
 

  

 
 
ท่ี NEP118-2559 
 
        2 กันยายน 2559 
 
เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2559 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
   ด้วยบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2559  ในวันท่ี 2 กันยายน 2559 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ช้ัน 3 โรงแรมอโนมา 
ถนนราชด าริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยองค์ประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
ประชุมรวม 291 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 686,377,966 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.3927 ของจ านวนหุ้นสามัญ
ท่ีออกและเรียกช าระแล้ว โดยท่ีประชุมมีมติดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2559 โดยท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน  689,616,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน  689,616,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจ านวน 3,238,430 หุ้น) 

2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 186,001,425 บาท จากเดิม 2,104,748,411 บาท 
เป็น 1,918,746,986 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 186,001,425 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน  689,743,296  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน  689,743,296  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.000 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจ านวน 126,900 หุ้น) 

 



 

  

 
3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง

กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน  689,753,736 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน  689,753,736 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.000 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจ านวน 10,440 หุ้น) 

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,478,277,501 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 1,478,277,501 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน ดังนี้ 
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 965,518,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยจะเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท 
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 482,759,167 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 (NEP-W3) 
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งท่ี 2 (NEP-W2) ท่ีจะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต่ ากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

เห็นด้วย  จ านวน  690,374,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9885 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          79,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0114 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน  690,453,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.000 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจ านวน 699,688 หุ้น) 

5. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

เห็นด้วย  จ านวน  690,374,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9885 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน          79,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0114 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 



 

  

รวม  จ านวน  690,453,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
6. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 

(NEP-W3) จ านวนไม่เกิน 482,759,167 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีท าการจองซื้อและ
ช าระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ก าหนดราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.55 บาท 
และอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ 

เห็นด้วย  จ านวน  690,374,623 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9885 
ไม่เห็นด้วย จ านวน          79,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0114 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน  690,453,623 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีกจ านวน 199 หุ้น) 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป 

 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       พลเอก 

             วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน 
            กรรมการผู้จัดการ 


