงัน้ี 
 

ลาํดบั หวัข้อ รายละเอียด 
1. คูส่ญัญา 1. บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั 

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

2. วนัทีล่งนามในสญัญา วนัที ่25 ตุลาคม 2560 
3. การออกและจองซือ้หุน้สามญั         

เพิม่ทุนใหม ่
บรษิทัตกลงทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพือ่
พจิารณาออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนทัง้สิน้ไม่
เกนิ 460,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ วาวาอนัเป็นการเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคา 0.405 บาท
ต่อหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.66 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิทั ณ ปจัจุบนั และวาวาตกลงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนใหมท่ีบ่รษิทัออกและเสนอขายครัง้เดยีวทัง้จาํนวนภายใน 
90 วนันบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 
ของบรษิทัมมีตอินุมตัใิหเ้สนอขายหุน้เพิม่ทุนทีอ่อกใหม ่

4. ราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ บรษิทัจะไดร้บัชาํระราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่นราคารวม
ทัง้สิน้ 186,300,000 บาท  

5. เงือ่นไขบงัคบัก่อนสาํหรบัดาํเนินการ
ตามธุรกรรม 

1. วาวาตกลงชาํระเงนิมดัจาํคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่
เป็นจาํนวน 20,000,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาท) ภายใน
วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2560 ทัง้น้ี หากบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิ
มดัจาํตามจาํนวนและกาํหนดดงักลา่ว บรษิทัจะยกเลกิ
การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัจะคนืเงนิมดั
จาํในกรณีดงัต่อไปน้ี   
1) ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 มมีตไิม่

อนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน โดยมตดิงักลา่วตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน หรอืบรษิทัยกเลกิการประชุมวสิามญั
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 2561 

2)  บรษิทัไมไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมต่่อบุคคลใน
วงจาํกดั  
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ลาํดบั หวัข้อ รายละเอียด 
2. บรษิทัและวาวา ไดร้บัการอนุมตัใิหด้าํเนินธุรกรรม

ดงักลา่วตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของ
หน่วยงานทีก่าํกบัดแูล  

6. เงือ่นไขบงัคบัหลงัการดาํเนินการตาม
ธุรกรรม 

1. บรษิทัและวาวา ไมม่นีโยบายการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกั
ของบรษิทั โดยบรษิทัจะยงัคงประกอบธุรกจิต่อไป
ตามปกตเิชน่เดมิ 

2. วาวาตกลงจะไมข่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ (Silent 
Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ครัง้น้ีไมว่า่กรณีใดๆ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหม่
เริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยเมือ่ครบกาํหนดระยะเวลา  
6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่วเริม่ทาํ
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวาสามารถทยอยขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่วไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 
ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ 

3. วาวารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัวาวาตามมาตรา 258 
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ จะ
ไม่สง่บุคคลเขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ของ
บรษิทัแต่อยา่งใด 

7. เงือ่นไขอื่น วาวาตกลงไมเ่รยีกรอ้งคา่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ จาก
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืบรษิทั ไมว่า่กรณีใดๆ อนั
เน่ืองจากบรษิทัไมส่ามารถเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่
วาวาได ้เวน้แต่เรยีกรอ้งเงนิมดัจาํคนืโดยไมม่ดีอกเบีย้เทา่นัน้ 

8. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
 
7. อนุมตกิารขยายการลงทุนธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน มลูคา่รวม 75 ลา้นบาท แบ่งเป็นการก่อสรา้งอาคาร

คลงัสนิคา้ในพืน้ทีโ่รงงานจาํนวน 35 ลา้นบาท และการจดัซือ้เครือ่งจกัร อุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เพิม่
กาํลงัการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน อกีจาํนวน 40 ลา้นบาท ทัง้น้ี เพือ่เพิม่สดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑท์ีม่กีาํไร
ขัน้ตน้สงูใหม้ากขึน้ 
  
อน่ึง การเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้ เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ซึง่เมือ่พจิารณาขนาดของรายการดงักลา่ว
ดว้ยวธิคีาํนวณตามเกณฑต่์างๆ โดยคาํนวณจากงบการเงนิของบรษิทั สาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 
2560 ซึง่ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้พบวา่ การเขา้ทาํรายการดงักลา่วมขีนาดของรายการสงูสดุ
เมือ่คาํนวณขนาดของรายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมสิง่ตอบแทนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 9.83 ของมลูคา่สนิทรพัยร์วมของ
บรษิทั ซึง่ขนาดของรายการมมีลูคา่น้อยกวา่รอ้ยละ 15  
 



6 
 

นอกจากน้ี บรษิทัไม่ไดเ้ขา้ทํารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยด์งักล่าวกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบับรษิทั ดงันัน้ การเขา้ทํา
รายการดังกล่าวจึงไม่เป็นการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 แต่อยา่งใด   

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

อโนมาแกรนด ์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดาร ิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
วาระที ่1 เรือ่งทีท่า่นประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่2  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากจาํนวน 2,896,834,342 บาท เป็น 2,348,135,754 

บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดจ้าํหน่ายจาํนวน 548,698,588 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

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

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่จาํนวน 460,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จาํกดั 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่าํนวนไมเ่กนิ 460,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จาํกดั   
(“วาวา”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.405 บาท มลูคา่รวม 186,300,000 บาท ซึง่ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อก
ใหมด่งักลา่วเป็นราคาไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 

วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 
ในการน้ี ใหก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 (Record 

Date) ในวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560  
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

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

แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 
บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรพัยแ์ละอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 25 ตลุาคม 2560 
 

ขา้พเจา้บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอรายงานมตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2560 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

 
1. การเพ่ิมทนุ 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากจาํนวน 2,348,135,754 บาท เป็น 
2,808,135,754 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่จาํนวน 460,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
รวม 460,000,000 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนลกัษณะดงัน้ี  
 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม  
(บาท) 

แบบกาํหนดวตัถุประสงค ์ หุน้สามญั 460,000,000 1.00 460,000,000 
ในการใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

     แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
(General mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 
2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 460,000,000 หุน้มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท
รวม 460,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

 2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทนุ  
จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 
วนั เวลา จองซ้ือ 

และชาํระเงินค่าหุ้น 
หมายเหต ุ

บุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) 
ไดแ้ก่ บรษิทั วาวา แพค 
จาํกดั (“วาวา”) 

460,000,000 - 0.405 คาดวา่การจองซือ้และ
การชาํระเงนิคา่หุน้ จะ
เสรจ็สิน้ภายใน 90 วนั 
นบัจากวนัทีท่ีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2561 มมีตอินุมตั ิ

โปรดดหูมายเหตุ 
 

หมายเหตุ 
(ก) รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2561 เพือ่พจิารณาและ
อนุมตักิารเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั จาํนวนไมเ่กนิ 460,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่รา

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ วาวา อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคา
หุน้ละ 0.405 บาท มลูคา่รวม 186,300,000 บาท ซึง่ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมด่งักลา่วเป็นราคาไมต่ํ่ากวา่
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของบรษิทั
ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการ ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตัใิห้
บรษิทัเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คอืระหวา่งวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่24 ตุลาคม 2560 ซึง่มรีาคาเทา่กบั 
0.446 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 
ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมค่รัง้น้ี เป็นการเสนอขายทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตกิาํหนดราคาเสนอขาย
ไวช้ดัเจน ซึง่นอกจากบรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งก่อนการเสนอขายใหแ้ก่วาวาดว้ย โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ
ในสารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดใหว้าวาสง่มอบเงนิมดัจาํจาํนวน 20,000,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาท) ใหแ้ก่
บรษิทัภายในวนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2560 เพือ่แสดงเจตจาํนงการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั หากบรษิทั
ไมไ่ดร้บัเงนิมดัจาํดงักลา่วภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจะจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อยกเลกิการ
พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพือ่เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัต่อวาวาและการ
ดาํเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึยกเลกิการจดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2561 ทีจ่ะพจิารณาอนุมตัิ
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพือ่เสนอขายสามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัต่อวาวาและการดาํเนินการอื่นๆ 
 

ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่ 30 ตุลาคม 2560 บรษิทัไดร้บัเงนิมดัจาํจาํนวน 20,000,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาท) จากวาวา 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิมดัจาํดงักลา่ว บรษิทัมเีงือ่นไขในการคนืเงนิมดัจาํดงัน้ี 
-  บรษิทัไม่ได้รบัการอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิม่ทุนจดทะเบยีนและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อ

บุคคลในวงจาํกดัดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืบรษิทัยกเลกิการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 
2561 

-  บรษิทัไมไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หอ้อกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั 

 
บรษิทัและวาวา ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ต่อกนั อกีทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของวาวากไ็มไ่ด้
เป็น (ก) ผูบ้รหิาร (ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (ค) ผูม้อีาํนาจควบคุม (ง) บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร
หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม (จ) ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลตาม (ก) ถงึ (ง) ของบรษิทั ดงันัน้การเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัใหแ้ก่วาวา ครัง้น้ี จงึไมถ่อืเป็นการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่าํหนด
ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลง
วนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู
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และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่ 19 พฤศจกิายน 2546 
(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อยา่งใด 

 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะไมเ่ป็นผลใหว้าวา (รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวา) มหีน้าทีต่อ้ง
ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 
12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ (และทีไ่ดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

  
อน่ึง ไมว่า่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วนัทีว่าวาชาํระเงนิคา่หุน้
เพิม่ทุนเทา่ใดกต็าม วาวาตกลงจะไมข่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ (Silent Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ เป็น
ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหมเ่ริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยเมื่อครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่ว
เริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวาสามารถทยอยขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่วไดใ้นจาํนวนรอ้ย
ละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้  

 
ทัง้น้ี มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ ที่
เป็นผูบ้รหิารระดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป เป็นผูม้อีาํนาจในการดาํเนินการในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมต่่อ วาวา ดงัต่อไปน้ี 
(1) กาํหนดและแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ เพือ่

เสนอขายต่อวาวา อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) การกาํหนดระยะเวลา
เสนอขายและราคาเสนอขาย ตลอดจนกาํหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่หน็สมควร
เพือ่ใหก้ารดาํเนินการดงักลา่วบรรลุผลสาํเรจ็ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัขอบเขตทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) ดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นสมควรและเกี่ยวขอ้งกบัหรอืมคีวามจําเป็นต่อการเสนอขายและ/หรอื จดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ ซึ่งรวมถงึการเจรจา เขา้ทํา ลงนาม และ/หรอื แกไ้ขเพิม่เตมิแบบคาํขอ และ/หรอื 
เอกสารใดๆ ทีจ่าํเป็นต่อหรอืเกีย่วขอ้งกบัการออกเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่และการยื่น
แบบคําขอที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากดัต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. การจดทะเบยีนลดทุน เพิม่ทุน และการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ต่อกระทรวง
พาณิชย์และ/หรือ การนําหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

(3) ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กระทรวงพาณิชย ์
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบุคคลหรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
(ข) ข้อมลูของ บริษทั วาวา แพค จาํกดั (“วาวา”) 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของวาวา 
วาวา จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี 2540 ดว้ยทุนจดทะเบยีนจาํนวน 400 ลา้นบาท และทุนชาํระแลว้จาํนวน 300 ลา้น
บาท เป็นผูนํ้าทางดา้นการผลติกระสอบ Big bag และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ ดว้ยเครือ่งจกัรทีท่นัสมยั
และทมีงาน ทีม่ปีระสบการณ์กวา่ 20 ปี มโีรงงานผลติบรรจุภณัฑจ์าํนวน 3 โรงงานไดแ้ก่ โรงงานผลติ
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กระสอบ Big bag โรงงานผลติ PE Blow film และโรงงานผลติ Flexible packaging ทัง้น้ี โรงงานของ    
วาวา ผา่นมาตรฐานตามขอ้กาํหนด ISO9001/2008 GMP HACCP ISO14001 HALAL และอุตสาหกรรม
สเีขยีว ระดบัที ่3 
 
รายละเอยีดสดัสว่นรายไดแ้ละผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑข์องวาวา 
(ก) กระสอบ Big bag  มสีดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 80 ของรายไดร้วม เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติจาก

พลาสตกิ ขนาดใหญ่ประมาณ 105 x 110 x 115 เซนตเิมตร เพือ่ใชใ้นการขนยา้ยสนิคา้มขีนาด
บรรจุสนิคา้ทีม่น้ํีาหนกัตัง้แต่ 500 กโิลกรมั จนถงึ 2,000 กโิลกรมั ซึง่ใหป้ระโยชน์ในดา้นการขนสง่
และจดัเกบ็ไดม้ากขึน้ ปจัจุบนัมกีาํลงัการผลติ 15,000 ตนั/ปี โดยมวีตัถุดบิเป็นเมด็พลาสตกิมาผสม
ตามสดัสว่นทีก่ําหนด เพือ่ผลติเป็นกระสอบสานทีม่ขีนาด น้ําหนกั และเสน้ใยตามลกัษณะทีเ่หมาะ
แก่การขนสง่ ซึง่จะมคีุณสมบตัเิหนียวคงทนเป็นพเิศษ 

(ข) PE Blow film มสีดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติจาก
พลาสตกิ ขนาดประมาณ 23 x 37 น้ิว เพือ่ใชใ้นการบรรจุสนิคา้ ทีม่น้ํีาหนกัตัง้แต่ 5 กโิลกรมั จนถงึ 
50 กโิลกรมั ปจัจุบนัมกีาํลงัการผลติ 2,500 ตนั/ปี โดยมวีตัถุดบิเป็นเมด็พลาสตกิมาผสมตามสดัสว่น
ทีก่าํหนดเพือ่ผลติเป็นแผน่ฟิลมพ์ลาสตกิตามความหนา ขนาดและคุณภาพทีต่อ้งการแลว้นํามาเปา่ 
ตดัเป็นถุง เพือ่ใชบ้รรจุสนิคา้หรอืใชร้องภายใน Big bag อกีชัน้เพือ่กนัความชืน้ 

(ค) Flexible Packaging (บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน) มสีดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม เป็น
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยการขึน้รปูจากฟิลม์พลาสตกิหลายชัน้ ยกตวัอยา่งเชน่ LLDPE/OPP/PET 
Shrink Film เป็นตน้ เพือ่นําไปตดัและขึน้รปูใชใ้นการบรรจุสนิคา้ต่อไป ปจัจุบนัมกีาํลงัการผลติ 
1,200 ตนั/ปี โดยมวีตัถุดบิเป็นแผน่ฟิลมนํ์ามาพมิพแ์ละเคลอืบรวมกนัตามชัน้และความหนาที่
ตอ้งการ เพือ่ใชใ้นการบรรจุสนิคา้ เชน่ ถุงขา้วสาร ซองขนมขบเคีย้ว ซองแชมพ ู น้ํายาซกัผา้ เป็น
ตน้    

 
อน่ึง วาวาจะไมท่าํธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั และจะหยดุการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิด
อ่อน (Flexible Packaging) ภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัทีว่าวาเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั 
เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่วาวาในฐานะบุคคล
ในวงจาํกดัเน่ืองจากวาวาตอ้งการเน้นการผลติและจาํหน่ายกระสอบ Big bag ทีม่คีวามชาํนาญ มกีาร
ลงทุนและมสีดัสว่นรายไดส้งู ดงันัน้ กลุม่ลกูคา้สว่นใหญ่ของวาวาจงึเป็นกลุม่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่
นํา Big bag มาใชใ้นการขนสง่ขนยา้ยสนิคา้ ในขณะทีก่ลุม่ลกูคา้ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนของ
บรษิทัเป็นกลุม่ผูผ้ลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคเพือ่นําไปจาํหน่ายใหแ้ก่ผูบ้รโิภครายยอ่ย ทัง้น้ี การดาํเนิน
ธุรกจิของบรษิทัและวาวาในอนาคตจะเป็นดงัน้ี 
 

ผลิตภณัฑ ์ บริษทั * วาวา 
กระสอบ Big bag   ไมม่กีารผลติและจาํหน่าย ผลติและจาํหน่าย โดยมกีลุม่

ลกูคา้เป็นอุตสาหกรรมขนสง่  
PE Blow film ไมม่กีารผลติและจาํหน่าย ผลติและจาํหน่าย โดยมกีลุม่

ลกูคา้เป็นอุตสาหกรรมผูผ้ลติ
สนิคา้อุปโภค  
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ผลิตภณัฑ ์ บริษทั * วาวา 
Flexible Packaging ผลติและจาํหน่าย โดยมกีลุ่ม

ลกูคา้เป็นอุตสาหกรรมผูผ้ลติ
สนิคา้อุปโภคบรโิภค  

หยุดการผลิตและจํ าห น่ าย 
ภายใน  3 เดือนนับจากวันที ่   
วาวาเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหมข่องบรษิทั 

หมายเหตุ : * นอกจากบรษิทัจะผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนแลว้ บรษิทัยงัผลติบรรจุภณัฑก์ระสอบ
พลาสตกิขนาดเลก็เพื่อใชบ้รรจุสนิคา้ทีม่น้ํีาหนกั  5-50 กโิลกรมั เชน่ ขา้วสาร อาหารสตัว ์
เป็นตน้ โดยมวีตัถุดบิเป็นแผน่ฟิลมนํ์ามาพมิพ ์ชื่อสนิคา้ โลโกบ้รษิทั และสรรพคุณสนิคา้
ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ แลว้นํามาเคลอืบบนพลาสตกิสานทาํเป็นถุงกระสอบเพือ่บรรจุสนิคา้ 
ทัง้น้ี ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละกลุ่มลกูคา้ทีใ่ชผ้ลติภณัฑจ์ะแตกต่างจากกระสอบ Big bag  

 
2. รายชื่อผูถ้อืหุน้ของวาวา ณ วนัที ่7 กนัยายน 2560 

ช่ือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของทุนจดทะเบียน 
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 
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 ตาํแหน่ง 
นายวรีะชาต ิ โลหศ์ริ ิ กรรมการ กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
 
4. ตารางสรปุเงนิการเงนิรวมของวาวา 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
สินทรพัย ์:    
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 450.26 571.86 657.61 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 614.99 694.78 637.12 
รวมสินทรพัย ์ 1,065.25 1,266.64 1,294.73 
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รายการ งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

หน้ีสิน :    
หน้ีสนิหมนุเวยีน 588.66 587.67 545.79 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 120.58 176.03 172.13 
รวมหน้ีสิน 709.24 763.70 717.92 
ส่วนของผู้ถือหุ้น:    
ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 200.00 300.00 300.00 
กาํไรสะสม 156.01 202.94 276.81 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 356.01 502.94 576.81 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,065.25 1,266.64 1,294.73 

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

 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) 
กาํไรขัน้ต้น 90.33 172.90 192.11 
รายไดอ้ื่น 4.48 1.78 4.66 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 94.81 174.68 196.77 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (18.34) (29.70) (34.16) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (55.25) (66.00) (60.45) 
รวมค่าใช้จ่าย (73.59) (95.70) (94.61) 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 21.22 78.98 102.16 
ตน้ทุนทางการเงนิ (19.90) (27.68) (28.30) 
กาํไรสทุธิ 1.32 51.30 73.86 

 
5. ความสมัพนัธร์ะหวา่ง วาวา และ บรษิทั 

วาวาและ
บคุคล 

รายละเอียด การถือหุ้นของบริษทั 
ก่อนการเสนอขายให้แก่วาวา 

การถือหุ้นของบริษทั 
หลงัการเสนอขายให้แก่วาวา 

ท่ีเก่ียวข้องกบั
วาวา 

 จาํนวน (หุ้น) ร้อยละของ
ทนุชาํระแล้ว
ของบริษทั1 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละของ
ทนุชาํระแล้ว
ของบริษทั2 

1. วาวา บุคคลใน
วงจาํกดั
(Private 
Placement) ซึง่
ไดร้บัการเสนอ

- - 460,000,000 19.78 
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วาวาและ
บคุคล 

รายละเอียด การถือหุ้นของบริษทั 
ก่อนการเสนอขายให้แก่วาวา 

การถือหุ้นของบริษทั 
หลงัการเสนอขายให้แก่วาวา 

ท่ีเก่ียวข้องกบั
วาวา 

 จาํนวน (หุ้น) ร้อยละของ
ทนุชาํระแล้ว
ของบริษทั1 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละของ
ทนุชาํระแล้ว
ของบริษทั2 

ขายและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่
ทุนใหมข่อง
บรษิทัในครัง้น้ี 

2. นายวรีะชาต ิ 
โลหศ์ริ ิ

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการผูม้ ี
อาํนาจลงนาม 
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 ทุนชาํระแลว้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2560 เทา่กบั 1,865,376,587 บาท แบง่

ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,865,376,587 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
 2 ทุนชาํระแลว้ของบรษิทัภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั

ใหแ้ก่วาวาในครัง้น้ี เทา่กบั 2,325,376,587 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
2,325,376,587 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 
นอกจากการถอืหุน้ในบรษิทัของวาวา และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวา ตามรายละเอยีดขา้งตน้แลว้ วาวาไมม่ี
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่นกบับรษิทั หรอื (1) กรรมการและผูบ้รหิาร (2) ผูม้อีาํนาจควบคุม (3) ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทั หรอืบรษิทัอื่นทีม่บุีคคลทีร่ะบุใน (1) (2) หรอื (3) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม 
อกีทัง้ วาวาประสงคเ์ขา้มาลงทุนจองซือ้หุน้ของบรษิทัในฐานะผูล้งทุนเทา่นัน้ โดยวาวารวมถงึบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัวาวาตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ จะไมส่ง่บุคคลหรอื
ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุม ซึง่ทาํใหก้ารบรหิารจดัการและอาํนาจการควบคุม
ภายในของบรษิทัยงัคงเดมิไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
 
บรษิทัและวาวา ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ต่อกนั อกีทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของวาวากไ็มไ่ด้
เป็น (ก) ผูบ้รหิาร (ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (ค) ผูม้อีาํนาจควบคุม (ง) บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร
หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม (จ) ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลตาม (ก) ถงึ (ง) ของบรษิทั  ดงันัน้ การเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัใหแ้ก่วาวา ครัง้น้ี จงึไมถ่อืเป็นการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามที่
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การ
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เปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่ 19 
พฤศจกิายน 2546 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อยา่งใด 

 
2.2 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ 
ประเภท 

หลกัทรพัย ์
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละต่อทุน
ชาํระแล้ว 

หมายเหต ุ

- หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
2.3 การดาํเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

จะไมม่เีศษของหุน้เหลอื 
 

2.4 จาํนวนหุ้นคงเหลือท่ียงัมิได้จดัสรร  
ณ วนัที ่25 ตุลาคม 2560 ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษิทั ณ ปจัจุบนั เท่ากบั 1,865,376,587 หุน้ มลูคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมหีุน้คงเหลอืทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรจาํนวนทัง้สิน้ 548,698,588 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 548,698,588 บาท (ไมร่วมหุน้ทีจ่ดัสรรไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที ่ 3 (NEP-W3) ทีค่งเหลอือยูจ่าํนวน 482,759,167 
หุน้มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2560 
ไดม้มีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนดงักลา่วทัง้จาํนวนก่อนทีจ่ะมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนในครัง้น้ี 
 

3. กาํหนดวนัประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
กาํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ หอ้ง อโนมาแกรนด ์
ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดาํร ิเขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้
รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561(Record Date) ในวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต 
4.1 บรษิทัจะดาํเนินการขออนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 ใหด้าํเนินการลดทุนจดทะเบยีนการ

เพิม่ทุนจดทะเบยีน และการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่วาวา อนัเป็นการเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) รวมทัง้เรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 บรษิทัจะดาํเนินการลดทุนจดทะเบยีน เพิม่ทุนจดทะเบยีน รวมทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธทิี่
เกีย่วขอ้งกบัการลดทุนและการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนชาํระแลว้ ต่อกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.3 บรษิทัจะยืน่ขออนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นการเสนอขายและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่วาวา อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดย
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดก้าํหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจน ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ่
ทจ.72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั ลงวนัที ่ 28 
ตุลาคม 2558 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

4.4 บรษิทัจะดาํเนินการยืน่คาํขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่ขออนุมตัใิหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่
ดงักลา่ว เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม 

วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ เงินท่ีเหลือจากการ   
เพ่ิมทนุ RO* ครัง้ก่อน 

(ล้านบาท) 

การเพ่ิมทนุครัง้น้ี 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 

1. ขยายธุรกจิของบรษิทัโดยลงทุนใน
เครือ่งจกัร เพือ่เพิม่สายการผลติ 
ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน
รวมถงึเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้
เครือ่งจกัร 

   

- ธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์        
ชนิดอ่อน ระยะที ่1 

3.90 - ไตรมาส 3 ปี 
2560 

- ธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์      
ชนิดอ่อน ระยะที ่2 

- 40.00 ปี 2561 

2. เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการผลติ    
- ปรบัปรงุเครือ่งจกัรและอุปกรณ์
สายการผลติ ตลอดจนใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนสาํหรบัการผลติกระสอบ
พลาสตกิ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยดาํเนินการ
ต่างๆ 

96.36 - ปี 2560 - 2562 

- เงนิทุนหมนุเวยีนในธุรกจิผลติภณัฑ์
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ทีม่วีตัถุดบิหลกั
ไดแ้ก่ ฟิลม ์สพีมิพแ์ละสารละลาย 
คา่แรงงาน โสหุย้การผลติ รวมถงึ
คา่ใชจ้า่ยดาํเนินการต่างๆ 

- 81.30 ปี 2561 

3. ขยายธุรกจิของบรษิทัโดยก่อสรา้ง
อาคารคลงัสนิคา้ สาํหรบัธุรกจิ
ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน 

- 35.00 ปี 2561 

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

หมายเหตุ : * บรษิทัไดร้บัเงนิจากการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วน
การถอืหุน้ (Right Offering : RO) ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2559 เมื่อวนัที ่         
2 กนัยายน 2559 จาํนวนทัง้สิน้ 185.77 ลา้นบาท โดย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 บรษิทัใชเ้งนิ
จากการเพิม่ทุน RO ไปแลว้จํานวน 85.51 ลา้นบาท คงเหลอืเงนิที่ไดร้บัจากการเพิม่ทุน RO 
จาํนวน 100.26 ลา้นบาท 
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บรษิทัมใีบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่ 3 (NEP-W3) ทีย่งัไมไ่ดใ้ชส้ทิธคิงเหลอืจาํนวน 
208,409,779 หน่วย (บรษิทัมหีุน้ทีจ่ดัสรรไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธจิาํนวน 482,759,167 หุน้) อตัราการใชส้ทิธ ิ      
1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธต่ิอ 1 หุน้สามญั ราคาการใชส้ทิธเิทา่กบั 0.55 บาทต่อหุน้ กาํหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย
ในวนัที ่ 15 กนัยายน 2562 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุนในสว่นน้ี เพือ่สาํรองไวใ้ชจ้า่ยชาํระหน้ี และ/หรอื ใช้
เป็นเงนิทุนในการดาํเนินธุรกจิและขยายการลงทุนในอนาคต อยา่งไรกต็าม ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัเงนิทุนยงัมคีวามไม่
แน่นอน ซึง่ขึน้อยูก่บัการใชส้ทิธแิปลงสภาพตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วเป็นหุน้สามญัของบรษิทั 
 
ทัง้น้ีจาํนวนเงนิทุนและระยะเวลาการใชเ้งนิทุนสว่นทีเ่พิม่ทุนในครัง้น้ีเป็นการประมาณการ โดยบรษิทัมวีตัถุประสงค์
ของการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนครัง้น้ี ดงัน้ี 
5.1  การขยายกาํลงัการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่ 2 : ใชง้บประมาณรวมทัง้สิน้ 156.30 ลา้นบาท แบง่เป็น 

การเพิม่สายการผลติระยะที ่2 จาํนวน 40.00 ลา้นบาท, ก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนจาํนวน 
35.00 ลา้นบาท และใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนจาํนวน 81.30 ลา้นบาท โดยการ
เพิม่สายการผลติระยะที ่ 2 นัน้เป็นการเพิม่สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนอกีสายการผลติ เพือ่เพิม่สดัสว่น
รายไดผ้ลติภณัฑท์ีม่อีตัรากาํไรขัน้ตน้สงู โดยมอีตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากธุรกจิ
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 11.50 ปจัจุบนับรษิทัไดจ้ดัเตรยีมพืน้ทีไ่วพ้รอ้มแลว้ ทัง้น้ีการดาํเนินการ
ดงักลา่วอาจมคีวามเสีย่งจากการดาํเนินงานดงัน้ี 
-   บรษิทัมแีผนการขยายกาํลงัการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่ 2 และก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ ทาํให้

ตอ้งขออนุญาตขยายโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และตอ้งไดร้บัอนุญาต
ก่อนการตดิตัง้เครือ่งจกัร จงึเกดิความเสีย่งในการขอรบัใบอนุญาตใหข้ยายกาํลงัการผลติ อยา่งไรกต็าม 
ทีต่ ัง้โรงงานของบรษิทัอยูใ่นเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรม บรษิทัจงึมคีวามมัน่ใจวา่บรษิทัมคีุณสมบตัคิรบใน
การขอรบัใบอนุญาตขยายโรงงาน 

 -   ความเสีย่งจากวาวาซึง่เป็นผูล้งทุนในบรษิทัรายใหมอ่าจมธีุรกจิทบัซอ้นกบัธุรกจิของบรษิทั เน่ืองจากวาวา
และกลุม่ผูถ้อืหุน้ของวาวามกีารดาํเนินธุรกจิและการลงทุนในกลุม่ธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกบัธุรกจิของบรษิทั ซึง่
อาจไมเ่ป็นไปตามเกณฑด์าํรงสถานะของบรษิทัจดทะเบยีน หรอืเกณฑก์ารเสนอขายหุน้ใหมต่่อประชาชน  
อยา่งไรกต็าม วาวาตกลงทีจ่ะไมด่าํเนินธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัและจะหยดุการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑ์
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน (Flexible Packaging) ภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัทีว่าวาเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่
ของบรษิทั อกีทัง้ผลติภณัฑ ์ วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ และกลุม่ลกูคา้ของวาวาก็
แตกต่างจากของบรษิทั ดงันัน้ จงึสามารถควบคุมความเสีย่งดงักลา่วได ้ 

-   ความเสีย่งจากความล่าชา้ในการจดัซื้อ ตดิตัง้เครื่องจกัร และการปรบัปรุงสายการผลติใหม่ใหส้อดคลอ้ง
กบัสายการผลติเดมิ เน่ืองจากเครื่องจกัรและสว่นประกอบต่างๆ ทีใ่ชใ้นการตดิตัง้สายการผลติบรรจุภณัฑ์
ชนิดอ่อนมหีลายรายการซึ่งต้องสัง่ซื้อจากผู้จดัจําหน่ายหลายราย จงึทําให้อาจเกดิความเสีย่งจากความ
ล่าช้าในการสัง่ซื้อส่วนประกอบเครื่องจกัรเพื่อนํามารวมประกอบเป็นสายการผลติที่สมบูรณ์ อกีทัง้การ
ติดตัง้ส่วนประกอบเครื่องจกัรหลกัจะต้องสอดคล้องกบัสายการผลิตเดิม เพื่อให้สามารถผลิตได้อย่าง
ราบเรยีบและผลติทดแทนกนัไดโ้ดยมวีตัถุดบิรอคอยในสายการผลติน้อยทีส่ดุ ดงันัน้ จงึอาจเกดิความเสีย่ง
จากความล่าชา้ในการตดิตัง้สายการผลติทีอ่าจตอ้งทดลองปรบัยา้ยเคลื่อนทีส่่วนประกอบเครื่องจกัรหลกั 
ให้อยู่ในแนวหรอืระยะที่เหมาะสม เพื่อให้การป้อนวตัถุดิบต่างๆ ในแต่ละขัน้ตอนการผลิตของทัง้สอง
สายการผลิตมีความสอดคล้องกับกําลงัการผลิตของเครื่องจกัรแต่ละเครื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทมี
ประสบการณ์ในการตดิตัง้สายการผลติบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนระยะที ่1 มาแลว้ ทําใหท้ราบขอ้จํากดั อกีทัง้
สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนไมซ่บัซอ้นมากนกั จงึสามารถควบคุมความเสีย่งดงักลา่วได ้
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-  ความเสีย่งจากการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์ เน่ืองจากสายการผลติใหมจ่ะทาํใหบ้รษิทัมปีรมิาณสนิคา้สาํเรจ็รปู
เพิม่สงูขึน้ ดงันัน้ การจาํหน่ายผลติภณัฑท์ีเ่ตบิโตเรว็อาจไมเ่ป็นไปตามประมาณการ อยา่งไรกต็าม บรษิทั
ไดจ้ดัทาํแผนการขายไวร้ดักุมและลว่งหน้า อกีทัง้มกีลุม่ลกูคา้เป้าหมายทีบ่รษิทัไดท้าํการตลาดลว่งหน้าไว้
บา้งแลว้ ทาํใหส้ามารถลดความเสีย่งดา้นการจดัจาํหน่ายลงได ้

 
 อน่ึง ปรมิาณการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิรวมในปี 2559 เทา่กบั 1,714,430 ตนั และปรมิาณการจาํหน่าย

บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิรวมประมาณ 1,256,268 ตนั ปรบัตวัลดลงจากปีก่อนเลก็น้อยรอ้ยละ 0.62 และ 0.70 
ตามลาํดบั สว่นมลูคา่นําเขา้และสง่ออกรวมประมาณ 20,368 ลา้นบาท และ 38,832 ลา้นบาท ขยายตวั
จากปีก่อนรอ้ยละ 8.02 และรอ้ยละ 18.94 ตามลาํดบั ซึง่การนําเขา้ขยายตวัน้อยกวา่การสง่ออกแสดงวา่
บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิยงัคงขยายตวัด ี โดยในปี 2560 คาดวา่จะขยายตวัไดใ้นอตัรารอ้ยละ 4-5 อนัเป็นผล
จากการเตบิโตของอุตสาหกรรมอาหาร ทัง้น้ี บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนจะมสีว่นแบง่ตลาดประมาณรอ้ยละ 25 
ของมลูคา่บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิรวม 

 
 ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนน้ีใชบ้รรจุสนิคา้บรโิภคและอุปโภคจงึสามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปตามรา้นคา้

และรา้นสะดวกซือ้ เชน่ ซองขนมขบเคีย้ว ขา้วสาร สบู่เหลว และน้ํายาปรบัผา้นุ่ม เป็นตน้ บรรจุภณัฑช์นิด
อ่อนน้ีมกีารเตบิโตตามการจบัจ่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคของธุรกจิคา้ปลกี ซึ่งมแีนวโน้มสงูขึน้ตามจํานวน
ประชากรและการขยายตวัของสงัคมเมอืงเพือ่การจบัจา่ยทีส่ะดวกมากขึน้ 

 
 ผูผ้ลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนมหีลายรายสามารถแบง่กลุม่ได ้ดงัน้ี 

(1) กลุม่ผูผ้ลติขนาดใหญ่ มยีอดจาํหน่ายมากกวา่ 1,000 ลา้นบาทต่อปี มคีุณภาพและปรมิาณการผลติใน
ระดบัสงู  

(2) กลุ่มผูผ้ลติขนาดกลาง มยีอดจาํหน่ายระหวา่ง 300 – 1,000 ลา้นบาทต่อปี มรีะบบมาตรฐานคุณภาพ
และปรมิาณการผลติระดบักลาง ซึง่บรษิทัไดว้างตาํแหน่งเป็นผูผ้ลติในกลุม่น้ี 

(3) กลุ่มผูผ้ลติขนาดเลก็ มยีอดจําหน่ายตํ่ากว่า 300 ลา้นบาทต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติรายย่อยมี
กาํลงัการผลติและมาตรฐานการผลติไมส่งูนกั 

 
กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 
(1) กลุม่ลกูคา้บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนทีบ่รษิทัไดท้าํการตลาดไวแ้ลว้ก่อนการผลติ ประกอบดว้ยอุตสาหกรรม

หลายประเภท เชน่ กลุม่ขา้ว อาหาร อาหารสตัว ์และเคมภีณัฑ ์
(2) กลุ่มลูกค้ากระสอบพลาสตกิเดมิที่ต้องการเปลี่ยนบรรจุภณัฑ์ให้มคีวามทนัสมยั คงทนและสวยงาม

มากขึน้ 
(3) กลุ่มลูกคา้ใหม่ ที่มโีรงงานตัง้อยู่ในเขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสมีา เช่นเดยีวกบัที่ตัง้

บรษิทั และกลุ่มโรงงานในพื้นที่ใกล้ๆ ที่ตัง้ของบรษิทั ซึ่งมผีู้ผลติสนิค้ากลุ่มขา้ว น้ําตาล และแป้ง
จาํนวนมาก รวมถงึกลุม่ลกูคา้เดมิของวาวาดว้ย 

 
ทีม่า * :  - ภาควชิาเทคโนโลยกีารบรรจุและวสัดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  - Packaging Industrial Intelligence Unit  
  - All4PACK 
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5.2  การชาํระคนืหน้ีเงนิกูย้มื : ใชง้บประมาณรวม 30.00 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นการชาํระหน้ีสถาบนัการเงนิจาํนวน 
5.00 ลา้นบาท และชาํระหน้ีเงนิกูต่้างประเทศจาํนวน 25.00 ลา้นบาท ทัง้น้ีเพื่อลดภาระการจดัหาเงนิเพื่อ
นํามาชาํระหน้ีและลดดอกเบีย้จา่ย  

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน 

6.1 วาวา เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ประกอบธุรกจิบรรจุภณัฑม์ากวา่ 20 ปี มยีอดขายกวา่ 1,400 ลา้นบาทต่อปี 
สามารถเอือ้ประโยชน์ในการแนะนําพนัธมติรทางธุรกจิและแนะนําลกูคา้แก่บรษิทัได ้ อกีทัง้ภายหลงั 3 เดอืน
นบัจากวาวาเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั วาวาจะหยดุผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิด
อ่อน จะทาํใหบ้รษิทัมโีอกาสทางการตลาดในการเขา้หาลกูคา้เดมิของวาวา ซึง่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการ
เพิม่รายไดจ้ากธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนของบรษิทัใหเ้พิม่มากขึน้ 

6.2 ชาํระคนืเงนิกูย้มืใหแ้ก่สถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืต่างประเทศจาํนวน 30 ลา้นบาท ซึง่ชว่ยใหบ้รษิทัลดภาระ
หน้ีและดอกเบีย้จา่ย นอกจากน้ียงัทาํใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนลดลงจาก 0.17 เทา่ เหลอืเป็น 0.13 เท่า 
(อา้งองิจากงบการเงนิของบรษิทั สิน้สดุ วนัที ่30 มถุินายน 2560) 

6.3 ปจัจุบนับรษิทัมอีตัรากาํไรขัน้ตน้จากผลติภณัฑก์ระสอบประมาณรอ้ยละ 1.6 ของมลูคา่ขาย (ตามงบการเงนิ
สาํหรบังวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 มถุินายน 2560)  แต่เมือ่บรษิทัลงทุนธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนครบทัง้
สองระยะตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัแลว้ จะทาํใหบ้รษิทัมกีาํไรขัน้ตน้สงูขึน้เน่ืองจากผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑ์
ชนิดอ่อนมอีตัรากาํไรขัน้ตน้สงูกวา่ผลติภณัฑก์ระสอบ และเมือ่บรษิทัมสีดัสว่นการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน
เพิม่ขึน้กจ็ะทาํใหก้าํไรขัน้ตน้สงูขึน้ นอกจากน้ี การทีบ่รษิทันําเงนิจาํนวน 30 ลา้นบาททีไ่ดร้บัจากการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่วาวาไปชาํระหน้ีเงนิกูก้จ็ะทาํใหค้า่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ลดลงจาํนวนประมาณ 1.3 
ลา้นบาทต่อปี จงึทาํใหผ้ลขาดทุนของบรษิทัมแีนวโน้มลดลงและจะสามารถสรา้งผลกาํไรไดใ้นระยะยาวต่อไป 

 6.4  การลงทุนสายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่ 2 จะทาํใหก้าํลงัการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนของบรษิทั
เพิม่สงูขึน้ จงึเป็นการสรา้งโอกาสในการหารายไดเ้พิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัทาํใหส้ายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนมี
เสถยีรภาพและมคีวามยดืหยุน่มากขึน้ เน่ืองจากสามารถใชเ้ครื่องจกัรในสายการผลติทดแทนกนัได ้  

  
7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ 

7.1 มลูคา่ทางบญัชสีงูขึน้ 
การเพิม่ทุนใหว้าวาครัง้น้ี เป็นการเสนอขายหุน้ในราคาไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั
ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการระหวา่งวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่24 ตุลาคม 2560 ในราคาหุน้ละ 0.405 บาท ซึง่
สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชตี่อหุน้ (ณ 30 มถุินายน 2560) ซึง่เท่ากบั 0.35 บาทต่อหุน้ จงึเป็นผลทาํใหม้ลูคา่ทาง
บญัชเีพิม่ขึน้เป็น 0.36 บาทต่อหุน้ ดงัน้ี 
 

รายการ 30 มิถนุายน 2560 การเสนอขายให้วาวา 
มลูค่า/จาํนวน/ราคา ภายหลงัการเสนอขาย 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 653.76 186.30 840.06 
จาํนวนหุน้เรยีกชาํระแลว้ (หุน้) 1,865,376,587 460,000,000 2,325,376,587 
มลูคา่ทางบญัชต่ีอหุน้ (บาท) 0.35 0.405 0.36 
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7.2   เพิม่ศกัยภาพในการทาํกําไรและการจา่ยเงนิปนัผล 
บรษิทัมผีลขาดทุนต่อเน่ืองโดยในปี 2559 และหกเดอืนแรกของปี 2560 มผีลขาดทุนสุทธ ิ70.90 ลา้นบาท 
และ 24.65 ลา้นบาท ตามลําดบั  หากไม่มกีารขยายลงทุนอาจทําใหบ้รษิทัประสบผลขาดทุนและทําใหส้ว่น
ของผูถ้อืหุน้ลดลงต่อไป อยา่งไรกต็ามการเพิม่ทุนใหว้าวาจะทาํใหบ้รษิทัไดร้บัเงนิเพยีงพอทีจ่ะขยายการลงทุน
สายการผลิตบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนที่มกีําไรขัน้ต้นสูงได้ครบทัง้สองสายการผลติตามเป้าหมาย โดยมอีตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 11.50  ซึง่หากเป็นไปตามแผนงานและ
ประมาณการกค็าดวา่บรษิทัจะสามารถสรา้งผลกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรบัปีไดภ้ายหลงัจากทีไ่ดข้ยายการ
ลงทุน จงึเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ อยา่งไรกต็าม ในช่วงแรกบรษิทัจะยงัคงมี
ผลขาดทุนเน่ืองจากสดัสว่นการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนยงัน้อยทาํใหไ้มส่ามารถสรา้งผลกาํไรใหแ้ก่บรษิทัได ้

7.3 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 
บรษิทัมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลและ
เงนิทุนสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกจิและการ
ดาํเนินงานในอนาคตเป็นสาํคญั 

7.4 สทิธใินการรบัเงนิปนัผลของผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนครัง้น้ี 
วาวา จะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจากการดาํเนินงานของบรษิทั เริม่ตัง้แต่วาวา ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัแลว้ 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทนุและจดัสรร
หุ้นเพ่ิมทนุ 
8.1 ไมว่า่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วนัทีว่าวาชาํระเงนิคา่หุน้เพิม่

ทุนเทา่ใดกต็าม ภายหลงัจากวาวาไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่นครัง้น้ี วาวาตกลงจะไมข่ายหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหม ่ (Silent Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุน
ใหมเ่ริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเมือ่ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่
ทุนใหมด่งักลา่วเริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวาสามารถทยอยขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่ว
ไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ 

8.2 สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โปรดพจิารณารายละเอยีดตามทีป่รากฏใน
สารสนเทศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) 

 
9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ  

ขัน้ตอนการดาํเนินการ วนัท่ีดาํเนินการ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2560 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนและ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุน และเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

25 ตุลาคม 2560 

กาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2561 (Record Date) 

24 พฤศจกิายน 2560 

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 18 มกราคม 2561 
วนัทีจ่ดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนและเพิม่ทุนจดทะเบยีน และเรือ่ง
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2561 มมีตอินุมตักิารลดทุน/เพิม่ทุน 
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ขัน้ตอนการดาํเนินการ วนัท่ีดาํเนินการ 
วนัทีเ่สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่บุคคลใน
วงจาํกดั 

หลงัจากไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้น้ีภายใน  
3 เดอืนนบัจากวนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

วนัทีจ่ดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้ทีไ่ดร้บัจากบุคคลในวงจาํกดัและ
เรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัชาํระเงนิคา่หุน้
เพิม่ทุน 

วนัทีข่อจดทะเบยีนหลกัทรพัยใ์หมเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยทีบ่รษิทัรบัชาํระเงนิ
คา่หุน้เพิม่ทุน 

 
 
บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
   จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
   ขอแสดงความนบัถอื  
   
 
 
 พลตาํรวจเอก..................................  .................................. 
 (สมชาย วาณิชเสนี) (นายวรี ์วรศกัดิโ์ยธนิ) 
 กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อบคุคลในวงจาํกดั 
 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั เอน็อพี ี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เพือ่พจิารณา
อนุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่าํนวนไมเ่กนิ 460,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่เสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จาํกดั (“วาวา”) ในราคาหุน้ละ 0.405 บาท มลูคา่รวม 
186,300,000 บาท 

 
บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด               

ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
และการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ดงัน้ี 

 
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อบคุคลในวงจาํกดั 

 
1.1 จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายและประเภทผูล้งทนุท่ีจะได้รบัการเสนอขาย 

บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่าํนวนไมเ่กนิ 460,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) คอื บรษิทั วาวา แพค จาํกดั (“วาวา”) อนัเป็นการเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การ
อนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั ลงวนัที ่ 28 ตุลาคม 2558 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 
ในราคาหุน้ละ 0.405 บาท มลูคา่รวม 186,300,000 บาท 

 
โปรดดขูอ้มลูเกีย่วกบัวาวา ในหวัขอ้ “ขอ้มลูของบรษิทั วาวา แพค จาํกดั (“วาวา”)” ดงัรายละเอยีด

ปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ขอ้ 2.1 (ข) 
 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ก่อนและหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน 

ช่ือ ก่อนการเสนอขาย (24 พ.ย.2560) ภายหลงัการเสนอขาย 
จาํนวน (หุ้น) % จาํนวน (หุ้น) % 

กลุม่นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิ* 57,540,300 3.08 517,540,300 22.26 
กลุม่กาญจนจาร ี** 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 
กลุม่ภทัรรงัรอง *** 112,121,900 6.01 112,121,900 4.82 
ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 911,840,427 48.88 911,840,427 39.21 
รวมหุ้นทัง้ส้ิน 1,865,376,587 100.00 2,325,376,587 100.00 

หมายเหตุ : * กลุม่นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิประกอบดว้ย 
- นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิ  จาํนวน  32,330,200 หุน้ 
- คุณทฆิมัพร โลหศ์ริ ิ  จาํนวน 25,210,000 หุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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- บรษิทั วาวา แพค จาํกดั จาํนวน  -   หุน้ 
ทัง้น้ี ไมม่บุีคคลอื่นถอืหุน้ของบรษิทัแทนกลุม่นายวรีะชาต ิ โลหศ์ริ ิ ทีจ่ะทาํใหถ้อืหุน้ของบรษิทัรวมกนัถงึ  
รอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
 

** กลุม่กาญจนจาร ีประกอบดว้ย 
- นางสาวนฤพร กาญจนจาร ี จาํนวน 187,260,200 หุน้ 
- นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี จาํนวน   64,900,000 หุน้ 
- นายพรประเสรฐิ กาญจนจาร ี จาํนวน   55,000,000 หุน้  

 

** กลุม่ภทัรรงัรอง ประกอบดว้ย 
- นายบพธิ ภทัรรงัรอง  จาํนวน 108,111,500 หุน้ 
- นายกติต ิภทัรรงัรอง  จาํนวน    3,000,000 หุน้ 
- นายภาสพล ภทัรรงัรอง จาํนวน    1,010,400 หุน้ 

 
1.2 วิธีการกาํหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด  

บรษิทัพจิารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายดงักลา่วจากฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน 
มลูคา่ทางบญัช ี (Book value per share) มลูคา่ทางบญัชปีรบัปรงุดว้ยมลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัย์
และเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน (Adjusted book per share) การประเมนิโดยการเปรยีบเทยีบกบัตลาดโดยวธิรีาคาปิด
ต่อมลูคา่ตามบญัช ี (Price per book value) และรวมทัง้พจิารณาถงึราคาตลาดของบรษิทั (Market price per share) ใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยไมใ่ชว้ธิกีระแสเงนิสดสทุธเิน่ืองจากบรษิทัมผีลขาดทุนต่อเน่ือง
ซึง่อาจเป็นวธิทีีไ่มเ่หมาะสมในขณะน้ี ดงัน้ี  
 

วิธีประเมินราคา ราคา (บาทต่อหุ้น) 
มลูคา่ทางบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2560  0.350 
มลูคา่ทางบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 ปรบัปรงุดว้ยมลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิประเภท
อสงัหารมิทรพัยแ์ละเงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน ขอ้มลู ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

0.379 

วธิรีาคาปิดต่อมลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิคลา้ยกบับรษิทั จาํนวน 2 แหง่ทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้มลู ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

0.491 - 0.566 

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของบรษิทัเฉลีย่ยอ้นหลงัสาํหรบัชว่งเวลา 7 - 360 วนั ตัง้แต่
วนัที ่25 ตุลาคม 2559 – วนัที ่24 ตุลาคม 2560 ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

0.381 - 0.452 

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของบรษิทัเฉลีย่ยอ้นหลงัสาํหรบัชว่งเวลา 15 วนัทาํการ 
ตัง้แต่วนัที ่2 ตุลาคม 2559 – วนัที ่24 ตุลาคม 2560 (ขอ้มลู ณ วนัที ่25 ตุลาคม 2560) 

0.446 

ราคาเสนอขายใหแ้ก่วาวา 0.405 
 

1) การพจิารณามลูคา่ทางบญัช ี (Book value per share) บรษิทัใชง้บแสดงฐานะทางการเงนิสิน้สดุวนัที ่        

30 มถุินายน 2560  ซึง่มลูคา่ทางบญัชขีองบรษิทั เป็นดงัน้ี  

รายการ มลูค่า 
สนิทรพัยร์วม 763.25 ลา้นบาท 
หกั หน้ีสนิรวม 109.48 ลา้นบาท 
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สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 653.77 ลา้นบาท 
หาร จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 1,865,376,587 หุน้ 
มลูคา่ตามบญัช ี 0.350 บาท 

 
2) การพจิารณามูลค่าทางบญัชปีรบัปรุงด้วยมูลค่าตลาดของทรพัย์สนิของอสงัหารมิทรพัย์และเงนิลงทุนใน

บรษิทัจดทะเบยีน (Adjusted book per share)  บรษิทัใชง้บแสดงฐานะทางการเงนิสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560  เป็น

พืน้ฐานในการพจิารณา ซึง่สามารถแสดงไดเ้ป็นดงัน้ี  

รายละเอียด มลูค่า 
สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 653.77 ลา้นบาท 
สว่นต่างจากมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีป่ระเมนิราคา   

- สว่นต่างของทีด่นิ อาคาร และ เครือ่งจกัร (1) 12.04 ลา้นบาท 
- สว่นต่างของหุน้ บมจ.นวนคร (2) 42.09 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ปรบัดว้ยราคาตลาดสทุธ ิ 707.90 ลา้นบาท 
หาร จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 1,865,376,587 หุน้ 
มลูคา่ตามบญัชปีรบัปรงุดว้ยราคาตลาดสทุธ ิ 0.379 บาทต่อหุน้ 

 

หมายเหตุ : (1) เปรยีบเทยีบมลูคา่ทางบญัชขีองสนิทรพัยถ์าวร กบั ราคาประเมนิ 
หน่วย : ลา้นบาท 

สนิทรพัยถ์าวรทีไ่ดร้บัการประเมนิ * มลูคา่ตามบญัช ี ราคาประเมนิ ผลต่าง 
ทีด่นิ 27.22 43.70 16.48 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 90.89 101.81 10.92 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 99.87 84.51 -15.36 
รวมสนิทรพัยท์ีป่ระเมนิ 217.98 230.02 12.04 

 
* สรปุสาระสาํคญัสมมตฐิานการประเมนิราคาโดยบรษิทั พรสยามคอนซลัแทนท ์แอน์ เซอรว์สิ จาํกดั 
 
วนัทีป่ระเมนิราคา 28 กนัยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 
ประเภททรพัยส์นิ ทีด่นิเน้ือที ่19 ไร ่3 งาน 45 ตารางวา 

อาคารโรงงานพรอ้มสาํนักงาน  12 รายการ
และสิง่พฒันาควบบนทีด่นิ   

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ รวม 117 รายการ 
เพือ่ผลติกระสอบพลาสตกิโดยเครือ่งจกัร
ทัง้หมดมกีารใชง้านอยู ่ 

ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ 999/5 ถนนภายในโครงการเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมนวนคร ถนนมติรภาพ ตาํบลนากลาง 
อาํเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา  

ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
วตัถุประสงค ์ เพือ่ทราบมลูคา่ตลาด สาธารณะ 
ขอ้มลูทรพัยส์นิที่
ประเมนิและการประเมนิ
ราคา 

1) ทีด่นิ : ทีด่นิโฉนดเลขที ่ 36779 -36781 
รวม 3 แปลงตดิต่อกนั ทศิเหนือและทศิใต้
ตดิถนนโครงการกวา้ง 110 และ 225 เมตร 
ลกึ 250 เมตร หา่งจากถนนมติรภาพ 1.18 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ รวม 117 รายการ 
ไดแ้ก่ เครื่องพมิพ ์เครื่องทําเสน้พลาสตกิ 
เครื่องทอกระสอบ  เครื่องซีลและพับ 
เครื่องเคลือบกระสอบ เครื่องตัด และ
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กโิลเมตร 
ประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด 4 แห่ง โดยเป็นที่ดนิตดิภายใน
โครงการเขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร 
ห่างจากถนนมิตรภาพ 1.17 – 2.80 
กโิลเมตรจํานวน 3 แห่ง และตดิถนนวง
แหวนรอบเมอืง หา่งจากถนนมติรภาพ  30 
กโิลเมตร อกี 1 แห่ง แลว้นํามาวเิคราะห์
ป รั บ แ ก้ ร า ค า ต า ม  1. ทํ า เ ล ที่ ตั ้ ง   
2. สภาพแวดล้อม 3. สาธารณูปโภค   
4. ผงัเมอืง 5. สภาพถนนทางเข้า   
6. เน้ือทีด่นิ 7. รปูร่าง และ 8. หน้ากวา้ง
ต่อเน้ือทีด่นิ     

2) อาคารโรงงาน : ประกอบดว้ย 12 อาคาร
ไดแ้ก่  
1. อาคารสาํนกังาน 2 ชัน้  
2. อาคารโรงงานพรอ้มสาํนกังานที ่1 
3. อาคารโรงงานพรอ้มสาํนกังานที ่2 
4. อาคารโรงงานชัน้เดยีว 
5. อาคา ร จัด เ ก็บ วัต ถุ ดิบ แล ะสินค้ า

สาํเรจ็รปู 
อาคาร 6 – 12 ไดแ้ก่ อาคารโรงอาหาร 
อาคารซ่อมบาํรุง อาคารเกบ็ของเสยีโรง
จอดรถ เป็นตน้ 
ประเมนิราคาโดยต้นทุนใหม่สุทธ ิ(ต้นทุน
ทดแทน ใหม่ หัก ด้ ว ย ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า   
ตามสภาพ 

เครือ่งซลี เป็นตน้ 
ปร ะ เ มิน ร า ค า โ ดยอ้ า ง อิ ง สู ต ร ก า ร
คํานวณหามูลค่ าตลาดยุติธรรมของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์  ตามสมาคม  
ผู้ประเมินค่าทรพัย์สินแห่งประเทศไทย
และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 
โดยกาํหนดใหม้ลูคา่ตลาดยตุธิรรม (FMV) 
จาก ตน้ทุนทดแทนใหม่ หกัค่าเสื่อมราคา
รวมทัง้หมด  
โดยที่ค่าเสื่อมราคารวมทัง้หมด กําหนด
จาก อายุตามระยะเวลาใช้งานของเครื่อง 
จกัร อายุใช้งานทางกายภาพ และสภาพ
ของเครือ่งจกัร  
ทัง้ น้ี  เ ป็นการหามูลค่ ายุติธรรมของ
เครือ่งจกัรเป็นรายเครือ่งแลว้นํามารวมกนั 
  

 

(2)  เปรยีบเทยีบมลูคา่ทางบญัชขีองเงนิลงทุนใน บมจ. นวนคร  
เงนิลงทุนใน บมจ.นวนคร 245.95 ลา้นหุน้ 
ราคาตลาดปิดของ บมจ.นวนคร ณ วนัที ่24 ตุลาคม 2560 1.50 บาท 
มลูคา่ตามราคาตลาดของเงนิลงทุนใน บมจ.นวนคร 368.93 ลา้นบาท 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 326.84 ลา้นบาท 
ผลต่าง 42.09 ลา้นบาท 

 
การพจิารณาโดยการเปรยีบเทยีบกบัตลาดโดยวธิรีาคาปิดต่อมลูคา่ตามบญัช ี (Price per Book Value) โดย

พจิารณาจากมลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้ของบรษิทั เปรยีบเทยีบกบัราคาปิดต่อมลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ทีอ่ยูใ่นหมวดบรรจุภณัฑเ์ชน่เดยีวกบัธุรกจิของบรษิทั ตวัอยา่งทีนํ่ามาใชใ้นการพจิารณาม ี2 บรษิทัทีผ่ลติบรรจุ
ภณัฑช์นิดอ่อนเชน่เดยีวกบับรษิทั คอื บมจ. ทพีบีไีอ (TPBI) และ บมจ. นิปปอน แพค็ (ประเทศไทย) (NPP) เน่ืองจาก
บรษิทัเหน็วา่ บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิประเภทกระสอบพลาสตกิสาน และในปี 2560 
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บรษิทัไดล้งทุนเพิม่สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนสาหรบัสนิคา้บรโิภคและอุปโภค (Flexible Packaging) โดยเริม่มี
รายไดเ้ชงิพาณิชยต์ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 และโดยที ่ TPBI และ NPP เป็นเพยีง 2 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในหมวดบรรจุภณัฑเ์ชน่เดยีวกบัธุรกจิของบรษิทั และมกีารผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑพ์ลาสตกิประเภท  
บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิชนิดอ่อนสาํหรบัสนิคา้บรโิภคและอุปโภค (Flexible Packaging) เชน่เดยีวกบับรษิทั อกีทัง้รายไดอ้ื่น
สว่นใหญ่ของทัง้ 2 บรษิทัขา้งตน้กม็าจากผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑป์ระเภทพลาสตกิเชน่เดยีวกบับรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัเหน็
วา่การนําราคาปิดต่อมลูคา่ตามบญัชขีองทัง้ 2 บรษิทัมาใช ้ กเ็พือ่เป็นการนํามาเป็นขอ้มลูสว่นหน่ึงในการประกอบการ
พจิารณากาํหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดในเชงิเปรยีบเทยีบเทา่นัน้ 

 
ทัง้น้ีลกัษณะธุรกจิและโครสรา้งรายไดข้องบรษิทัเมือ่เปรยีบเทยีบกบั TPBI และ NPP สาํหรบัปี 2559 เป็นดงัน้ี 

 

 NEP TPBI NPP 
ประเภทธุรกจิ บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 

- กระสอบพลาสตกิ 
- บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ

ชนิดอ่อนสาหรบัสนิคา้
บรโิภคและอุปโภค 
(Flexible Packaging) 

บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
- ถุงพลาสตกิหหูิว้ ถุงขยะ 
- บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิชนิด

อ่อนสาหรบัสนิคา้บรโิภค
และอุปโภค (Flexible 
Packaging) 

บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 
- บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิขึน้
รปูดว้ยระบบ vacumm 
เชน่ ถาดบรรจุอาหาร 

- บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิชนิด
อ่อนสาหรบัสนิคา้บรโิภค
และอุปโภค (Flexible 
Packaging) 

โครงสร้างรายได้ 2559 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 
กระสอบพลาสตกิ 285.57 100.00 0 0 0 0 
Flexible Packaging 0 0 347.04 6.91 294.77 31.92 
ถุงพลาสตกิ 0 0 3,207.51 63.83 0 0 

ฟิลม์ 0 0 623.27 12.40 0 0 

ขายอื่นๆ 0 0 719.29 14.31 0 0 

ขวดพอีที ี 0 0 0 0 106.44 11.31 
บรรจุภณัฑร์ะบบ vacumm 0 0 0 0 118.07 12.55 
ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม 0 0 0 0 395.60 42.03 
รายไดอ้ื่น 0 0 127.86 2.55 26.32 2.79 
รวม 285.57 100.00 5,024.98 100.00 941.20 100.00 

 ทัง้น้ีบรษิทันําขอ้มลูยอ้นหลงัสาํหรบัชว่งเวลา 7 - 360 วนั ตัง้แต่วนัที ่25 ตุลาคม 2559 – วนัที ่24 ตุลาคม 
2560 ซึง่มรีายละเอยีดของพจิารณามลูคา่หุน้สามญัของบรษิทั โดยการเปรยีบเทยีบกบัตลาดโดยวธิรีาคาปิดต่อมลูคา่ตาม
บญัช ีมดีงัน้ี 

ชื่อยอ่ 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 360 วนั 
TPBI 2.068 2.081 2.089 2.058 2.021 2.058 2.225 
NPP 0.905 0.937 0.975 0.867 0.783 0.793 1.009 
เฉลีย่ 1.487 1.509 1.532 1.463 1.402 1.426 1.617 
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ชื่อยอ่ 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 360 วนั 
มลูคา่ตามบญัชขีองบรษิทั 

(บาท/หุน้) 
0.350 

ราคา (บาทต่อหุน้) 0.520 0.528 0.536 0.512 0.491 0.499 0.566 
หมายเหตุ : อา้งองิขอ้มลูทีใ่ชใ้นการคาํนวณจาก www.efinancethai.com ณ วนัที ่25 ตุลาคม 2560 
 

3) การพจิารณาราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (Market price per share)  

เป็นการพจิารณาจากราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้บรษิทัทีซ่ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรพัยฯ์”) โดยไดค้าํนวณราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของบรษิทัเฉลีย่ยอ้นหลงัสาํหรบัชว่งเวลา 7 - 360 วนั ตัง้แต่

วนัที ่ 25 ตุลาคม 2559 – วนัที ่ 24 ตุลาคม 2560 ซึง่มรีายละเอยีดของพจิารณามลูคา่หุน้สามญัของบรษิทั ตามวธิรีาคาหุน้

ตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั ดงัน้ี 

ราคาหุน้บรษิทั 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 360 วนั 
ราคาสงูสดุ 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 0.490 
ราคาตํ่าสดุ 0.420 0.420 0.400 0.380 0.350 0.330 0.330 
ราคาปิดเฉลีย่ 0.452 0.452 0.433 0.417 0.409 0.376 0.368 
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 0.451 0.452 0.444 0.434 0.415 0.396 0.381 

หมายเหตุ : อา้งองิขอ้มลูทีใ่ชใ้นการคาํนวณจาก www.efinancethai.com ณ วนัที ่25 ตุลาคม 2560 
   

4) ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัยอ้นหลงั 15 วนัทาํการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่วตามรายละเอยีดดงัน้ี 

ลาํดบั วนัท่ี ปริมาณการซ้ือขาย (หุ้น) มลูค่าการซ้ือขายหุ้น (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  

13 19 ตุลาคม 2560 907,100  408,620  

14 20 ตุลาคม 2560 1,988,300 894,760 
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ลาํดบั วนัท่ี ปริมาณการซ้ือขาย (หุ้น) มลูค่าการซ้ือขายหุ้น (บาท) 

15 21 ตุลาคม 2560 27,506,814 12,393,990 

 รวม 98,721,529 44,021,540 

ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 15 วนัทาํการ (ราคาตลาด) =   มลูคา่การซือ้ขายหุน้  
        ปรมิาณการซือ้ขาย 

   =        44,021,540 
     98,721,529 

   = 0.446 บาทต่อหุน้ 
ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
นอกจากน้ี บรษิทัไดพ้จิารณาถงึศกัยภาพของวาวา ทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่มปีระสบการณ์การ

ดาํเนินธุรกจิมากวา่ 20 ปี อกีทัง้มคีวามพรอ้มทางดา้นการเงนิ จงึสามารถสนบัสนุน แนะนํา การดาํเนินธุรกจิดา้นต่างๆ ทัง้
การตลาด การผลติ และ การเงนิได ้อกีทัง้สามารถเอือ้ประโยชน์ในการแนะนําพนัธมติรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทั
ได ้ ดงันัน้การเขา้มาลงทุนของวาวาจะสามารถเสรมิสรา้งการเตบิโตทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัไดอ้ยา่งมัน่คง   
 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่  ราคาหุน้ตามราคาตลาด โดยเฉพาะราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกั เป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการพจิารณาราคาหุน้ของบรษิทั เน่ืองจากราคาตลาดเป็นราคาทีส่ะทอ้นถงึราคาหุน้ตามอุป
สงคแ์ละอุปทานในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่กีารซือ้ขายหุน้ของบรษิทัทีเ่กดิขึน้จรงิจากการลงทุนของผูล้งทุนโดยทัว่ไป ซึง่ผู้
ลงทุนสามารถรบัทราบขอ้มลูและขา่วสารต่างๆ ของบรษิทั รวมถงึขา่วสารดา้นปจัจยัต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของบรษิทั จงึสง่ผลสะทอ้นมายงัราคาหุน้ของบรษิทัทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้  

 
การกาํหนดราคาตลาด 
ราคาตลาด คือ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามญัของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัทําการตดิต่อกนั และเป็นช่วงเวลาก่อนวนัที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตพิจิารณาการเสนอวาระการขออนุมตักิารเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดัต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ 

 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ วาวา ในราคาหุน้ละ 0.405 บาท นัน้ เป็นราคาทีม่สีว่นลด

รอ้ยละ 9.19 จากราคาตลาด ซึง่ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัยอ้นหลงั 
15 วนัทาํการตดิต่อกนัก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตพิจิารณาการเสนอวาระการขออนุมตักิารเพิม่ทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจาํกดัต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คอืตัง้แต่วนัที ่2 ตุลาคม 2560 ถงึ วนัที ่24 ตุลาคม 2560 ทัง้น้ี เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรือ่งการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั 
(และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  

 
อน่ึง หากราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่วาวา มรีาคาเสนอขายตํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนกัของราคาหุน้ของบรษิทัยอ้นหลงั 7-15 วนัทาํการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีบ่รษิทัจะเสนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
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(Private Placement) ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ.(ว.) 17/2558 เรื่อง การกาํหนดระยะเวลาหา้ม
ขายหุน้ (Silent Period) สาํหรบัการเสนอขายหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อบุคคลในวงจาํกดั ลงวนัที ่ 29 เมษายน 
2558 หุน้ทีเ่สนอขายดงักลา่วจะถกูหา้มทาํการซือ้ขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนน้ีเริม่ทาํการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์ (Silent Period) ทัง้น้ี เมือ่ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืน สามารถทยอยขายหุน้ดงักลา่วไดใ้นจาํนวนรอ้ย
ละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่กูสัง่หา้มขาย  

 
อยา่งไรกต็าม ไมว่า่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาจะแตกต่างจากราคาตลาด ณ วนัที่

วาวาชาํระเงนิค่าหุน้เพิม่ทุนเทา่ใดกต็าม วาวาตกลงจะไมข่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ (Silent Period) ทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้
เป็นเวลา 1 ปี โดยเมือ่ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดอืน สามารถทยอยขายไดร้อ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่กูสัง่หา้ม
ขาย 

คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ ราคาทีเ่สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวา ในราคาหุน้ละ 0.405 
บาท เป็นราคาทีม่สีว่นลดรอ้ยละ 9.19 จากราคาตลาด ซึง่พจิารณาจากราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของ
บรษิทัยอ้นหลงั 15 วนัทาํการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตพิจิารณาการเสนอวาระการขออนุมตัิ
การเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาทีม่สีว่นเพิม่เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัมลูคา่ทางบญัชต่ีอหุน้ทีเ่ทา่กบั 0.35 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.71 ของมลูคา่ทางบญัชต่ีอหุน้ (ณ 30 มถุินายน 
2560) และเป็นราคาทีส่งูกวา่มลูคา่ทางบญัชปีรบัปรงุดว้ยมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัยแ์ละเงนิลงทุนใน
บรษิทัจดทะเบยีน 

 
1.3 วิธีการเสนอขายและการจดัสรร 

ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่วาวา เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัโดย
บรษิทัมเีหตุผลและความจาํเป็นดงัรายละเอยีดตามขอ้ 4. ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั (6) เหตุผลและความจาํเป็นใน
การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ซึง่การเสนอขายและการจดัสรรครัง้น้ีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตกิาํหนดราคา
เสนอขายไวช้ดัเจน ดงันัน้ นอกจากบรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแลว้ บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่
เกีย่วขอ้งก่อนการเสนอขายใหแ้ก่วาวาดว้ย 

 
1.4 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบคุคลในวงจาํกดั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาคดัเลอืกนกัลงทุนในวงจาํกดัซึง่ไดแ้ก่วาวา เน่ืองจากวาวาเป็นบรษิทั
ทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นธุรกจิบรรจุภณัฑม์าเป็นระยะเวลายาวนานถงึ 20 ปี โดยปจัจุบนัมธีุรกจิหลกัคอืการผลติและ
จาํหน่ายกระสอบ Big bag ทีใ่ชใ้นภาคธุรกจิการขนสง่ รวมทัง้มศีกัยภาพทางดา้นเงนิทุน โดยปจัจุบนัมสีนิทรพัยป์ระมาณ 
1,295 ลา้นบาท มยีอดขายประมาณ 1,455 ลา้นบาทต่อปี และมกีาํไรสทุธปิระมาณ 75 ลา้นบาทต่อปี อกีทัง้วาวาไดแ้สดง
ความประสงคท์ีจ่ะลงทุนในหุน้ของบรษิทัอยา่งชดัเจนและตอ้งการถอืหุน้บรษิทัในระยะยาว ซึง่จะสามารถชว่ยเหลอืแนะนํา
พนัธมติรทางธุรกจิ อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัในอนาคต 

อน่ึง วาวาและผูถ้อืหุน้ของวาวามกีารเขา้ลงทุนในบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่ธุรกจิคลา้ยคลงึกนั แต่ลกัษณะ
ผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั โดยบรษิทัผลติและจาํหน่ายกระสอบพลาสตกิและบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ในขณะทีบ่รษิทัอื่นผลติ
ถุงพลาสตกิน่ิมใส ซึง่มลีกัษณะการใชง้านและกลุม่ลกูคา้แตกต่างกนั 
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คาํรบัรองของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการพจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูของบุคคลในวงจาํกดั 
คณะกรรมการบรษิทัรบัรองวา่ ในการพจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูของวาวา คณะกรรมการบรษิทั

ไดด้าํเนินการดว้ยความระมดัระวงั และเหน็วา่ วาวาเป็นผูม้ศีกัยภาพในการลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั  
 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดใหว้าวาสง่มอบเงนิมดัจาํจาํนวน 20,000,000 บาท ใหแ้กบ่รษิทั

ภายในวนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2560 เพือ่แสดงเจตจาํนงการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั หากบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิมดัจาํ
ดงักลา่วภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจะจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ยกเลกิการพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนเพือ่เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัต่อวาวาและการดาํเนินการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึยกเลกิการจดั
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ทีจ่ะพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพือ่เสนอขายสามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทั
ต่อวาวาและการดาํเนินการอื่นๆ 

 
ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่ 30 ตุลาคม 2560 บรษิทัไดร้บัเงนิมดัจาํจาํนวน 20,000,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาท) 

จากวาวา เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิมดัจาํดงักลา่ว บรษิทัมเีงือ่นไขในการคนืเงนิมดัจาํดงัน้ี 
-  บรษิทัไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนและเสนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดัดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรอืบรษิทัยกเลกิการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 2561 

-  บรษิทัไมไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์ห้
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั 
 

2. วตัถปุระสงคข์องการออกหุ้นเพ่ิมทนุและแผนการใช้เงิน 
บรษิทัมวีตัถุประสงคข์องการออกหุน้เพิม่ทุนเพือ่นําเงนิไปใชล้งทุนธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน จาํนวน  

156.30 ลา้นบาท และใชช้าํระหน้ีคนืเงนิกูย้มืเงนิ จาํนวน 30.00 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 186.30 ลา้นบาท ดงัน้ี 
 
2.1  ลงทนุขยายธรุกิจบรรจภุณัฑช์นิดอ่อน 
          หน่วย : ลา้นบาท 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ  กาํลงัการผลติ 
(ลา้น ตร.ม./ ปี) 

ดาํเนินการแลว้ การเพิม่ทุนครัง้น้ี  รวม 

เครือ่งจกัรสายการผลติ ระยะที ่1 24 44.00   
เครือ่งจกัรสายการผลติ ระยะที ่2 * 24  40.00  
อาคารคลงัสนิคา้ *   35.00  
เงนิทุนหมนุเวยีน 
(คา่วตัถุดบิ คา่แรงงาน และคา่โสหุย้การผลติ) 

  81.30  

รวม 48 44.00 156.30 200.30 
หมายเหตุ : * การลงทุนเพิม่เตมิสาํหรบัธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนซึง่ไดแ้ก่ เครือ่งจกัรสายการผลติระยะที ่ 2 และอาคาร

คลงัสนิคา้จะสามารถเริม่ดาํเนินการไดภ้ายใน 3  เดอืนนบัจากวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 มมีติ
อนุมตักิารเพิม่ทุนใหแ้ก่วาวาและคาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในปี 2561    
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บรษิทัมคีวามประสงคจ์ะลงทุนธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนโดยใชง้บประมาณทัง้สิน้ 200.30 ลา้นบาท ซึง่ที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2559 เมือ่วนัที ่ 2 กนัยายน 2559 ไดอ้นุมตัใิหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นเพื่อนําเงนิมาลงทุนธุรกจิดงักลา่ว แต่บรษิทัสามารถจาํหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิไดเ้พยีงบางสว่นเทา่นัน้ จงึทาํใหบ้รษิทัดาํเนินการจดัซือ้และตดิตัง้เครือ่งจกัรสายการผลติระยะที ่ 1 ไดเ้พยีง
สายการผลติเดยีว อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัตอ้งการเงนิอกีจาํนวน 156.30 ลา้นบาท (รวมมลูคา่การลงทุนทัง้สิน้ 200.30 
ลา้นบาท) เพือ่ลงทุนธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนใหค้รบสองสายการผลติ ซึง่การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หว้าวาครัง้น้ี
จะทาํใหบ้รษิทัไดร้บัเงนิเพยีงพอสาํหรบัการลงทุนธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน และมเีงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่ใชซ้ือ้วตัถุดบิ 
คา่แรงงานและคา่โสหุย้การผลติเพยีงพอ 
 

ฐานะการเงนิของบรษิทั วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559  และวนัที ่ 30 มถุินายน 2560 และผลการดาํเนินงาน
สาํหรบัปี 2559 และหกเดอืนแรกปี 2560 เป็นดงัน้ี 

         หน่วย : ลา้นบาท 
รายการแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 31 ธนัวาคม 2559 30 มถุินายน 2560 
สนิทรพัย ์   
     เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว  162.31 103.31 
     สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 58.80 82.65 
   รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 221.11 185.96 
   รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 548.36 577.29 
รวมสนิทรพัย ์ 769.47 763.25 
หน้ีสนิ   
   หน้ีสนิหมนุเวยีน 50.66 75.72 
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 40.40 33.76 
รวมหน้ีสนิ 91.06 109.48 
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 678.41 653.76 
รวมหน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 769.47 763.25 
ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2559 และหกเดอืนแรกปี 2560 
  รายได ้ 301.56 160.53 
  ตน้ทุน 293.71 157.93 
  คา่ใชจ้า่ย 99.65 40.00 
  สว่นแบ่งกาํไร และ ภาษเีงนิได ้ 20.90 12.75 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (70.90) (24.65) 
กระแสเงนิสด   
กระแสเงนิสด ไดม้า (ใชไ้ป) จากการดาํเนินงาน (72.45) (30.12) 
    

บรษิทัมผีลการดําเนินงานขาดทุนต่อเน่ืองมาหลายปีโดยในปี 2559 และหกเดอืนแรกปี 2560 มขีาดทุน 
70.90 ลา้นบาท และ 24.65 ลา้นบาทตามลําดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมกีําไรขัน้ต้นไม่เพยีงพอต่อค่าใชจ้่าย
ดาํเนินงาน ดงันัน้บรษิทัจงึนําเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราวมาใชส้นับสนุนค่าใชจ้่ายดําเนินงานต่างๆ เป็นผลใหเ้งนิสดและ
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลงจาก 162.31 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 คงเหลอื 103.31 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 
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บรษิัทเริม่ผลิตและจําหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนโดยใช้เครื่องจกัรสายการผลิตระยะที่ 1 ในเดือน
พฤษภาคม 2560 ปจัจุบนัอยูร่ะหวา่งการเพิม่กําลงัการผลติเพื่อทาํใหบ้รษิทัมกีําไรขัน้ตน้สงูขึน้ อย่างไรกต็ามกําไรขัน้ตน้
ของเครื่องจกัรสายการผลติระยะที ่1 ยงัไม่เพยีงพอต่อค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน อกีทัง้การลงทุนเครื่องจกัรสายการผลติระยะ    
ที ่2 อาจต้องใชเ้วลา 7 – 9 เดอืน (รบัชําระเงนิค่าจองซื้อหุน้เพิม่ทุนใหม่จากวาวาภายใน 3 เดอืน และจดัซื้อตดิตัง้
เครื่องจกัรอกี 4 – 6 เดอืน) ทาํใหบ้รษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 103.30 ลา้นบาท เพื่อ
เป็นค่าใชจ้่ายดาํเนินงานในช่วงหกเดอืนหลงัของปี 2560 ถงึปี 2562 ก่อนทีส่ายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2 จะ
เริม่มรีายไดเ้ชงิพาณิชย ์ และ จะใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อซื้อวตัถุดบิ ค่าแรงงานและค่าโสหุย้การผลติสาํหรบัการผลติ
กระสอบและสายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่1 ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อ
วนัที ่2 กนัยายน 2559   ดงันัน้ บรษิทัจงึไมม่เีงนิเหลอืเพยีงพอทีจ่ะใชล้งทุนสายการผลติบรรจุภณัฑร์ะยะที ่2 ทัง้น้ี หาก
บรษิทันําเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราวจาํนวน 103.30 ลา้นบาท มาลงทุนสายการผลติบรรจุภณัฑร์ะยะที ่2 จาํนวน 40.00 
ลา้นบาท และก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้จํานวน 35.00 ลา้นบาท (รวมเป็นเงนิ 75.00 ลา้นบาท) จะทําใหบ้รษิทัเหลอืเงนิ
จาํนวนประมาณเพยีง 25 ลา้นบาท ซึ่งไมเ่พยีงพอต่อการชําระเงนิกูย้มื (30.00 ลา้นบาท) และไม่มเีงนิเงนิทุนหมุนเวยีน
สาํหรบัซื้อวตัถุดบิ ค่าแรงงาน และค่าโสหุย้การผลติสาํหรบัธุรกจิ บรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน อกีทัง้บรษิทัไม่มคีวามประสงค์จะ
กูย้มืเงนิเพิม่เตมิเน่ืองจากจะทําใหค้่าใชจ้่ายดาํเนินงานสงูขึน้และทาํใหก้ารแกป้ญัหาขาดทุนสะสมล่าชา้ออกไป รวมทัง้เกดิ
ความเสีย่งในการหาเงนิมาชําระหน้ีเงนิกู้ยมื ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บรษิทัจงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องเพิม่ทุนเพื่อนําเงนิมาใช้
ขยายธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2         

 
เงนิทุนหมนุเวยีนจาํนวน 81.30 ลา้นบาท  ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่

วาวาครัง้น้ี บรษิทัสาํรองไวเ้ป็นคา่วตัถุดบิ เช่น ฟิลม์ สพีมิพแ์ละสารละลาย คา่แรงงานและคา่โสหุย้การผลติ สาํหรบัธุรกจิ
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน (ระยะที ่1 และ 2) รวมถงึคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานต่างๆ โดยบรษิทัประมาณวา่ธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน
จะมวีงจรเงนิสด (Cash Cycle) ประมาณ 45 วนั (อตัราหมนุเวยีนของลกูหน้ีเทา่กบั 40 วนั อตัราการหนุนเวยีนสนิคา้
คงเหลอืเทา่กบั 35 วนั และอตัราการหมนุเวยีนของเจา้หน้ีเทา่กบั 30 วนั) ซึง่เงนิทุนหมนุเวยีนจาํนวนดงักลา่วขา้งตน้
เพยีงพอสาํหรบัธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน (ระยะที ่ 1 และ 2) ทัง้น้ี ประมาณการจากขอ้มลูในชว่งเดอืน มถุินายน ถงึ 
กนัยายน 2560 และแนวโน้มในอนาคตเน่ืองจากบรษิทัพึง่เริม่ผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน 

 
ธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน เป็นการผลติผลติภณัฑท์ีท่าํมาจากแผน่ฟิลม์ทีนํ่ามาพมิพต์ราสนิคา้แลว้เคลอืบ

รวมกนัเป็นแผน่ตามความหนาทีต่อ้งการแลว้ตดัตามขนาดทีต่อ้งการ เชน่ ถุงขา้วสาร ซองขนมขบเคีย้ว และผลไมอ้บแหง้ 
ซองแชมพ ูสบู ่น้ํายาถพูืน้ และน้ํายาซกัผา้ เป็นตน้ ปจัจุบนับรษิทัไดต้ดิตัง้สายการผลติระยะที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมกีาํลงั
การผลติ 24 ลา้น ตร.ม. ต่อปี  และมรีายไดเ้ชงิพาณิชยต์ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 ทัง้น้ี หากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้
ที ่ 1/2561 อนุมตัใิหบ้รษิทัเพิม่ทุนใหมแ่ละเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่วาวา บรษิทัจะจดัซือ้เครือ่งจกัรสาํหรบัสายการผลติ
บรรจุภณัฑร์ะยะที ่2  เพิม่ขึน้อกีสายการผลติโดยมกีาํลงัการผลติ 24 ลา้น ตร.ม. ต่อปี (ปจัจุบนัยงัไมม่กีารสัง่ซือ้เครือ่งจกัร
ลว่งหน้าแต่อยา่งใด) ซึง่เมือ่บรษิทัลงทุนครบทัง้สองสายการผลติแลว้จะทาํใหบ้รษิทัมกีาํลงัการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน
รวมทัง้สิน้ 48 ลา้น ตร.ม. ต่อปี ภายในปี 2561 

 
บรษิทัมปีระสบการณ์การผลติและจาํหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่1 มาแลว้ และเหน็วา่สามารถสรา้ง

อตัรากําไรขัน้ตน้ไดต้ามวตัถุประสงค ์จงึประสงคจ์ะลงทุนเพิม่สายการผลติระยะที ่2 ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามมัน่ใจวา่บรษิทั
จะสามารถใชเ้งนิจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่วาวา มาใชล้งทุนสายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2 
และก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ไดอ้ยา่งแน่นอน และเมื่อบรษิทัลงทุนธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนครบทัง้สองระยะแลว้ จะทาํให้
บรษิัทมคีวามสามารถในการสร้างรายได้ให้เพิม่สูงขึ้น โดยมปีระมาณการสดัส่วนรายได้ผลิตภณัฑ์กระสอบต่อรายได้
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ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนเท่ากบัรอ้ยละ 33 : 67 ทัง้น้ี การลงธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนน้ีจะมอีตัราผลตอบแทนการ
ลงทุน (IRR) ไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 11.50 มรีะยะเวลาคนืทุน (Payback period) ภายใน 6 ปี 6 เดอืนภายหลงัจากทีไ่ดข้ยายการ
ลงทุน  และหากเป็นไปตามแผนงานและประมาณการกค็าดว่าบรษิทัจะสามารถสรา้งผลกําไรจากการดําเนินงานสาํหรบัปีได ้
อยา่งไรกต็าม ในช่วงแรกบรษิทัจะยงัคงมผีลขาดทุนเน่ืองจากสดัสว่นการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนยงัน้อยทาํใหไ้มส่ามารถ
สรา้งผลกาํไรใหแ้ก่บรษิทัได ้
 
สรปุสมมตฐิานการจดัทาํประมาณการกระแสเงนิสดบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน (ระยะที ่1 และ 2) ทีส่าํคญั 
  บรษิทัจดัทําประมาณการทางการเงนิ 10 ปี ตามอายุค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร โดยฝา่ยบรหิารกําหนด
สมมตฐิานและขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแสเงนิสดบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่1 และ 2 จากขอ้มลูการผลติ
และจําหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนระยะที่ 1 ที่เกดิขึน้จรงิในช่วงเดอืนมถุินายนถงึกนัยายน 2560 โดยสมมตฐิานสาํหรบัปี 
2566 – 2569 มสีมมตฐิานเช่นเดยีวกบัปี 2565 โดยบรษิทัไม่ไดจ้ดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวเน่ืองจากการจดัทํา
ประมาณการดงักลา่วใชห้ลกัระมดัระวงัแลว้ ดงัสรปุสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. เงนิลงทุนบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนรวมทัง้สิน้ 178.44 ลา้นบาท แบง่เป็น 
1) ในปี 2560 บรษิทัไดล้งทุนสายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่1 จาํนวน 46.23 ลา้นบาท (ใชเ้งนิ

จากการเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ) และปีก่อนหน้าบรษิทัไดล้งทุนทีด่นิ อาคาร จํานวน 57.21 ลา้นบาท 
(ใชเ้งนิทุนหมุนเวยีน โดยเงนิจํานวนดงักล่าวเป็นมลูค่าปนัสว่นตามพืน้ทีก่ารใชง้านของผลติภณัฑบ์รรจุ
ภณัฑช์นิดอ่อน) รวม 103.44 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัไดด้าํเนินการเรยีบรอ้ยแลว้  

2) ในปี 2561 บรษิทัมแีผนการลงทุนสายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่2 จาํนวน 40.00 ลา้นบาท 
และอาคารคลงัสนิคา้ จํานวน 35.00 ลา้นบาท รวมเงนิ 75.00 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัจะดําเนินการเมื่อที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 มมีตอินุมตั ิ

2. ภายหลงัจากลงทุนสายการผลติระยะที ่2 เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจะมกีําลงัการผลติไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 30 ของกําลงั
การผลติรวม และคาดวา่จะเพิม่กําลงัการผลติเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ10 ต่อปี และมกีําลงัการผลติสงูสดุไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 70 ของกาํลงัการผลติรวม 

3. บรษิทัมคี่าใชจ้่ายการขายและบรหิารเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 14 ของรายไดร้วม และมสีว่นแบ่งกําไรจากบรษิทัรว่ม
เทา่กบั 20.70 ลา้นบาทต่อปี ตลอดอายปุระมาณการ  

 
ความจาํเป็นในการขยายการลงทุนบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2 
 

อตัรากําไรขัน้ตน้เฉลีย่ของบรษิทักรณีบรษิทัขยายการลงทุนสายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่ 2 สงูกว่า
กรณีไมข่ยายการลงทุนขยายสายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2 ประกอบกบัการขยายการลงทุนจะทาํใหร้ายไดข้อง
บรษิทัเพิม่สงูขึน้ จงึทําใหก้ําไรขัน้ตน้เพยีงพอต่อค่าใชจ้่ายดําเนินงานไดเ้รว็กว่าการไม่ขยายการลงทุนสายการผลติบรรจุ
ภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2 ทัง้น้ี หากบรษิทัไมไ่ดร้บัเงนิจากการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนกจ็ะทาํใหไ้มม่เีงนิเพยีงพอทีจ่ะใชข้ยาย
การลงทุนบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนระยะที่ 2 และใช้เป็นเงนิเงนิทุนหมุนเวยีนซื้อวตัถุดบิ ซึ่งจะทําให้กําไรขัน้ต้นไม่เพยีงต่อ
คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานและอาจทาํใหบ้รษิทัประสบปญัหาขาดทุนจากดาํเนินงานต่อไป  
 

2.2  ชาํระคืนหน้ีเงินกู้ยืม 30.00 ล้านบาท 
บรษิทัจะนําเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่วาวาจาํนวน 30.00 ลา้นบาท

เพือ่ชาํระหน้ี โดยแบง่เป็น 1) ชาํระคนืหน้ีระยะยาวทีค่รบกาํหนดคนืหน้ีภายใน 1 ปี (นบัตัง้แต่วนัที ่ 30 มถุินายน 2560) 
ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิจาํนวน 5.00 ลา้นบาท และ 2) ชาํระคนืหน้ีเงนิกูต่้างประเทศทีจ่ะครบกาํหนดชาํระคนืในปี 2562 
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จาํนวน 25.00 ลา้นบาท ทัง้น้ี เพือ่ลดภาระการการจดัหาเงนิมาชาํระหน้ีและลดดอกเบีย้จา่ยโดยไมท่าํใหเ้งนิทุนหมนุเวยีน
ของบรษิทัลดลง 

  
โปรดดเูพิม่เตมิหวัขอ้ “วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งนิทุนในสว่นทีเ่พิม่” ในแบบรายงานการ

เพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ขอ้ 5. 
 

3.  ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั 

ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั มดีงัน้ี 

 

 (1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Control Dilution) 
 

จาํนวนหุน้ PP 
(จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ PP) 

 

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

 

  รอ้ยละ 19.78 
 

ดงันัน้ จากการเพิม่ทุนใหบุ้คคลในวงจาํกดัแลว้จะทาํใหส้ทิธกิารออกเสยีงของผูถ้อืหุน้บรษิทัลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 19.78 

 
 (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผูถื้อหุ้น (Earnings per share Dilution) 
 

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

 โดยที ่
 Earnings per shares ก่อนเสนอขาย  = กาํไรสทุธ ิ/ จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ก่อนเสนอขาย 
 Earnings per shares หลงัเสนอขาย  = กาํไรสทุธ ิ/ จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้หลงัเสนอขาย 

 การเสนอขายหุน้ในครัง้น้ีไมม่ผีลกระทบดา้นสว่นแบง่กาํไร เน่ืองจากบรษิทัมผีลประกอบการขาดทุนสทุธ ิ
 
 (3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย* – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย**) 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่
* ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการตดิต่อกนั ก่อน
วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 

= 

= 

= 

= 

= 
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2560 โดยเป็นราคาทีค่าํนวณระหวา่งวนัที ่2 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่
24 ตุลาคม 2560 ซึง่เทา่กบั 0.446 บาท 

 

** ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  (ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ชาํระแลว้) + (ราคา PP x จาํนวนหุน้ PP)     
            (จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ 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 จากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ทีเ่ทา่กบั 0.405 บาทต่อหุน้ จะ
เกดิผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.79 
  
 (4) ฐานะทางการเงินก่อนและภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุใหม่ให้แก่วาวา 
 
  การเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนใหม่ให้แก่วาวา จะทําใหบ้รษิทัได้รบัเงนิจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 
186.30 ลา้นบาท ซึ่งจะทําใหบ้รษิทัมฐีานะทางการเงนิดขีึน้ โดยภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่วาวา
บรษิทัจะมสีว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 653.76 ลา้นบาท เป็น 840.06 ลา้นบาท และทําใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในการขยาย
การลงทุนสายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2 รวมทัง้มเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอ โดยไมต่อ้งกูย้มืเงนิเพิม่เตมิ ซึง่จะ
ทาํใหบ้รษิทัสามารถสรา้งผลกาํไรไดเ้รว็ขึน้  
 
 (5) ความคุ้มค่าท่ีผูถื้อหุ้นได้รบัเปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของ
ผูถื้อหุ้น 

ถงึแมก้ารเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ดงักลา่วจะสง่
กระทบต่อผูถ้อืหุน้ แต่การเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักลา่วจะชว่ยทาํใหฐ้านะทางการเงนิของบรษิทัมคีวาม
แขง็แกรง่และมัน่คงยิง่ขึน้ และจะชว่ยใหบ้รษิทัสามารถนําเงนิทุนทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนดงักลา่วมาขยายการลงทุนและการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ตามแผนงานทีว่างไว ้ ซึง่จะสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัมแีนวโน้ม
ทีด่ขี ึน้ทาํใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์ในรปูของเงนิปนัผลในอนาคต ทัง้น้ี เมือ่พจิารณาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัซึง่ประกอบดว้ย 

1. Price Dilution : ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัจะเกดิผลกระทบลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.79  

2. Earnings per share Dilution (EPS) : ปจัจบุนั บรษิทัยงัประสบภาวะขาดทุนอยู ่ จงึไมส่ามารถ
คาํนวณได ้อยา่งไรกต็าม หากบรษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนและสามารถสรา้งผลกาํไรไดก้จ็ะทาํให ้EPS เป็นบวกเพิม่ขึน้ 

= 
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3. Control Dilution : ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ และการใชส้ทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เทา่กบัรอ้ยละ 19.78   

อย่างไรกต็าม แมจ้ะเกดิผลกระทบดงักล่าวขา้งต้น แต่หากบรษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนตามวตัถุประสงค์ก็
จะทําให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และผลกําไรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต 
นอกจากน้ี ยงัทาํใหม้ลูคา่ทางบญัชซีึง่ปจัจุบนัเทา่กบั 0.35 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้เป็น 0.36 บาทต่อหุน้  (เน่ืองจากบรษิทัเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่วาวาในราคา 0.405 บาทต่อหุน้ซึง่สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชทีีเ่ทา่กบั 0.35 บาทต่อหุน้) 

อน่ึง วาวาไดเ้ริม่เจรจาเสนอขอจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัตัง้แต่ไตรมาสแรกปี 2560 ซึ่ง
ราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเท่ากบั 0.374 บาทต่อหุ้น 
0.340 บาทต่อหุน้ และ 0.396 บาทต่อหุน้ ในช่วงไตรมาสแรก ไตรมาสทีส่อง และไตรมาสทีส่าม ของปี 2560 ตามลาํดบั
อยา่งไรกต็าม ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในช่วง 15 วนั
ทาํการก่อนวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัมมีตใิหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่วาวา เท่ากบั 0.446 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งแมบ้รษิทัจะพยายามเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ในราคาตลาด แต่ด้วยขอ้จํากดัด้านความต้องการใช้เงนิของ
บรษิทัเพือ่สรา้งผลกาํไรใหแ้ก่บรษิทัและราคาหุน้ทีป่รบัตวัสงูขึน้ในช่วงระยะเวลาก่อนทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอ
ขายหุน้ใหแ้ก่วาวา ทาํใหบ้รษิทัจาํเป็นตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ก่วาวาในราคา 0.405 บาทต่อหุน้ คดิเป็นสว่นลดรอ้ยละ 9.19  

นอกจากน้ี หากเป็นไปตามแผนงานและประมาณการ บรษิทัก็คาดว่าในช่วงแรกบรษิทัอาจยงัมผีล
ขาดทุน แต่ในระยะยาวบรษิทัจะสามารถสรา้งผลกําไรจากการดําเนินงานไดแ้ละทําใหอ้ตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผูถ้อื
หุน้ (ROE) สงูขึน้          

 
4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2560 มกีรรมการเขา้ประชุม 6 ทา่น จาก

กรรมการทัง้สิน้ 9 ทา่น ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมจาํนวน 3 ทา่น 
เน่ืองจากลาปว่ย 2 ทา่น และตดิภารกจิทีต่่างประเทศ 1 ทา่น โดยคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและ
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ดงัน้ี 

 
 (1) เหตผุลและความจาํเป็นของการเพ่ิมทนุ 

 คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ บรษิทัมคีวามจาํเป็นในการเพิม่ทุนเพือ่รองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทั 
สาํหรบัธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน เพือ่เป็นการเพิม่สดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑท์ีม่อีตัรากาํไรขัน้ตน้สงู สง่ผลใหผ้ล
การดาํเนินงานของบรษิทัดขีึน้ และชาํระคนืเงนิกูย้มืเพื่อเป็นการลดภาระการชาํระคนืเงนิกูย้มืและตน้ทุนทางการเงนิ ซึง่
เป็นการสรา้งผลตอบแทนใหก้บับรษิทัและผูถ้อืหุน้ไดด้ขีึน้ดว้ยเหตุผลและความจาํเป็น ดงัน้ี 

 โดยทีบ่รษิทัมผีลการดาํเนินงานขาดทุนมาอยา่งต่อเน่ือง อนัมสีาเหตุหลกัเกดิจากบรษิทัมขีาดทุน
ขัน้ตน้ ซึง่ระยะทีผ่า่นมาบรษิทักไ็ดม้กีารปรบัปรงุกระบวนการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑก์ระสอบพลาสตกิใหค้ลอ่งตวัเพือ่
ทดแทนผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑป์อทีบ่รษิทัเลกิผลติไป สง่ผลใหใ้นปี 2559 บรษิทัเริม่มกีาํไรขัน้ตน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัมี
กาํไรขัน้ตน้ตํ่าไมเ่พยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน สง่ผลใหบ้รษิทัมขีาดทุนสทุธสิาํหรบัปี 2559 จาํนวน 70.90 ลา้นบาท 

 ในปี 2560 บรษิทัไดล้งทุนเพิม่สายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 และไดเ้ริม่มี
รายไดเ้ชงิพาณิชยต์ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 โดยปจัจุบนัมอีตัรากาํไรขัน้ตน้ประมาณรอ้ยละ 20  ของมลูคา่ขายซึง่สงู
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กวา่กาํไรขัน้ตน้ของผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑก์ระสอบพลาสตกิทีม่อีตัรากาํไรขัน้ตน้ประมาณรอ้ยละ 1.6 ของมลูคา่ขาย (ตาม
งบการเงนิสาํหรบังวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560) และปจัจุบนับรษิทัอยูร่ะหวา่งการเพิม่กาํลงัการผลติใหส้งูขึน้ 
อยา่งไรกต็าม กาํไรขัน้ตน้จากสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 กย็งัไมเ่พยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ย
ดาํเนินงาน บรษิทัจงึประสงคจ์ะเพิม่สดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนทีม่อีตัรากาํไรขัน้ตน้สงูเพิม่ขึน้ โดยจะ
ลงทุนสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 2 เพิม่ขึน้อกีสายการผลติ ทัง้น้ี เพือ่เพิม่กาํไรขัน้ตน้ใหม้จีาํนวน
มากเพยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานจนสามารถสรา้งผลกาํไรสทุธ ิ และสามารถหยดุการลดลงของสว่นของผูถ้อืหุน้ในแต่ละ
ปีลงไดใ้นทีส่ดุ 

 เมือ่การลงทุนสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 และระยะที ่ 2 เสรจ็แลว้ จะทาํให้
บรษิทัมรีายไดส้งูขึน้ บรษิทัจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจดัเตรยีมเงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่ใชจ้ดัซือ้วตัถุดบิและใชส้าํรองคา่ใชจ้า่ยการ
ผลติ  นอกจากน้ี บรษิทัจะนําเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนครัง้น้ีไปชาํระเงนิกูท้ีจ่ะครบกาํหนดภายในปี 2562 ซึง่ทาํใหบ้รษิทั
ไมต่อ้งจดัหาเงนิกูย้มืทีม่ภีาระดอกเบีย้มาใชค้นืหน้ีเดมิ หรอืไมต่อ้งนําเงนิทีใ่ชห้มนุเวยีนในกจิการมาชาํระคนืหน้ี ซึง่จะทาํ
ใหบ้รษิทัมเีงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่ซือ้วตัถุดบิและสาํรองคา่ใชจ้า่ยการผลติอยา่งเพยีงพอ  

 อน่ึง ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2560 บรษิทัมเีงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิครัง้
ก่อนเมือ่ปี 2559 คงเหลอืจาํนวน 100.26 ลา้นบาท ซึง่ต่อมาบรษิทัไดใ้ชข้ยายธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่1 จาํนวน 
3.90 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนเพื่อใชส้าํหรบัธุรกจิกระสอบพลาสตกิและเป็นคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานต่างๆ
ของบรษิทัระหวา่งปี 2560 - 2562  

 
(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ หากบรษิทัสามารถจดัจาํหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่วใหแ้ก่บุคคล
ในวงจาํกดัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ จะทาํใหบ้รษิทัสามารถเริม่ลงทุนสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่
2 ไดเ้รว็ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัมปีระสบการณ์จากสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 อยูแ่ลว้ ซึง่จะทาํให้
บรษิทัสามารถสรา้งผลกาํไรจากการดาํเนินงานไดเ้รว็ขึน้ และจะสง่ผลดต่ีอผลประกอบการและความมัน่คงของบรษิทัต่อไป 
ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมพืน้ทีส่าํหรบัสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 2 ในอาคารโรงงานเดยีวกบั
สายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่ 1 ไวแ้ลว้ ซึง่หลงัจากเพิม่สายการผลติระยะที ่ 2 ดงักล่าวแลว้จะทาํให้
อาคารโรงงานทีผ่ลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนคบัแคบ บรษิทัจงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งขยายพืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ โดยก่อสรา้งอาคาร
คลงัสนิคา้ขนาด 3,500 ตารางเมตร เพิม่ขึน้ซึง่บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมพืน้ทีภ่ายในโรงงานของบรษิทั ณ เขตสง่เสรมิ
อุตสาหกรรมนวนคร อาํเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา ไวแ้ลว้เชน่กนั  

 
 (3) ความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทนุ แผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการท่ี
จะดาํเนินการรวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน  

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่ บรษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัปรงุผลการดาํเนินงานจากขาดทุน
สทุธเิป็นกาํไรสทุธใิหส้าํเรจ็โดยเรว็ โดยการเพิม่สดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนทีม่อีตัรากาํไรขัน้ตน้สงูกวา่
ผลติภณัฑก์ระสอบพลาสตกิ ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งลงทุนสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนเพิม่ขึน้
เพือ่ใหม้ผีลกาํไรขัน้ตน้เพยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน สามารถสรา้งผลกาํไรสทุธแิละสามารถหยดุการลดลงของสว่นของผู้
ถอืหุน้ในแต่ละปีลงได ้  
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 แผนการใชเ้งนิธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน  
 

ระยะที ่ งบประมาณ 
(ลา้นบาท) 

กาํลงัการผลติ 
(ลา้น ตร.ม.ต่อปี ) 

ความคบืหน้าและแผนการใชเ้งนิ 

1 44.0 24 บรษิทัตดิตัง้สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ระยะที ่1 เรยีบรอ้ย
แลว้ ปจัจุบนัใชก้ําลงัการผลติประมาณ  15 ลา้น ตร.ม.ต่อปี และอยู่
ระหว่างการเพิ่มกําลังการผลิต อย่างไรก็ตามกําไรขัน้ต้นจาก
สายการผลติน้ียงัไมเ่พยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานของบรษิทั  

2 40.0 24 บริษัทจะได้ร ับเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่วาวา 
ภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อื
หุ้นของบรษิทัครัง้ที่ 1/2561 โดยจะจดัซื้อและติดตัง้เครื่องจกัร
ภายในระยะเวลา 4 - 6 เดอืน ทัง้น้ี การเพิม่สายการผลติบรรจุภณัฑ์
ชนิดอ่อนระยะที ่2 น้ีจะทาํใหบ้รษิทัสามารถสรา้งกําไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้
เพยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ยดาํเนินงานของบรษิทั 

 เมื่อการลงทุนสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนครบทัง้สองระยะ จะทําใหบ้รษิทัมกีําลงัการ
ผลติรวม 48 ลา้น ตร.ม. ต่อปี 
 
 แหลง่เงนิทุนโครงการธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน 
 

รายการ แหลง่เงนิทุน 
ดาํเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 
เงนิลงทุนทีด่นิ อาคาร (จดัสรรตามพืน้ทีม่ลูคา่)       57.21 ลา้นบาท
สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่1                46.23 ลา้นบาท 
รวม                                                             103.44 ลา้นบาท 

บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร
โรงงานแล้วโดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายใน
บรษิทั 
บรษิทัตดิตัง้เครือ่งจกัรสายการผลติบรรจุภณัฑ์
ชนิดอ่อนระยะที ่ 1 แลว้โดยใชเ้งนิจากการเสนอ
ขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิเมือ่ปี 2559 

ยงัไมเ่ริม่ดาํเนินการ 
สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2                40.00 ลา้นบาท
อาคารคลงัสนิคา้บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน                      35.00 ลา้นบาท
เงนิทุนหมนุเวยีน                                              81.30 ลา้นบาท
(คา่วตัถุดบิ คา่แรงงาน และคา่โสหุย้การผลติ) 
 รวม                                                            156.30 ลา้นบาท 

 
บรษิทัจะใชเ้งนิจากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหม่
ให้แก่วาวาในครัง้น้ีจํานวน 156.30 ล้านบาท 
จากจํานวนทีไ่ดร้บัทัง้สิน้ 186.30 ลา้นบาท ซึ่ง
เพยีงพอต่อการลงทุน 

 อน่ึง การขยายการลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่
ในครัง้น้ีจงึเป็นแนวทางทีเ่หมาะสมเพราะเป็นแหลง่เงนิทุนระยะยาว เพยีงพอต่อความตอ้งการใชเ้งนิทุนและเป็นเงนิทุนที ่ 
ไมม่ภีาระดอกเบีย้ ต่างจากเงนิกูย้มืซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยประจาํทีท่าํใหค้า่ใชจ้า่ยดาํเนินงานของบรษิทัสงูขึน้ ทัง้น้ี เมือ่บรษิทั
ไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหุน้แลว้ บรษิทัจะใชเ้งนิดงักลา่วขยายธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนไดท้นัท ี โดยจดัซือ้
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์สาํหรบัสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2 และก่อสรา้งอาคารคลงัสนิคา้ผลติภณัฑ์
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน นอกจากน้ี บรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิไวส้าํหรบัชาํระหน้ีเงนิกูย้มืและใชส้าํรองเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ
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ผลติไวแ้ลว้ดว้ย ทาํใหเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัครัง้น้ี มคีวามเพยีงพอต่อ
การใชเ้งนิของบรษิทั    
 
 (4) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธรุกิจของบริษทัตลอดจนฐานะทางการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัอนัเน่ืองจากการเพ่ิมทนุและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

 คณะกรรมการบรษิทัมเีหน็วา่การเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัครัง้น้ี เป็นผลดต่ีอการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัและเป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่และความมัน่คงใหแ้ก่ฐานะทางการเงนิของบรษิทั ตลอดจนชว่ยเสรมิสภาพ
คลอ่งทางการเงนิใหบ้รษิทั โดยการเพิม่ทุนครัง้น้ีจะทาํใหส้ดัสว่นหน้ีสนิต่อทุนของบรษิทัลดลงจาก 0.17 เทา่ ณ วนัที ่ 30 
มถุินายน 2560 เป็น 0.13 เทา่ ภายหลงัการเพิม่ทุน นอกจากน้ี ยงัทาํใหโ้ครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัในอนาคตเปลีย่นแปลง
จากเดมิ โดยสดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑก์ระสอบต่อรายไดบ้รรจุภณัฑช์นิดอ่อนจากเดมิรอ้ยละ 100 : 0 เปลีย่นแปลงเป็น
ประมาณ รอ้ยละ 33 : 67  ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถดาํเนินธุรกจิต่อไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยไมเ่กดิผลกระทบใดๆ ต่อ
บรษิทั ดงัน้ี 

- บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลกระทบใดต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัยงัคงประกอบธุรกจิ
ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์ชน่เดมิ เพยีงแต่การเพิม่ทุนครัง้น้ีจะทาํใหบ้รษิทัสามารถเพิม่สดัสว่นรายไดผ้ลติภณัฑท์ีม่อีตัรากาํไร
ขัน้ตน้สงูไดม้ากขึน้ นอกจากน้ีลกัษณะการใชส้นิทรพัยท์ีส่าํคญัของบรษิทักเ็ป็นไปตามเดมิ 

- บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลกระทบทางดา้นฐานะทางการเงนิ เน่ืองจากการเพิม่ทุนครัง้น้ีทาํใหบ้รษิทัมี
ฐานะทางการเงนิดขีึน้ มสีภาพคลอ่งสงูขึน้ และมคีวามเพยีงพอของความตอ้งการใชเ้งนิทุน นอกจากน้ียงัใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจาก
เพิม่ทุนครัง้น้ีในการลงทุนระยะยาวซึง่ทาํใหแ้หลง่ทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุนมคีวามเหมาะสม 

- บรษิทัจะไมไ่ดร้บัผลกระทบทางดา้นผลการดาํเนินงาน เน่ืองจากการเพิม่ทุนครัง้น้ีจะทาํใหบ้รษิทัมี
เงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะลงทนุขยายธุรกจิ เพิม่ขดีความสามารถในการผลติและการหารายได ้ ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัมผีลการ
ดาํเนินงานดขีึน้   

 อยา่งไรกต็าม หากบรษิทัไมส่ามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัใน
ครัง้น้ีได ้กจ็ะสง่ผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกจิผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนระยะที ่2 ทาํใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสขยาย
ธุรกจิไปสูผ่ลติภณัฑท์ีม่อีตัรากาํไรขัน้ตน้สงู และอาจสง่ผลใหบ้รษิทัไมส่ามารถสรา้งผลกาํไรจากการดาํเนินงานได ้    
 

(5) ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซ่ึงบริษทัจะเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจาํกดั และ
ท่ีมาของการกาํหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่หแ้ก่วาวา ในราคาหุน้ละ 0.405 บาท เป็นราคาทีม่สีว่นลดรอ้ยละ 
9.19 จากราคาตลาด คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาที่ไม่ตํ่า
กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั และสงูกวา่มลูค่าทางบญัชขีองบรษิทั อกีทัง้เป็นราคาทีส่งูกวา่มลูค่า
ทางบัญชีปรับปรุงด้วยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินประเภทอสงัหาริมทรัพย์และเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ตาม
รายละเอยีด ขอ้ 1.2 วธิกีารกาํหนดราคาเสนอขาย และราคาตลาด 

 
(6) เหตผุลและความจาํเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บคุคลในวงจาํกดั 

คณะกรรมการบริษัทเลือกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) เน่ืองจากการเพิม่ทุนแบบ Private Placement เป็นการระดมทุนทีส่ะดวก ใชร้ะยะเวลาสัน้ และขัน้ตอนการ
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ดาํเนินการไมยุ่ง่ยาก ประกอบกบัทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่2 กนัยายน 2559 ไดอ้นุมตักิารจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู ่(Right Offering) แลว้ แต่มี
การจองซื้อหุน้เพยีง 416,819,746  หุน้ จากจํานวนทีเ่สนอขาย 965,518,334 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 43.17 ของจํานวนหุน้ที่
เสนอขาย รวมเงนิที่ไดร้บัจากการเพิม่ทุนจํานวน 187.57 ลา้นบาท  ซึ่งไม่เพยีงพอต่อวตัถุประสงค์การใช้เงนิที่บรษิทัได้
กําหนดไวส้าํหรบัใชใ้นธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน อย่างไรกต็ามบรษิทักย็งัมคีวามตอ้งการเงนิทุนเพื่อนําไปใชใ้นการขยาย
การลงทุนธุรกจิบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนเพื่อลดผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน โดยบรษิทัไมม่คีวามประสงคจ์ะกูย้มืเงนิเพิม่เตมิ
ในขณะทีบ่รษิทัยงัประสบปญัหาขาดทุนจากการดําเนินงานอยู่ เน่ืองจากจะทําใหค้่าใชจ้่ายดําเนินงานสงูขึน้และทําใหก้าร
แกป้ญัหาขาดทุนสะสมล่าชา้ออกไป รวมทัง้เกดิความเสีย่งในการหาเงนิมาชาํระหน้ีเงนิกูย้มื ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บรษิทัจงึ
มีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อนําเงินมาใช้ขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนระยะที่ 2  ประกอบกบัวาวาได้แสดง
เจตจํานงการขอจองซื้อหุ้นเพิม่ทุนใหม่มายงับรษิัท  คณะกรรมการบรษิทัจงึเห็นควรว่าการระดมทุนแบบ Private 
Placement นัน้เหมาะสมกบับริษัทในขณะน้ี โดยมีวตัถุประสงค์การใช้เงนิตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหวัข้อ 
“วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งนิทุนในสว่นทีเ่พิม่” ในแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ขอ้ 5. 

 
5. ความสมัพนัธร์ะหว่างวาวา (บคุคลในวงจาํกดั) และบริษทั 

วาวาและบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบัวาวา 

รายละเอียด การถือหุ้นของบริษทั 
ก่อนการเสนอขายให้แก่วาวา 

การถือหุ้นของบริษทั 
หลงัการเสนอขายให้แก่วาวา 

  จาํนวน 
(หุ้น) 

ร้อยละของ
ทนุชาํระแล้ว
ของบริษทั1 

จาํนวน 
(หุ้น) 

ร้อยละของทุน
ชาํระแล้วของ

บริษทั2 
1. วาวา บุคคลในวงจาํกดั(Private 

Placement) ซึง่ไดร้บัการ
เสนอขายและจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหมข่อง
บรษิทัในครัง้น้ี 

- - 460,000,000 19.78 

2. นายวรีะชาต ิ โลหศ์ริ ิ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ 
กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
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 ทุนชาํระแลว้ของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2560 เทา่กบั 1,865,376,587 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
1,865,376,587 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

2 ทุนชาํระแลว้ของบรษิทัภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมข่องบรษิทัใหแ้ก่วาวา ในครัง้
น้ี เทา่กบั 2,325,376,587 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,325,376,587 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท 

 
นอกจากการถอืหุน้ของบรษิทัของวาวา และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวา ตามรายละเอยีดขา้งตน้แลว้ วาวาไม่

มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่นกบับรษิทั หรอื (1) กรรมการและผูบ้รหิาร (2) ผูม้อีาํนาจควบคุม (3) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั หรอืบรษิทัอื่นทีม่บุีคคลทีร่ะบุใน (1) (2) หรอื (3) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม  อกีทัง้ วาวาประสงค์
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เขา้มาลงทุนจองซือ้หุน้ของบรษิทัในฐานะผูล้งทุนเทา่นัน้ โดยวาวารวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวาตามมาตรา 258 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ จะไมส่ง่บุคคลหรอืตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจ
ควบคุม ซึง่ทาํใหก้ารบรหิารจดัการและอาํนาจการควบคุมภายในของบรษิทัยงัคงเดมิไมม่กีารเปลีย่นแปลง 

 
บรษิทัและวาวา ไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ต่อกนั  อกีทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของวาวาก็

ไมไ่ดเ้ป็น (ก) ผูบ้รหิาร (ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (ค) ผูม้อีาํนาจควบคุม (ง) บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ ี
อาํนาจควบคุม (จ) ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลตาม (ก) ถงึ (ง)  ของบรษิทั ดงันัน้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหมข่องบรษิทัใหแ้ก่ วาวา ครัง้น้ี จงึไมถ่อืเป็นการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อยา่งใด 
 

6. เง่ือนไขหรือข้อตกลงอ่ืนใดกบับคุคลในวงจาํกดั 
บรษิทั และ บรษิทั วาวา แพค จาํกดั มขีอ้ตกลงและเงือ่นไข สามารถสรปุรายละเอยีดสาระสาํคญัของสญัญา

จองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม ่ดงัน้ี 
 

ลาํดบั หวัข้อ รายละเอียด 
1. คูส่ญัญา 1. บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

(“บรษิทั”) ในฐานะผูอ้อกและเสนอขาย 
2. บรษิทั วาวา แพค จาํกดั (“วาวา”) ในฐานะผูจ้องซือ้ 

2. วนัทีล่งนามในสญัญา วนัที ่25 ตุลาคม 2560 
3. การออกและจองซือ้หุน้สามญั         

เพิม่ทุนใหม ่
บรษิทัตกลงที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณาออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวนทัง้สิน้ไม่เกิน 460,000,000 หุ้น 
ให้แก่ วาวา อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ในราคา 0.405 บาทต่อหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.66 ของหุน้ที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ณ ปจัจุบนั และวาวาตกลงจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนใหม่ทีบ่รษิทัออกและเสนอขายครัง้เดยีวทัง้จาํนวนภายใน 
90 วนันับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ของบรษิทัมี
มตอินุมตัใิหเ้สนอขายหุน้เพิม่ทุนทีอ่อกใหม ่

4. ราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ บรษิทัจะไดร้บัชาํระราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมใ่นราคารวมทัง้สิน้ 
186,300,000 บาท  

5. เงือ่นไขบงัคบัก่อนสาํหรบั
ดาํเนินการตามธุรกรรม 

1. วาวาตกลงชําระเงินมัดจําค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็น
จํานวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ภายในวนัที่ 1 
พฤศจกิายน 2560 ทัง้น้ี หากบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิมดัจําตามจํานวน
และกาํหนดดงักลา่ว บรษิทัจะยกเลกิการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ อยา่งไร
กต็าม บรษิทัจะคนืเงนิมดัจาํในกรณีดงัต่อไปน้ี   
1) ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2561 มมีตไิมอ่นุมตัใิหเ้พิม่

ทุนจดทะเบยีน โดยมตดิงักลา่วตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ    ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
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ลาํดบั หวัข้อ รายละเอียด 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืบรษิทัยกเลกิการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่18 มกราคม 2561   

2) บรษิทัไมไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั  

2. บรษิทัและวาวา ไดร้บัการอนุมตัใิหด้าํเนินธุรกรรมดงักลา่วตาม
ระเบยีบและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงานทีก่าํกบัดแูล  

6. เงือ่นไขบงัคบัหลงัการดาํเนินการ
ตามธุรกรรม 

1. บรษิทัและวาวา ไมม่นีโยบายการเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกัของบรษิทั 
โดยบรษิทัจะยงัคงประกอบธุรกจิต่อไปตามปกตเิชน่เดมิ 

2. วาวาตกลงจะไมข่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่ (Silent Period) ทีไ่ดร้บั
จากการจองซือ้ครัง้น้ีไมว่า่กรณีใดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่
วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหมเ่ริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยเมือ่ครบกาํหนด
ระยะเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่ว
เริม่ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วาวาสามารถทยอยขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหมด่งักลา่วไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้
ทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการจองซือ้ 

3. วาวารวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาวาตามมาตรา 258 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ จะไมส่ง่บุคคลเขา้
มาเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ของบรษิทัแต่อยา่งใด 

7. เงือ่นไขอื่น วาวาตกลงไม่ เรียกร้องค่าความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืบรษิทั ไมว่า่กรณีใดๆ อนัเน่ืองจากบรษิทัไม่
สามารถเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ใหแ้ก่วาวาได ้เวน้แต่เรยีกรอ้งเงนิ
มดัจาํคนืโดยไมม่ดีอกเบีย้เทา่นัน้ 

8. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎหมายไทย 
 

ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่ 30 ตุลาคม 2560 บรษิทัไดร้บัเงนิมดัจาํจาํนวน 20,000,000 บาท (ยีส่บิลา้นบาท) จากวาวา 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
7. คาํรบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ 

คณะกรรมการของบรษิทัขอรบัรองวา่คณะกรรมการไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัในเรือ่งเกีย่วกบัการเพิม่ทุนครัง้น้ีแลว้ อยา่งไรกด็ ี หากการไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่วก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่บรษิทั ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้องเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 85 
แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และหากการไมป่ฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุให้
กรรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จาก
กรรมการนัน้แทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ) นอกจากน้ี คณะกรรมการของบรษิทัขอรบัรองวา่ คณะกรรมการไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพจิารณาและ
ตรวจสอบขอ้มลูของวาวา และมคีวามเหน็วา่ วาวา เป็นนกัลงทุนทีม่ศีกัยภาพและสามารถลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ 
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บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบัน้ีถกูตอ้งและครบถว้น และไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิใน

ลกัษณะใดๆ เท่าทีพ่งึจะทราบได ้
 

   จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
   ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
    
 พลตาํรวจเอก..................................  .................................. 
 (สมชาย วาณิชเสนี) (นายวรี ์วรศกัดิโ์ยธนิ) 
 กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 


