
 

  

NEP055-2560 

        21 เมษายน 2560 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   ด้วยบริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ในวนัศกุร์ท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราช
ด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยองค์ประชมุประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุรวม 317 ราย 
นบัหุ้นรวมกนัได้ 651,911,611 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 34.948 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้ว โดย
ท่ีประชมุมีมตดิงันี ้

1. รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 2 กนัยายน 2559 โดยท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยมตดิงันี  ้

เห็นด้วย  จ านวน 669,139,143 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 669,139,143 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 17,227,532 หุ้น) 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
3. อนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยมติดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน 689,067,721 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  จ านวน 689,067,721 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 19,928,578 หุ้น) 

4. อนมุตังิดจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2559 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยมติดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน 689,407,603 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 

 



 

  

รวม  จ านวน 689,407,603 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 339,882 หุ้น) 

5. อนมุตัิให้แตง่ตัง้ (1) นายณรงค์ พหลเวชช์ (2) นางจนัทิรา ศรีม่วงพนัธ์ (3) นางพรกมล ประยรูสิน (4) ดร.
วโรทยั โกศลพิศษิฐ์กลุ กรรมการซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึง่ โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิเป็นรายบคุคลด้วยมติดงันี ้
(1) นายณรงค์ พหลเวชช์ 

เห็นด้วย  จ านวน 689,452,344 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  จ านวน 689,452,344 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 44,741 หุ้น) 

(2) นางจนัทิรา ศรีมว่งพนัธ์ 
 เห็นด้วย จ านวน 689,452,344 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  จ านวน 689,452,344 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

(3) นางพรกมล ประยรูสิน 
เห็นด้วย  จ านวน 689,452,345 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000 
รวม  จ านวน 689,452,345 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 1 หุ้น) 

(4) ดร.วโรทยั โกศลพิศิษฐ์กลุ 
เห็นด้วย             จ านวน 689,492,345 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 689,492,345 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 40,000 หุ้น) 

6. อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งรวม 6 ล้านบาทและงดจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2559 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยมติ
ดงันี ้



 

  

เห็นด้วย  จ านวน 689,592,362 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  จ านวน 689,592,362 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 100,017 หุ้น) 

7. อนมุตัิการแตง่ตัง้โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง 
ทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือนายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ ์ ทะเบียนเลขท่ี 6699 แหง่บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 พร้อมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี เป็นจ านวน
เงิน 1,130,000 บาท โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยมติดงันี  ้

เห็นด้วย  จ านวน 692,792,362 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  จ านวน 692,792,362 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000  
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 3,200,000 หุ้น) 

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน  500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 
2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 500,190,145 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัิด้วยมตดิงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 693,198,412 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
รวม  จ านวน 693,198,412 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000  
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 406,050 หุ้น) 

9. อนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัด้ิวยมติดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน 693,316,795 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 693,316,795 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000  
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 118,383 หุ้น) 

10. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท และ วตัถุประสงค์ของบริษัท โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัด้ิวยมตดิงันี ้



 

  

เห็นด้วย  จ านวน 693,324,148 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.0000 
รวม  จ านวน 693,324,148 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000  
(หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อีกจ านวน 7,353 หุ้น) 

   
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเผยแพร่ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุตอ่ไป 

 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
       
                   (นายวีร์ วรศกัดิโ์ยธิน) 
               รักษาการกรรมการผู้จดัการ 


