
 

  

ที่ NEP032/2563 
       23 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง แจ้งมติทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
  ด้วยบริษัท เอ็นอีพี อสังหารมิทรพัย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลลูม เอ ช้ัน 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน 
แกรนด์ สุขมุวิท เลขท่ี 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติ
ดังนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย  จ านวน     1,525,712,829 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
 (หมายเหต:ุ ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 94,633,010 หุ้น) 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ในรอบปี 2562 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน     1,525,868,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 (หมายเหต:ุ ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 155,217 หุ้น) 

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย  จ านวน    1,525,921,176 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 53,130 หุ้น) 

5. อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) พลโท จิรภัทร มาลัย (2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (3) นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ (4) นางสาว   
อรยาพร กาญจนจารี กรรมการซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ



 

  

หนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
(1) พลโท จิรภัทร มาลยั 

เห็นด้วย  จ านวน    1,525,922,642 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 1,466 หุ้น) 

(2) นายไพโรจน์ สญัญะเดชากุล 
เห็นด้วย  จ านวน    1,525,922,642 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) นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ 
เห็นด้วย  จ านวน    1,525,922,642 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) 

(4) นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี
เห็นด้วย  จ านวน    1,525,922,642 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. อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563  โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน 
และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาทและงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

เห็นด้วย  จ านวน    1,526,439,508 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: ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 516,866 หุ้น) 

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร 
ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ  นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 



 

  

บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย  จ านวน    1,526,439,508 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 
 
        
                    (นายวีระชาติ โลห์ศิริ) 
                                 กรรมการผู้จัดการ 


