
 

  

 

ท่ี NEP037-2560 
 

       15 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 
  2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม 

3. ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้จะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 
  4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. 
  5. ประวตักิรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  6. นิยามกรรมการอิสระ 
  7. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิผู้ เข้าร่วมประชมุ 
  8. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
  9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติ
ก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมา     
แกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1 เร่ืองที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เร่ืองท่ีท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ท่ีประชมุได้ทราบ เก่ียวกบักิจการอนัเก่ียวข้องกับ
บริษัท 
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบ เร่ืองท่ีทา่นประธานจะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
หมายเหต:ุ เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งจดัขึน้ในวนัศกุร์ท่ี 2 กนัยายน 2559 
ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้อง (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) 
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึง เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ดงักลา่ว 

 



 

  

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ในรายงานประจ าปี 2559 ท่ีได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ท่ีประชุม
รับทราบ 
หมายเหต:ุ วาระนีเ้ป็นรายงานเพื่อทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วย 2) 
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พจิารณางดจ่ายเงนิปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด 
ภาวการณ์ลงทนุของบริษัทและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 ระบุไว้ว่า กรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินปันผล และเน่ืองจากบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสม บริษัทจึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตาม
นยัแหง่พระราชบญัญตัดิงักลา่ว 
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณางดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
 



 

  

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนีจ้ะเลือกตัง้ให้เข้ารับ
ต าแหนง่อีกก็ได้ 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1) นายณรงค์   พหลเวชช์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นางจนัทิรา   ศรีมว่งพนัธ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3) นางพรกมล  ประยรูสิน  กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) 
4) ดร.วโรทยั  โกศลพิศษิฐ์กลุ  กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือน าเสนอท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการดงัรายนามข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่เน่ืองจากบคุคลทัง้ 4 ท่านผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท  
อีกทัง้ นายณรงค์ พหลเวชช์ และ นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้ววา่เป็นบคุคลท่ีสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
ทัง้นี ้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระ
ดงักลา่ว 
พร้อมกันนีไ้ด้แนบรายละเอียดประวตัิผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแตล่ะท่านมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุใน
ครัง้นี ้(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3)  
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ดงั
รายนามตอ่ไปนี ้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท 

1) นายณรงค ์   พหลเวชช์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นางจนัทิรา   ศรีมว่งพนัธ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3) นางพรกมล  ประยรูสิน  กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) 
4) ดร.วโรทยั  โกศลพิศษิฐ์กลุ  กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการ
บริษัทให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัคิา่ตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบักลุ่มอตุสาหกรรม



 

  

ประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทัง้พิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบตัิของบริษัทท่ีผ่านมา โดย
ก าหนดคา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่ให้ได้รับในอตัราท่ีลดลงกว่าปี 2559 เน่ืองจากมีการ
ยกเลิกคณะกรรมการบริหารลง เป็นผลให้วงเงินท่ีขออนมุตัิ จาก 7.27 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท และงดจ่ายโบนสั
ประจ าปี 2559 เน่ืองจากบริษัทยงัขาดทนุและอยูใ่นระยะฟืน้ฟกิูจการ   
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทน เบีย้ประชุม และคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงด
จา่ยเงินโบนสัประจ าปี 2559 
หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีแล้ว มีความเห็นว่าให้เสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัทให้
น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ธรรมนิต ิจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

      รายนาม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษัท 
1. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์  4752           2 
2. นางสาววนันิสา งามบวัทอง  6838           0 
3. นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ ์  6699           0 

หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบญัชีมอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบเป็น
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว โดยก าหนดค่าตอบแทนในการ
สอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,130,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส 510,000 480,000 
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  620,000 600,000 

รวมทัง้สิน้ 1,130,000 1,080,000 

ส าหรับ บริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั ซึง่บริษัทดงักลา่วได้ยืนยนัแล้ววา่จะสามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา 
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บริษัท สอบบญัชี ธรรม
นิติ จ ากัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง ทะเบียนเลขท่ี 



 

  

6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 6699 หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ีก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่ง
บริษัทสอบบญัชีมอบหมายให้เป็นผู้สอบบญัชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 โดยก าหนดคา่ตอบแทนใน
การสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,130,000 บาท  
หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน 500,190,145 บาท จากเดิม
3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 500,190,145 หุ้น       
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หมวด 10 การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
มาตรา 140 ก าหนดไว้วา่ “ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียน ท่ีจ าหน่ายไม่ได้
หรือท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายได้เม่ือท่ีประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุน ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมลงมติ” และตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 5 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 39 (2) ก าหนดไว้ดงันี ้“ในกรณี
ดงัต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ช) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้”  
ปัจจบุนั บริษัทมีทนุจดทะเบียน 3,397,024,487 บาท และ ทนุช าระแล้ว 1,865,376,587 บาท 
สืบเน่ืองจากการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้ออกเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (NEP-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขาย 
0.05 บาทต่อหน่วย มีก าหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในทุกวันท่ี 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ (5 ปี) โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวนัท่ี 15 
มีนาคม 2555 และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 ในอตัราส่วนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1 หนว่ย ตอ่ หุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท   
ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2559 มีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (NEP-W3) เป็นผลให้ต้องมีการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราใช้สิทธิใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั NEP-W2 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ราคาใช้สิทธิเดมิก่อนการปรับสิทธิ  0.50 บาทตอ่หุ้น 
ราคาใช้สิทธิใหมห่ลงัการปรับสิทธิ  0.464 บาทตอ่หุ้น 
อตัราใช้สิทธิเดมิก่อนการปรับสิทธิ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
อตัราใช้สิทธิใหมห่ลงัการปรับสิทธิ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1.078 หุ้นสามญั 
วนัมีผลบงัคบัใช้     8 กนัยายน 2559 

ทัง้นี ้เน่ืองจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 ได้สิน้สุดลง โดยมีใบส าคญัแสดง
สิทธิ NEP-W2 ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ จ านวน 500,190,145 หน่วย บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 



 

  

3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 500,190,145 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ NEP-W2 ท่ีเหลือจากการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย และได้
หมดอายลุงเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 ซึง่การลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบใด  ๆกบัผู้ ถือหุ้น 
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จากจ านวน 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 500,190,145 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 หมวด 4 การประชุมจดัตัง้และการจด
ทะเบียนบริษัท มาตรา 31 “ภายใต้บงัคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบงัคบัของบริษัทได้เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท ให้บริษัท
ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิภายในสิบส่ีวนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุลงมติ” 
และตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 5 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 39 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
หรือข้อบงัคบั 
ทัง้นี ้ขอแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้  
เดมิ 

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน  3,397,024,487 บาท  (สามพนัสามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหม่ืนส่ีพนัส่ี 
ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

แบง่ออกเป็น       3,397,024,487 หุ้น  (สามพนัสามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหม่ืนส่ีพนัส่ี 
ร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ             1 บาท  (หนึง่บาทถ้วน) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั                  3,397,024,487  หุ้น (สามพนัสามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองหม่ืนส่ีพนัส่ี 

ร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ                - หุ้น  ( - )” 
 
 



 

  

เปล่ียนเป็น 
“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน  2,896,834,342  บาท  (สองพนัแปดร้อยเก้าสิบหกล้านแปดแสนสาม 

หม่ืนส่ีพนัสามร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) 
แบง่ออกเป็น    2,896,834,342  หุ้น  (สองพนัแปดร้อยเก้าสิบหกล้านแปดแสนสาม 

หม่ืนส่ีพนัสามร้อยส่ีสิบสองหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ           1 บาท  (หนึง่บาทถ้วน) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั   2,896,834,342  หุ้น  (สองพนัแปดร้อยเก้าสิบหกล้านแปดแสนสาม 

หม่ืนส่ีพนัสามร้อยส่ีสิบสองหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ           - หุ้น  ( - )” 

มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน  2,896,834,342  บาท  (สองพนัแปดร้อยเก้าสิบหกล้านแปดแสนสาม 
หม่ืนส่ีพนัสามร้อยส่ีสิบสองบาทถ้วน) 

แบง่ออกเป็น    2,896,834,342  หุ้น  (สองพนัแปดร้อยเก้าสิบหกล้านแปดแสนสาม 
หม่ืนส่ีพนัสามร้อยส่ีสิบสองหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ           1 บาท  (หนึง่บาทถ้วน) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั   2,896,834,342  หุ้น  (สองพนัแปดร้อยเก้าสิบหกล้านแปดแสนสาม 

หม่ืนส่ีพนัสามร้อยส่ีสิบสองหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ           - หุ้น  ( - )” 

หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ และ วัตถุประสงค์ของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าด้วย การรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามัญหรือหุ้ นบุริมสิทธิ หรือหุ้ นกู้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 จึงเสนอให้ปรับแก้ไขข้อบังคับและ
วตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงันี ้
1. ข้อบงัคบับริษัทเห็นควรให้บริษัทแก้ไข/เพิ่มเตมิความในข้อบงัคบัของบริษัทว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้
ถือหุ้น” เน่ืองจากตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เร่ือง การรับหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดคณุสมบตัิให้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ต้องเป็น “หุ้น” ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น 



 

  

2. เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 25 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวดนัน้ อาจมี
ประเด็นพิจารณาว่าเข้าลกัษณะเป็นการขดักบันโยบายสาธารณะตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้น
สามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนฯ  
จงึเสนอพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบั และ วตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงันี ้
(1) แก้ไขข้อบงัคบับริษัทข้อ 4  
จากเดมิ “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั มีมลูคา่หุ้นเทา่กนั..” 
เป็น “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น มีมลูคา่หุ้นเทา่กนั..” 
(2) แก้ไขวตัถปุระสงค์บริษัทข้อ 25 
จากเดมิ “ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลบั โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์..” 
เป็น “ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์..”  
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ และ วตัถปุระสงค์ของบริษัทตามท่ีเสนอ 
หมายเหต:ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จงึเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือ
หุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.30 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ
ฉนัทะให้บคุคลอ่ืนซึง่บรรลนุิติภาวะเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึง
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะน าหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 และ 7 มาแสดง เพ่ือสิทธิใน
การเข้าร่วมประชมุ โดยบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 
13 มีนาคม 2560 และให้ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์มาตรา 225 ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 

 
         ขอแสดงความนบัถือ 

          
                    (นายวีร์ วรศกัดิโ์ยธิน) 
                           รักษาการกรรมการผู้จดัการ 


