
 

  

 

 

ท่ี NEP057-2559 
 
        8 เมษายน 2559 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
   ด้วยบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)           
มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559  ในวันท่ี 8 เมษายน 2559 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชัน้ 3 
โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะมาประชุมรวม 343 ราย นบัหุ้นรวมกันได้ 672,086,936 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.4653 ของ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้ว โดยท่ีประชมุมีมตดิงันี ้

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 โดย
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัด้วยมติดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 673,313,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9934 
ไมเ่หน็ด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          44,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0065 
บตัรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 673,357,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีม้ผีู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้อกีจ านวน 1,270,760 หุ้น) 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
3. อนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯแล้ว โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุติั
ด้วยมติดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 674,485,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9931 
ไมเ่หน็ด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          46,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0068 
บตัรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

 



 

  

 
รวม  จ านวน 674,531,889 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 1,174,193 หุ้น) 

4. อนมุตังิดจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2558 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยมติดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน 674,486,189 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9931 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           46,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0068 
บตัรเสีย  จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 674,532,189 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 300 หุ้น) 

 
5. อนมุตัิให้แตง่ตัง้ (1) พลเอก อคัรเดช ศศิประภา (2) นางสาวศิรสา กนัต์พิทยา ให้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษัท โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิเป็นรายบคุคลด้วยมตดิงันี ้
(1) พลเอก อคัรเดช ศศิประภา 

เห็นด้วย  จ านวน 658,615,989 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9930 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                   0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          46,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0069 
บตัรเสีย  จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 658,661,989 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ทัง้นี ้ ไมร่วมคะแนนเสียงของ พลเอก อคัรเดช ศศปิระภา ซึง่มีสว่นได้เสีย
จ านวน 16,000,000 เสียง 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 129,800 หุ้น) 

 
(2) นางสาวศริสา กนัต์พิทยา 

เห็นด้วย  จ านวน 674,621,189 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9931 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                   0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          46,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0068 
บตัรเสีย  จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 674,667,189 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 5,200 หุ้น) 

 



 

  

6. อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุมและเงินประจ า
ต าแหนง่รวม 7.27 ล้านบาท โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยมติดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 674,621,189 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9931 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                   0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          46,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0068 
บตัรเสีย  จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 674,667,189 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
7. อนมุตัิการแตง่ตัง้โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ นางสาววนันิสา งาม

บวัทอง ทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือนายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ ์ทะเบียนเลขท่ี 6699 แหง่บริษัท สอบ
บญัชีธรรมนิต ิจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 พร้อมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนการ
สอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 1,080,000 บาท โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยมตดิงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 674,621,189 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9931 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                   0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          46,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0068 
บตัรเสีย  จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 674,667,189 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเผยแพร่ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุตอ่ไป 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
      พลเอก 
                    วรพนัธ์ วรศกัดิ์โยธิน 
          กรรมการผู้จดัการ 


