
 

  

 
 

 
ที่ NEP016/2565 
                17 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง แจ้งยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ าหน่ายเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติก  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อ้างถึง หนังสือของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ NEP 052/2564 เรื่อง 

การให้เช่าเครื่องจักรและบริการพิมพ์กระสอบพลาสติกกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และ
สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการกับ บริษัท วาวา 

แพค จ ากัด (“วาวา แพค”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ 

1. ให้เช่าเครื่องจักรพิมพ์กระสอบพลาสติกแก่ วาวา แพค เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 

ธันวาคม 2565 มีอัตราค่าเช่า 300,000 บาทต่อเดือน รวมค่าเช่าตลอดอายุการเช่าไม่เกิน 3,600,000 บาท 

2. ให้บริการพิมพ์กระสอบพลาสติกแก่ วาวา แพค เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 

2565 อัตราค่าบริการไม่เกิน 1,325,000 บาทต่อเดือน รวมค่าบริการตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 15,900,000 

บาท 

ทั้งนี้ การที่บริษัทให้เช่าเครื่องจักรและให้บริการการพิมพ์กระสอบ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการ

ขาดทุนจากการผลิตและจ าหน่ายกระสอบพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการผลิตไม่ถึง

จุดคุ้มทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้หยุดผลิต ผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและให้เช่าเครื่องจักรพิมพ์

กระสอบพลาสติกพร้อมให้บริการพิมพ์กระสอบพลาสติก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในด้านการลดผลขาดทุนและมี

ก าไรข้ันต้นที่แน่นอน 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัท และ วาวา แพค อยู่ห่างกัน จึงท าให้พนักงานของ
บริษัทไม่สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามสัญญาให้บริการ และไม่ประสงค์จะท างานกับบริษัทต่อไป บริษัทจึง
ได้จัดท าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดและจ่ายชดเชยพนักงานในฝ่ายผลิตกระสอบพลาสติก ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้หยุดการผลิตกระสอบพลาสติก ท าให้ปัจจุบันบริษัทไม่มีพนักงานฝ่ายผลิตกระสอบพลาสติกแต่
อย่างใด 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 จึงได้มีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 12/2564 ทั้งหมด โดยให้แจ้งยกเลิกสัญญาให้เช่าเครื่องจักรและ
แจ้งยกเลิกสัญญาให้บริการพิมพ์กระสอบพลาสติกแก่วาวา แพค นอกจากนี้  ยังมีมติให้จ าหน่ายเครื่องจักรพิมพ์
กระสอบพลาสติกทั้งหมด เนื่องจากบริษัทไม่มีพนักงานฝ่ายผลิตกระสอบพลาสติกแล้ว ซึ่งจะท าให้บริษัทได้รับเงินจาก
การขายเครื่องจักรทั้งจ านวนเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการบอกเลิก



 

  

สัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากตามสัญญาให้เช่าและสัญญาให้บริการนั้น บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบอายุการ
เช่าได้ อีกทั้งบริษัทยังคงจ าหน่ายกระสอบพลาสติกให้กับลูกค้าได้เช่นเดิมโดยไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างรายได้ 
เพียงเปลี่ยนจากการผลิตเองเป็นการว่าจ้างผลิตเพื่อควบคุมต้นทุน เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและ
รู้จักผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์กระสอบมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้ง บริษัทมีทีมงานขายและฐานข้อมูลการตลาดที่สามารถ
แข่งขันได้ 

ทั้งนี้ ทิศทางการด าเนินงานของบริษัทในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นเพิ่มการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
Flexible Packaging ให้มากข้ึน โดยสัดส่วนรายได้ของ Flexible Packaging  กับ กระสอบพลาสติก จะเป็นประมาณ
ร้อยละ 55  : 45 จากเดิมประมาณร้อยละ 45 : 55 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นสูงขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ 
Flexible Packaging  มีอัตราก าไรข้ันต้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติก อีกทั้งการว่าจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์กระสอบ
พลาสติก จะท าให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าการผลิตเอง 

การจ าหน่ายเครื่องจักรพิมพ์กระสอบพลาสติกครั้งนี้ เป็นการประกาศจ าหน่ายเครื่องจักรรายเครื่องรวม 
14 รายการ โดยวิธีการประกาศ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 และก าหนดราคาจ าหน่าย
เครื่องจักรรายเครื่องตามราคาประเมิน (ประเมินโดยบริษัท พรสยามคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดเมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565 )  หรือราคามูลค่าทางบัญชีของแต่ละรายการ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งรวมแล้วมีมูลค่าตอบแทน
ประมาณ 15.10 ล้านบาท โดยผู้เสนอราคาต้องช าระค่าเครื่องจักรเป็นเงินสดทั้งจ านวนภายใน 30 วันนับจากท า
สัญญาซื้อขาย แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2565   

รายการดังกล่าวเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
1.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยบริษัทไม่มีรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อ่ืนที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคร้ังนี้ ซึ่งรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการต ่ากว่าร้อย
ละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม 
หากปรากฎภายหลังว่า การจะซื้อ-ขายเครื่องจักรดังกล่าวเป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตาม
ประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะปฎิบัติตาม
ข้อก าหนดของประกาศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว  และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                   (นายวรีะชาติ โลห์ศิริ) 
                 กรรมการผู้จัดการ 


