
 

  

ท่ี NEP055-2561 
       26 เมษายน 2561 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ได้มี
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโน
มาแกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  โดยองค์ประชมุประกอบด้วยผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุรวม 337 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,318,638,512 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
56.71 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้ว โดยท่ีประชมุมีมติดงันี ้

1. รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 18 มกราคม 
2561 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 1,330,070,176 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน  50,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        - 
รวม  จ านวน 1,330,120,176 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 11,481,664 หุ้น) 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 1,331,107,861 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
รวม  จ านวน 1,331,107,861 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 987,685 หุ้น) 

 



 

  

4. อนมุตังิดจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2560 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 1,331,113,862 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9962 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน             50,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0037 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
รวม  จ านวน 1,331,163,862 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 56,001 หุ้น) 

5. อนุมตัิเลือกตัง้ พลโท จิรภัทร มาลยั ด ารงต าแหน่งกรรมการประเภทกรรมการอิสระ และ อนุมตัิให้
แต่งตัง้ (1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี (2) พลเอก เสง่ียม สวางควฒัน์ (3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ 
ณ อยุธยา (4) นายวีร์ วรศกัดิ์โยธิน กรรมการซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิเป็นรายบุคคลด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
(1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 

เห็นด้วย  จ านวน 1,331,193,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    5,000  เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0003 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
รวม  จ านวน 1,331,198,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 35,120 หุ้น) 

(2) พลเอก เสง่ียม สวางควฒัน์ 
เห็นด้วย  จ านวน 1,331,192,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9995 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    6,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0004 
งดออกเสียง จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย  จ านวน          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
รวม  จ านวน 1,331,198,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม) 
 
 
 
 



 

  

(3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยธุยา 
เห็นด้วย  จ านวน 1,331,193,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    5,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0003 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
รวม  จ านวน 1,331,198,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม) 

(4) นายวีร์ วรศกัดิ์โยธิน 
เห็นด้วย  จ านวน 1,331,193,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    5,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0003 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
รวม  จ านวน 1,331,198,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม) 

(5) พลโท จิรภัทร มาลัย  
เห็นด้วย  จ านวน 1,331,193,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9996 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    5,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0003 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
รวม  จ านวน 1,331,198,982 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม) 

6. อนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่ โดยเลือกตัง้ นางสาวอรยาพร กาญจนจารี เป็นกรรมการบริษัท 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 1,331,249,249 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
รวม  จ านวน 1,331,249,249 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 50,267 หุ้น) 



 

  

7. อนุมตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งรวม 6 ล้านบาทและงดจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2560 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 1,331,249,349 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 1,331,249,349 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 100 หุ้น) 

8. อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ นางสาว     
วนันิสา งามบวัทอง ทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือ นายธนะวฒุ พิบลูย์สวสัดิ ์ทะเบียนเลขท่ี 6699 แหง่
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 พร้อมทัง้ก าหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 1,130,000 บาท โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุัตด้ิวย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 1,331,251,636 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย  จ านวน           0 เสียง คดิเป็นร้อยละ         - 
รวม  จ านวน 1,331,251,636 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 2,287 หุ้น) 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเผยแพร่ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุตอ่ไป 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
        

                    (นายวีร์ วรศกัดิโ์ยธิน) 
                                  กรรมการผู้จดัการ 


