
 

  

ที่ NEP018-2562 
       22 เมษายน 2562 

เรื่อง แจ้งมติทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
  ด้วยบริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรพัย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ช้ัน 3 โรงแรมอโนมา       
ถนนราชด าริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  โดยองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะมาประชุมรวม 257 ราย 
นับหุ้นรวมกันได้ 1,295,530,045 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.7127 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว โดยที่
ประชุมมมีติดังนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย  จ านวน     1,496,698,609 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
 (หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 201,168,564 หุ้น) 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ในรอบปี 2561 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน     1,548,449,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 (หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 51,750,862 หุ้น) 

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย  จ านวน    1,548,469,572 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000    
ไม่เห็นด้วย จ านวน                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000   
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 20,101 หุ้น) 

 



 

  

5. อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (2) นายณรงค์ พหลเวชช์ (3) นางจันทิราศรีม่วงพันธ์ กรรมการซึ่งครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
(1) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กลุ 

เห็นด้วย  จ านวน    1,548,587,707 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000      
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 118,135 หุ้น) 

(2) นายณรงค์ พหลเวชช์ 
เห็นด้วย  จ านวน    1,548,587,707 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(หมายเหตุ ในวาระนีไ้ม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) 

(3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์
เห็นด้วย  จ านวน    1,548,587,707 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(หมายเหตุ ในวาระนีไ้ม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) 

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายวีระชาติ โลห์ศิริ และ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท เพิ่มเติมอีก 2 ต าแหน่ง โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจ านวนกรรมการของบริษัทจะมีจ านวนทั้งสิ้น 12 
ต าแหน่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
(1) นายวีระชาติ โลห์ศิริ 

เห็นด้วย  จ านวน    1,548,794,273 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 206,566 หุ้น) 

(2) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 
เห็นด้วย  จ านวน    1,548,794,273 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(หมายเหตุ ในวาระนีไ้ม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) 
 



 

  

7. อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และ
เบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาทและงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

เห็นด้วย  จ านวน    1,548,794,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ                   - 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 500 หุ้น) 

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง 
ทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือ นายธนะวุฒ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

เห็นด้วย  จ านวน    1,548,794,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(หมายเหตุ ในวาระนีไ้ม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) 
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผูล้งทุนต่อไป 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
        
                    (นายสธน เสมอภาค) 
                                 กรรมการผู้จัดการ 


