
 

  

 
 

 
ที่ NEP029/2563 
 
                22 มิถุนายน 2563 
 
เร่ือง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บนเว็ปไซด์บริษัท และมาตรการและแนว

ทางการปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
  ตามที่คณะกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
บอลลูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็ปไซด์ของบริษัทที่ www.nep.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 

 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อเป็นการรับรองมาตรการของกรมควบคุม
โรคติดต่อเก่ียวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัท
จึงจัดให้มีมาตรการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้
ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่ ส านักเลขานุการ
บริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม เลขที่  41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร)  

2. หากผู้ถือหุ้นมีค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งให้บริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 

2563 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 1) ชื่อ-นามสกุล 2) หมายเลข

โทรศัพท์ 3) อีเมล์ 4) ค าถามและวาระที่ต้องการจะส่งค าถาม โดยขอให้ส่งมาตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

2.1 ส านักเลขานุการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

2.2 อีเมล์ : akeera@nep.co.th 



 

  

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอท าความเข้าใจมายังผู้ถือ

หุ้นถึงแนวทางการด าเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

3.1  บริษัทได้จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าประชุม 

• ก่อนเข้าบริเวณพื้นที่จัดการประชุม ผู้เข้าประชุมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบคัดกรองโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)”  อย่างครบถ้วนและยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ และต้องผ่านการตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกาย 

• หากท่านใดมีอาการป่วย เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.50 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก 

หายใจล าบาก หอบเหนื่อย หรือมีข้อบ่งชี้อ่ืน หรือ ได้เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือได้สัมผัสใกล้ชิด

กับคนที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของไวรัส COVID-19 หรือมีประวัติใกล้ชิดหรือ

สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันประชุม 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   

3.2  การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร 
3.3  ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับสติ๊กเกอร์ และขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ว่าได้ผ่านการคัดกรอง

แล้วตลอดเวลาในบริเวณพื้นที่การประชุม 
3.4  โปรดสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้าง

มืออย่างสม่ าเสมอ 
3.5  เพื่อควบคุมจ านวนผู้เข้าประชุมมิให้แออัด บริษัทจะจัดที่นั่งตามบริเวณต่าง ๆ รวมทั้งที่นั่งในห้อง

ประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5-2 เมตร ซึ่งจะท าให้จ านวนที่นั่งในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัดและ
สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น บริษัทจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัด
กรองและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยขอความกรุณาผู้เข้าประชุมนั่งตามเลขที่นั่งที่ได้จัดไว้ให้ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ และห้ามมิให้เคลื่อนย้ายเก้าอ้ีที่จัดเตรียมไว้ 
ในกรณีที่นั่งเต็มจ านวน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าประชุมเพิ่มเติม งดการเสริมเก้าอ้ี และไม่
อนุญาตให้ยืนร่วมประชุม ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้
กรรมการอิสระแทน 

3.6  เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันของกลุ่มคนจ านวนมากเป็นเวลานาน การด าเนินการประชุมจะเป็นไปอย่าง
กระชับและใช้เวลาไม่มาก โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง 

3.7  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านการใช้ไมโครโฟน ในวันประชุม ขอให้ผู้
เข้าประชุมที่มีค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม กรุณาเขียนค าถามเป็นลายลักษณ์อักษร และส่ง
ค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดส่งค าถามให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

3.8 บริษัทงดการบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ และงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณ

การจัดประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  



 

  

3.9 บริษัทงดแจกรายงานประจ าปี 2562 และเอกสารอื่น ๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการ

สัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 

ทั้งนี้ หากมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก หรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจจะท าให้

เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

  อนึ่ง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมที่ท าให้ไม่

สามารถจัดประชุมในวันและสถานที่ดังกล่าวได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และทางเว็ปไซต์ของบริษัท 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตนิี้อย่างเคร่งครัด 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                   (นายวรีะชาติ โลห์ศิริ) 
                 กรรมการผู้จัดการ 


