
 

  

ท่ี NEP030-2560 
 
        24 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
เร่ือง ก าหนดวนัและวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560,แตง่ตัง้กรรมการ,งดจ่ายเงินปันผล, 

และการลดทนุจดทะเบียน 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
  ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติท่ีส าคญั ดงันี ้ 
 

1. มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายวีร์ วรศักด์ิโยธิน เป็นกรรมการบริษัท แทน นายพงศ์กานต์ หงสกุล และ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่รักษาการกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 เป็น
ต้นไป 

2. มีมติอนมุติัแก้ไขช่ือและจ านวนกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ดงันี ้
“พลเอก อัครเดช ศศิประภา, พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี, นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา, 
นายวีร์ วรศกัด์ิโยธิน กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

3. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 

4. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559
เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุในปี 2559 

5. มีมติให้น าเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) นายณรงค์ พหลเวชช์ 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพนัธ์ 3) นางพรกมล 
ประยรูสนิ 4) ดร. วโรทยั โกศลพิศิษฐ์กลุ โดยคณะกรรมการได้เสนอแตง่ตัง้กรรมการดงัรายนามดงั
ข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  

 



 

  

6. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2560 ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ โดยก าหนดค่าตอบแทน เบีย้
ประชุม และคา่ตอบแทนประจ าในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายโบนสัประจ าปี 2559 

7. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จ านวน 500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการ
ตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้การแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

8. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัศกุร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ 
ห้องอโนมาแกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานครและก าหนด
วาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

 วาระที่ 1 เร่ืองท่ีทา่นประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 
 วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 
2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2560 

วาระที่ 9 พิจารณาอนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 500,190,145 บาท จากเดิม 
3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นท่ียังไม่ไ ด้
จ าหนา่ย จ านวน 500,190,145 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่ 11 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท และวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
 วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



 

  

9. มีมติอนุมัติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันท่ี 13 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                  (นายวีร์ วรศกัด์ิโยธิน) 
            ผู้ มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
       


