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ที่ NEP003-2561 
18 มกราคม 2561 

 
เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ด้วยบริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดาริ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร โดยองค์ประชมุประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุรวม 275 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 
753,878,943 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.41 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้ว โดยที่ประชมุมีมติดงันี ้

 
1.  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  875,898,839 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสยีง  จ านวน  0 เสยีง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี  จ านวน  0 เสยีง  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวม  จ านวน  875,898,839 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 
(หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้อีกจ านวน 122,019,896 หุ้น) 
 

2. อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 2,896,834,342 บาท เป็น 2,348,135,754 บาท โดย
การยกเลกิหุ้นสามญัที่ยงัไมไ่ด้จ าหนา่ยจ านวน 548,698,588 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้
มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  876,408,382 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสยีง  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสยี  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
รวม  จ านวน  876,408,382 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 
(หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้อีกจ านวน 509,543 หุ้น) 
 

3. อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัท โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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เหน็ด้วย  จ านวน  876,445,404 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสยีง  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสยี  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
รวม  จ านวน  876,445,404 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 
(หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้อีกจ านวน  37,022 หุ้น) 
 

4. อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัท จากจ านวน 2,348,135,754 บาท เป็น 2,808,135,754 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุใหม ่ จ านวน 460,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) คือ บริษัท วาวา แพค จ ากดั โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  880,365,586 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสยีง  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสยี  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
รวม  จ านวน  880,365,586 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 
(หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้อีกจ านวน 3,920,182 หุ้น) 
 

5. อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจด
ทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  880,425,876 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสยีง  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสยี  จ านวน  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 
รวม  จ านวน  880,425,876 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100 

  (หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้อีกจ านวน 60,290 หุ้น) 
 
6. อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 460,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอ

ขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) คือ บริษัท วาวา แพค จ ากดั ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท มลูคา่
รวม 186,300,000 บาท ซึง่ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมด่งักลา่วเป็นราคาไมต่ า่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด พร้อมทัง้
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ และ/หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ ที่เป็นผู้บริหารระดบัผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการขึน้ไป เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุใหมต่อ่วาวา ดงัตอ่ไปนี ้
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 (1) ก าหนดและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุใหม ่
เพื่อเสนอขายตอ่วาวา อนัเป็นการเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) การก าหนด
ระยะเวลาเสนอขายและราคาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง
ตามทีเ่ห็นสมควร เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วบรรลผุลส าเร็จ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอบเขตที่ได้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 (2) ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกบัหรือมีความจ าเป็นตอ่การเสนอขาย และ/หรือ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุใหม ่ ซึง่รวมถงึการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบค าขอ 
และ/หรือ เอกสารใดๆ ทีจ่ าเป็นตอ่หรือเก่ียวข้องกบัการออกเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ใหม ่ และการยื่นแบบค าขอที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมเ่พื่อเสนอขายหุ้นให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การจดทะเบยีน
ลดทนุ เพิ่มทนุ และการแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัของบริษัท ตอ่กระทรวงพาณิชย์และ/หรือ การน าหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุใหมเ่ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 (3) ประสานงานกบัหนว่ยงานราชการ และหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และบคุคลหรือหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย   จ านวน  817,246,609 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย   จ านวน  0       เสยีง    คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสยีง   จ านวน  0    เสยีง    คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสยี  จ านวน  0     เสยีง    คิดเป็นร้อยละ  0 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน จ านวน  63,187,700  เสยีง    ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
รวม   จ านวน  880,434,309   เสยีง    คิดเป็นร้อยละ  100 

  (หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้อีกจ านวน 8,433 หุ้น) 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุตอ่ไป  

 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
            
   (นายวีร์ วรศกัดิ์โยธิน) 
                            กรรมการผู้จดัการ 
 
 


