
 

  

 
ท่ี NEP035-2561 

       14 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
  2. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม 

3. ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  และ ผู้จะ
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการใหม ่

  4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. 
  5. ประวตักิรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  6. นิยามกรรมการอิสระ 
  7. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิผู้ เข้าร่วมประชมุ 
  8. ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
  9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ได้มี
มตกิ าหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ 
ห้องอโนมาแกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
วาระที่ 1 เร่ืองที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : เร่ืองท่ีท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ เก่ียวกับกิจการอัน
เก่ียวข้องกบับริษัท 
มตคิณะกรรมการมีความเห็นวา่: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ เร่ืองท่ีท่านประธานจะแจ้งให้ท่ี
ประชมุทราบ 
หมายเหต ุ:  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนน 
 
 
 

 



 

  

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งจดัขึน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 18
มกราคม 2561 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้อง (รายละเอียดตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 1) 
มตขิองคณะกรรมการมีความเห็นว่า :  รายงานการประชมุมีความถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ดงักลา่ว   
หมายเหต ุ:  มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ในรายงานประจ าปี 2560
ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 
มตขิองคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
ให้ท่ีประชมุรับทราบ 
หมายเหต ุ:  วาระนีเ้ป็นรายงานเพื่อทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 
2560 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2560 
สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 
มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
หมายเหต ุ: มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พจิารณางดจ่ายเงนิปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับ
กระแสเงินสด ภาวการณ์ของบริษัทและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย 

ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน มาตรา 115 ระบไุว้ว่า กรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม ห้าม
มิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล และเน่ืองจากบริษัทยงัมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัแหง่พระราชบญัญตัดิงักล่าว 



 

  

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  
หมายเหต ุ: มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 16 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี ้
จะเลือกตัง้ให้เข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีรายนามกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี  รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ 
      สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2) พลเอก เสง่ียม สวางควฒัน์   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
      กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยธุยา  กร รมกา รบ ริษั ท /ก ร รมการสร รหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

4) นายวีร์ วรศกัดิโ์ยธิน    กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จดัการ 
5) พลเอก นฤนาท กมัปนาทแสนยากร กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดงันี ้
1. ด้วย พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร  ลาออกจากต าแหน่ง  จึง เห็นสมควรใ ห้

เลือกตัง้  พลโท จิรภัทร มาลัย ด ารงต าแหน่งกรรมการประเภทกรรมการอิสระ แทนวาระของ 
พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร  

2. เห็นสมควรให้แต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลต ารวจเอก 
สมชาย วาณิชเสนี 2) พลเอก เสง่ียม สวางควฒัน์ 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยธุยา 4) นายวีร์ วรศกัดิ์โยธิน ให้
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

บุคคลทัง้ 5 ท่านผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ มี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ พลเอก เสง่ียม สวางควัฒน์ และ  พลโท        
จิรภัทร มาลยั กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็น
บคุคลท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 



 

  

ทัง้นี ้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงใน
การลงมตใินวาระดงักล่าว พร้อมกนันีไ้ด้แนบรายละเอียดประวตัิผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแตล่ะท่าน
มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3) 
มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้เลือกตัง้ พลโท 
จิรภทัร มาลยั ด ารงต าแหน่งกรรมการประเภทกรรมการอิสระ แทนวาระของ พลเอก นฤนาท กมัปนาทแสนยากร 
และ ให้แต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 2)   
พลเอก เสง่ียม สวางควัฒน์ 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 4) นายวีร์ วรศกัดิ์โยธิน ให้กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 
หมายเหต ุ: มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 15 การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัดงักล่าว คณะกรรมการเห็นว่าด้วยปัจจุบนัธุรกิจของบริษัทมีการ
ขยายตวั จึงเห็นควรเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน เพิ่มเป็น 
12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตัง้ นางสาวอรยาพร กาญจนจารี เป็นกรรมการ พร้อมกันนีไ้ด้แนบรายละเอียดประวตัิผู้จะเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3) 
มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการใหมอี่ก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน พร้อมทัง้เห็นควรเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ นางสาวอรยาพร กาญจนจารี เป็นกรรมการบริษัท 
หมายเหต ุ: มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนแล้วได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกบักลุม่อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทัง้พิจารณาร่วมกบัแนวทาง
ปฏิบตัขิองบริษัทท่ีผา่นมาก าหนดคา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งให้ได้รับในอตัรา
เทา่กบัปี 2560 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2560 เน่ืองจากบริษัทยงัขาดทนุและอยู่
ในระยะปรับปรุงกิจการ 



 

  

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 โดยก าหนดคา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนประจ าในวงเงิน 
6 ล้านบาท และงดจา่ยเงินโบนสัประจ าปี 2560  
หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
วาระที่ 9 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่าให้เสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายนาม                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต        เลขท่ีจ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษัท 
(1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์  4752   3 
(2) นางสาววนันิสา งามบวัทอง  6838   0 
(3) นายธนะวฒุ พิบลูย์สวสัดิ ์     6699   0 

หรือผู้ สอบบัญชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่ งบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้ สอบบัญชี
รับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ 
และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว 
โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1 ,130,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส 510,000 510,000 
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  620,000 620,000 
คา่บริการอ่ืน (Non audit fees) - - 

รวมทัง้สิน้ 1,130,000 1,130,000 

ส าหรับ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบญัชี
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ยืนยันแล้วว่าจะสามารถจัดท างบ
การเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา 
มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บริษัท สอบ
บญัชี ธรรมนิต ิจ ากดั โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ  นางสาววนันิสา งามบวั
ทอง ทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวสัดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 6699 หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ี



 

  

ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้ สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 โดยก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,130,000 บาท  
หมายเหต ุ: มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษัทจะ
เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.30 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุม
ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนซึ่งบรรลนุิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม  ผู้
ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 5  เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะน าหลักฐานตาม
รายละเอียดในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 และ 7 มาแสดง เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ โดยบริษัทได้ก าหนดรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2561  

         ขอแสดงความนบัถือ 

        

                    (นายวีร์ วรศกัดิโ์ยธิน) 
                                  กรรมการผู้จดัการ 


