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หนังสือเชิญประชมุสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. 
ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

**การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม  

ดังน้ัน โปรดศึกษาข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุม E-AGM อย่างละเอียด 
และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว** 
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ที่ NEP012/2565 

        11 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 

3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 

  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. 
  6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
  7. นิยามกรรมการอิสระ 

8. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  10.ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  
 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้
มีมติก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างานใด ๆ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 เมษายน 2565) เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เร่ืองที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เก่ียวกับกิจการอันเก่ียวข้องกับ
บริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เร่ืองที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การลงมติ :  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 
2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ :  รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ดังกล่าว   
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การลงมติ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ 
การลงมติ :  วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวการณ์
ของบริษัทและความจ าเป็นอ่ืน ๆ ในอนาคตด้วย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 ก าหนดไว้ว่า “….ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...” และเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
งดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอีก
ก็ได้  
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1) นายสุนทร พจน์ธนมาศ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 3) นายวีระชาติ โลห์ศิริ   รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
      กรรมการผู้จัดการ 
 4) นางทิฆัมพร ชัยเอ่ียม   กรรมการบริษัท 

บุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายสุนทร พจน์ธนมาศ และ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ บุคคลที่จะ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุนทร พจน์ธนมาศ 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 3) นายวีระชาติ โลห์ศิริ 4) นางทิฆัมพร    
ชัยเอ่ียม ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออก
เสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละท่านมา
พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุนทร พจน์ธนมาศ 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 3) นายวีระชาติ โลห์ศิริ 4) นาง
ทิฆัมพร ชัยเอ่ียม ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่นางวรนุช ภู่อ่ิม ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไปนั้น ส่งผลให้ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ต าแหน่ง   

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าให้เสนอชื่อ ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่เป็นการแข่งขันกับ
การประกอบกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่านด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วว่า ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางวรนุช ภู่อ่ิม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท  
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
 
วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่
ผ่านมาก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2564 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงด
จ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ 

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 
ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ประธานกรรมการบริษัท 70,000 70,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 40,000 40,000 
กรรมการบริษัท 30,000 30,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 7,500 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 
ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/คร้ังการประชุม) (บาท/คร้ังการประชุม) 
ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7,500 7,500 

กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5,000 5,000 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนนอกจาก
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 
โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2564 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงาน
ของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก   
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็น
ว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจาก
ผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
รายนาม                     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต        เลขที่จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
(1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร 9201    2   หรือ 
(2) นางสาวโชติมา กิจศิรกร   7318    0   หรือ 
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง     6838    0 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด ที่ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบเข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส 510,000 510,000 
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  650,000 640,000 
ค่าบริการอ่ืน (Non audit fees) - - 

รวมทั้งสิ้น 1,160,000 1,150,000 
 
ส าหรับ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันกับของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดส านักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบ
บัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหส้ามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดเวลา 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ  
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย
อ่ืนของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดย
ก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท  
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) ใน
วันที่ 11 มีนาคม 2565 
  อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nep.co.th แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะด าเนินการ
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 เร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
  บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน และการ
จัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียด
ประกฎในค าชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ตามล าดับ 
  โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน สามารถ
ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ได้ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 
เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ได้ที่  
URL: 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=uCdiuFrKy%2F39Re%2FA55CRyUYXa0aKLEf9OVJtsLeJ7
EqHiucw791onw%3D%3D                                                                              

QR Code: 
 
 
  ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอ่ืนในการยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง 
หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งเอกสาร
ยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดที่ปรากฎตามค าชี้แจงการยืนยัน
ตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาที่ฝ่าย
เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนน
พหลโยธิน  แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุ ง เทพมหานคร 10400  หรื อ อี เมล  akeera@nep.co.th หรือ 
khemikar@nep.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการ
เข้าประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง 
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
6 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบ

 

http://www.nep.co.th/
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=uCdiuFrKy%2F39Re%2FA55CRyUYXa0aKLEf9OVJtsLeJ7EqHiucw791onw%3D%3D
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=uCdiuFrKy%2F39Re%2FA55CRyUYXa0aKLEf9OVJtsLeJ7EqHiucw791onw%3D%3D
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ฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฎตามค าชี้แจงการยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 หรืออีเมล akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
 

         ขอแสดงความนับถือ 

                                                                           
                  (นายวีระชาติ โลห์ศิริ) 
                               กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 1 ชั้น 4  

อาคารเพิร์ลแบงก์ค็อก เลขที่ 1117 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 

นายวีระชาติ โลห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือ

หุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัทโดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า  

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็น

อย่างอ่ืน ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่

น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า

มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไมน่้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

• ณ วัน Record Date วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทมีจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จ านวน 23 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 

295,856,960 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จ านวน 16 ราย นับจ านวนหุ้นได้  

949,447,499 หุ้น รวมทั้งสิ้น 39 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,245,304,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

53.55 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,126,863 หุ้น) 

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 

• บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
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สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึง

ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

บัญชีและการเงิน และ นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามล าดับ 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่

ประชุมดังนี้ 

• เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับกา ร

พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ผ่านทางเว็ปไซต์ของ

บริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 

• ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเปน็กรรมการบริษัท  

นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียง

ลงคะแนนและการนับคะแนนดังนี้  

• กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-

Shareholder Meeting กดปุ่ม “ส่งค าถาม” จากนั้นพิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด 

บริษัทจะอ่านและตอบค าถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามค าถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ค าถามได้

ตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกค าถามที่ได้ส่งมายังบริษัท โดยกด

ปุ่ม “ยกเลิก” 

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 ก าหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมี

คะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

• การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้อง

กลับไปที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting เพ่ือลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 

หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่ก าหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด จะ

ถือว่ามีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ 

ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบก าหนดได้   
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• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง

มติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธี

เดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 

• หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ

แล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามท่ีผู้ถือหุ้นก าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

• วาระท่ี 1 และ 3 เป็นเรื่องเพ่ือทราบ จะไม่มีการลงมติ 

• ส าหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 9 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ส าหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระท าเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้

ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการทีละรายจนครบ เพ่ือน าไปนับคะแนน 

• บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ  

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทได้ใช้บริการของ 

บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น

ผู้ด าเนินการ  

• บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสสิเนส จ ากัด 

เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้การนับคะแนนในแต่ละวาระ

เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท  

• อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากท่ีได้เริ่มประชุมแล้วได้

ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังท าการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่

มีการประชุมซึ่งอาจท าให้จ านวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

• ก่อนเข้าสู่ วาระการประชุม ขอแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยซึ่ง

ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทน

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

• กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย 
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1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการบริษัท  
2) นายวีระชาติ โลห์ศิริ   รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ 

ผู้จัดการ 
3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

4) พลโท จิรภัทร มาลัย   กรรมการอิสระ และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ด ี

5) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6) นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ  กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน  
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

7) นางวรนุช ภู่อ่ิม   กรรมการบริษัท 
8) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม   กรรมการบริษัท 
9) นายสุทธิพร จันทวานิช  กรรมการบริษัท (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
10) นางสาวอรยาพร กาญจนจารี  กรรมการบริษัท (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

• กรรมการบริษัทที่ไมเ่ข้าประชุม ประกอบด้วย 

1) นายณรงค์ พหลเวชช์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (ติดภารกิจ)  

2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(ติดภารกิจ) 

• ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 คน จากจ านวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 12 คน คิดเป็น
สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 83.33) 

• รองกรรมการผู้จัดการ  

นายวีร์  วรศักดิ์โยธิน    รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

• ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร  
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• ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสสิเนส 

จ ากัด  

นายวรพงศ์ เพชรวราภา 

• ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

นางสาวสุภิญญา ผิวผ่อง 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ขอเข้าสู่วาระการประชุม 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานฯ กล่าวว่า 

• ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทุกท่านคงตระหนักถึงความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจอันเนื่องมาจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดเหตุเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก จึงมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของทุกองค์กร 

• ส าหรับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ของเรานั้น 

ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่การผลิต และผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงรักษาต้นทุนรวมของการผลิตให้เท่าเดิมหรือลดลง อันเป็นเหตุให้ผล

ประกอบการของบริษัทมีผลขาดทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

• อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้มีการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังมีการซื้อ

เครื่องจักรอีกหลายประเภทที่มีความถูกต้องแม่นย า และสามารถลดจ านวนของเสียอันเป็นต้นเหตุ

ส าคัญของการขาดทุนจากการผลิต และยังท าการหาลูกค้าเพ่ิมเติม โดยบริษัทได้เพ่ิมประเภทสินค้า

ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า Flexible Packaging เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขาย 

ได้แก่ ซองไปรษณีย์ ซองไปรษณีย์แบบ Air Bubble ซองก้นเรียบ (Flat Bottom) ซองซีล 3 ด้าน 

(3 Side Seal) ซองแบบ Die-Cut ซองกาแฟแบบติดวาล์ว และซองแบบมีฝาจุก ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้ง

เครื่องจักรในการผลิตสินค้าข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าที่มี

ความต้องการสินค้าประเภทดังกล่าว 

• ภายใต้การบริหารงานของ คุณวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่      

(กลุ่มวาวาแพค) ของบริษัท และได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทนั้น จึงขอให้

ทุกท่านมั่นใจว่า ในปี 2564 บริษัทจะมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 
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• กระผม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัท จะท าหน้าที่ช่วยกัน

ควบคุม ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารงานให้บริษัทพลิกกลับมามีก าไร และมีผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า 

• วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน

ต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน 

ก าหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

ครั้งถัดมา  

• ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึง

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้น าส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท 

www.nep.co.th  

• คณะกรรมการจึงได้มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

• ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2563 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน   1,245,304,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจ าปี 2563 ที่ได้จัดส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดท า “การวิเคราะห์และ

ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจ าปี 2563 ด้วยเช่นกัน 

• ผลการด าเนินงานปี 2563  

 
o ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2562 จ านวน 47.14 ล้านบาท 

สาระส าคัญมาจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลง 45.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทน าเงินไป

ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) (“นวนคร”) และลงทุน

ในเครื่องจักรใหม่ ส่วนที่เหลือได้น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  

o ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนลดลงจากปี 2562 จ านวน 25.76 ล้านบาท 

และมีสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จ านวน 1.18 ล้านบาท 



 

8 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

 
o ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงจากปี 2562 จ านวน 8.25 ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทมียอดขายที่ลดลง และบริษัทสามารถเก็บช าระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วย 

o ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้อ่ืนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจากปี 2562 จ านวน 17.57 

ล้านบาท เนื่องจากปลายปี 2562 บริษัทได้ขายเครื่องผลิตเส้นเทปและทอให้กับบริษัท 

เป้แพค จ ากัด (“เป้แพค”) ซ่ึงในปี 2563 บริษัทได้รับช าระเงินดังกล่าวครบทั้งจ านวน

แล้ว 

 
o ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เกินวันครบก าหนดช าระมากกว่า 3 เดือน เท่ากับ 0.57 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 0.35 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยง

เรื่องของหนี้สูญค่อนข้างน้อย โดยบริษัทมีนโยบายการให้เครดิตเทอมกับลูกค้าตาม

รายละเอียดที่แสดงด้านบน 
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o ปี 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 สาระส าคัญ

มาจากสินค้าส าเร็จรูปที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาท าให้ลูกค้า

หลายรายขอทยอยรับสินค้า ท าให้บริษัทต้องจัดเก็บสต็อกสินค้าส าเร็จรูปไว้ค่อนข้างมาก 

แต่สินค้าทั้งหมดนั้นมีใบสั่งซื้อและแผนส่งมอบที่ชัดเจน 

o ปี 2563 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการเสื่อมสภาพของสินค้า เท่ากับ 3.42 ล้านบาท โดยมี

นโยบายการตั้งค่าเผื่อเสื่อมสภาพของสินค้าตามรายละเอียดที่แสดงด้านบน 

 
o ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 640.65 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 

จ านวน 25.90 ล้านบาท สาระส าคัญมาจากการที่บริษัทลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมเติม และ

บริษัทร่วมยังมีผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วยท าให้มีส่วนแบ่งก าไรที่มากขึ้น นอกจากนี้ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ยังเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า 
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o ในภาพรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 789.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 

21.25 ล้านบาท สาระส าคัญมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง 

 
o ปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 87.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 7.89 

ล้านบาท สาระส าคัญมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ขอ

ขยายเครดิตเทอมจาก Supplier เพ่ิมขึ้นเป็น 60-90 วัน และผลกระทบจากมาตรฐาน

บัญชี ฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า 

 
o ปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2562 จ านวน 29.13 ล้านบาท เป็นผลมา

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (TFRS 9) 

ท าให้มีผลขาดทุนเพ่ิมขึ้น 4.74 ล้านบาท และในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี จ านวน 24.39 ล้านบาท 
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o จากตารางอัตราส่วนทางการเงินด้านบน แสดงให้เห็นว่า  

▪ อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

กับสองปีก่อน 

▪ บริษัทมีระยะเวลาการเก็บเงินได้เร็วขึ้น 

▪ ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากสองปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการสต็อก

สินค้าส าเร็จรูปเพิ่มขึ้น ตามท่ีได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้างต้น 

▪ ระยะเวลาการช าระหนี้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้ขอขยายระยะเวลาเครดิตเทอมกับ 

Supplier ตามท่ีได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้างต้น 

▪ บริษัทมี Cash Cycle ลดลง เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าและเก็บเงินได้

เร็วกว่าการที่จะต้องช าระหนี้ 9 วัน 

▪ ส าหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับสองปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่า

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 
o ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 367.26 ล้านบาท ลดลงจากสองปีก่อน สาเหตุที่รายได้

รวมลดลงมาจากรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลงทุกปี เกิดจากสภาวะ
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เศรษฐกิจ ค่าเงินบาทแข็งตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา     (โค

วิด-19) ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขาย Flexible Packaging เ พ่ิมขึ้นทุกปี  

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคไปสู่ผู้บริโภครายย่อยมากกว่า 

ดังนั้น จึงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อย และยังสามารถขยายตลาดได้ ถึงแม้จะไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ก็ตาม 

 
o บริษัทมีสัดส่วนการขาย Flexible Packaging ตั้งแต่ปี 2561-2563 เท่ากับ ร้อยละ 24 

ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 40 ซึ่งสูงขึ้นตามล าดับ โดยคาดว่าในอนาคต สัดส่วนการขาย 

Flexible Packaging จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  

 
o ลูกค้าหลักของกระสอบพลาสติก ได้แก่ กลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มแป้งมัน และ กลุ่มข้าวสาร  
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o ลูกค้าหลักของ Flexible Packaging ได้แก่ กลุ่มข้าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์ และอ่ืน ๆ 

(อาหาร และของใช้ในชีวิตประจ าวัน)   

 
o จากกราฟด้านบน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการด าเนินงานว่า บริษัทมีรายได้ในปี 

2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสองปีก่อน มีส่วนท าให้บริษัทมีต้นทุนขายมีสัดส่วนที่

สูงขึ้น และมี Margin ลดลง เนื่องจากบริษัทมีผลผลิตน้อย แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารลดลงเรื่อย ๆ ประกอบกับบริษัทได้รับส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม

เพ่ิมข้ึนเป็น 43.64 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 24.39 ล้านบาท ขาดทุนลดลง

จากสองปีก่อน ถึงแม้ว่าจะมียอดขายน้อยกว่าสองปีก่อนก็ตาม 
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o บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท

ควบคุมได้ดีภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน 

o ส าหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: 

CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปีนับ

จากวันที่ได้รับการรับรอง และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC 

ต่อไป 

• ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณวีระชาติ โลห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 

เป็นผู้รายงานทิศทางในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป 

นายวีระชาติ โลห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า 

• ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ายอดขายของบริษัทจะลดลง แต่ผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ลด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และได้ปรับโครงสร้างให้มีความกระชับ นอกจากนี้ บริษัทรับรู้รายได้จาก

บริษัทร่วมเพ่ิมข้ึนด้วย 

• ทิศทางธุรกิจในอนาคต 

o บริษัทจะให้บริการโดยเน้น One Stop Service และ One Stop Packaging เพ่ือตอบ

โจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม 

o รักษาระดับยอดขายในสายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก 
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o เร่งการผลิตในสายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เนื่องจากใช้แรงงานน้อย ตลาดมีขนาด

ใหญ่ มีลูกค้าหลายกลุ่ม ตลาดขยายตัวต่อเนื่อง อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าข้าว ซอง Snack 

ม้วนฟิล์มลามิเนต ม้วนฉลาก 

o เพ่ิมยอดขาย โดยการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ 

▪ ช่องทางการขายเก่า คือ พนักงานขายติดต่อกับลูกค้าโดยการโทรศัพท์ ส่งอีเมล์ 

หรือส่งโทรสาร 

▪ ช่องทางการขายใหม่ คือ การขายออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ , Facebook, 

Instagram, Shopping Online ผ่าน E-Commerce 

 
• คาดว่าในปี 2564 บริษัทจะสามารถเพ่ิมสัดส่วนยอดขายของ Flexible Packaging เป็น ร้อยละ 

55   

• บริษัทได้เพ่ิมสินค้าใหม่ โดยได้ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ดังนี้ 

1) เครื่องผลิตซองไปรษณีย์ (พลาสติก Parcel Bag) ซึ่งจะวางตลาดได้ในเดือนมิถุนายน 

2564  

2) เครื่องผลิตซองไปรษณีย์ (Postal Bag) สามารถผลิตงานซองไปรษณีย์แบบเสริมชั้น Air 

Bubble กันกระแทก ที่อาจจะเกิดจากการขนส่ง ซึ่งจะวางตลาดในเดือนมิถุนายน 2564 

3) เครื่องผลิตซองก้นเรียบ (Flat Bottom) สามารถผลิตงานซองตั้งลามิเนต ส าหรับงาน พรี

เมี่ยม ซึ่งจะวางตลาดในเดือนมิถุนายน 2564   

4) เครื่องผลิตซอง 3-Side Seal แบบ High Speed สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตและรองรับ

แผนการขายให้ให้กับลูกค้ากลุ่มข้าว 
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5) เครื่อง Die-Cutting และ Pouch Spout Welding สามารถผลิตงานซองชนิด Die Cut 

แบบมีฝาติดจุก ส าหรับสินค้าประเภทผงหรือของเหลว ซึ่งจะวางตลาดในเดือนมิถุนายน 

2564  

 นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า 

• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม 

• วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้ก าหนดให้บริษัท

มหาชนต้องจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปี งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนเพ่ือน าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

• ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ท าการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพ่ือพิจารณางบ
การเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2563 ที่ได้น าส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบ
การเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน  และมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว  

• คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2563 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวชุตินันท์ 

กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 ของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด โดย

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า 
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• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน   1,245,304,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

วาระท่ี 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ

บุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ

กระแสเงินสด ภาวการณ์ลงทุนของบริษัทและความจ าเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดไว้ว่า “…ในกรณทีีบ่ริษัท

ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุน

สะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

• ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

งดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นด้วย  จ านวน    1,245,304,459  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
บัตรเสีย  จ านวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า  

• เนื่องจากในวาระนี้ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ จึงขอให้    นาง

จันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า  

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง

จ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตาม

ข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 มีรายนามกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

กรรมการของบริษัท จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

3) นายสุทธิพร จันทวานิช  กรรมการบริษัท 

• บุคคลทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้อง

ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 2) นายนิพิฐ 

อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 3) นายสุทธิพร จันทวานิช ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

• ทั้งนี้ กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว 

• ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม  
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• บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล

ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้อง

ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 2) นายนิพิฐ 

อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 3) นายสุทธิพร จันทวานิช ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

หนึ่ง 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

(1) พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 
เห็นด้วย  จ านวน   1,245,304,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 
เห็นด้วย  จ านวน   1,245,304,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
(3) นายสุทธิพร จันทวานิช 
เห็นด้วย  จ านวน   1,245,304,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
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นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอ

คณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดย

เปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้ง

พิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมาก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2563 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2563 

เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ 

• ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 70,000 70,000 
รองประธานคณะกรรมการบริษัท 40,000 40,000 
กรรมการบริษัท 30,000 30,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7,500 7,500 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ครั้งการประชุม) (บาท/ครั้งการประชุม) 
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 7,500 7,500 
กรรมการชุดย่อย 5,000 5,000 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจาก
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

• คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน 

และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน  ๆ 

และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2563  ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และ

ผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก   

• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดยก าหนด

ค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 

2563 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยก

ต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย จ านวน    1,245,304,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย จ านวน            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ            - 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 โดยพิจารณาจาก

หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน และผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีของ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่

ผ่านมา ถือว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ

บริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติให้น าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

รายนาม                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่       จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

(1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร  9201   1  หรือ 

(2) นางสาวโชติมา กิจศิรกร   7318   0  หรือ 

(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง     6838   0 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับ

บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และก าหนด
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ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1 ,150,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 

ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส 510,000 510,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  640,000 640,000 
ค่าบริการอ่ืน (Non audit fees) ไม่มี ไม่มี 

รวมทั้งสิ้น 1,150,000 1,150,000 

• ส าหรับ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัด

ส านักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแล

ให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดเวลา 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า  

• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดยนางสาวชุตินันท์ กอ

ประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัว

ทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท สอบบัญชี 

ธรรมนิติ จ ากัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยก าหนดค่าตอบแทนใน

การสอบบัญชี ประจ าปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน   1,245,304,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) 

 นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• ตามท่ีบริษัทได้ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 

จ านวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท ได้รับเงินจากการเพ่ิมทุนทั้งสิ้น  

186.30 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนตามรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ล าดับ

ที ่
วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

จ านวนเงินท่ีได้รับ

จากเพิ่มทุน 

(ตาม F53-4) 

จ านวนเงิน 

คงเหลือ ณ 

 วันท่ี 31 ธ.ค.63 

จ านวนเงินท่ี

เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงินหลัง

เปลี่ยนแปลง 

(ใหม่) 

ระยะเวลา 

ใช้เงิน 

1 ลงทุนเครื่องจักร เฟส 2 40.00 1.87 - 40.00 2564 

2 เงินทุนหมุนเวียน 81.30 - 42.13 123.43 2564 - 2565 

3 ลงทุนอาคารคลังสินค้า 35.00 35.00 (35.00) - - 

4 ช าระคืนเงินกู้ยืม 30.00 7.13 (7.13) 22.87 - 

 รวม 186.30 44.00  186.30  

• เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้จ าหน่ายเครื่องผลิตพลาสติก 1 เครื่องและเครื่องทอกระสอบ

พลาสติก 59 เครื่องออกไป ส่งผลให้บริษัทมีพ้ืนที่โรงงานคงเหลือเพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการจัดเก็บ

วัตถุดิบ ผลิต และเก็บสินค้าส าเร็จรูป บริษัทจึงไม่มีความจ าเป็นต้องลงทุนก่อสร้างอาคาร

คลังสินค้าเพ่ิมเติม 

• นอกจากนี้ บริษัทได้น าเงินจากการเพ่ิมทุนบางส่วนไปช าระหนี้และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ท าให้ปัจจุบันคงเหลือเงินจากการเพ่ิมทุนส าหรับการช าระคืนเงินกู้ยืม

จ านวน 7.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ ดังนั้น บริษัทจึ งไม่มี

ความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวอีกต่อไป   

• คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

แบบเฉพาะเจาะจง (PP) อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ เนื่องจากเป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

ระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรวงเงินจากวัตถุประสงค์เพ่ือ

ลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จ านวน 35.00 ล้านบาท และเงินช าระหนี้เงินกู้ยืม จ านวน 7.13 

ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ท าให้วัตถุประสงค์การใช้เงินส าหรับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิม
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จากเดิม 81.30 ล้านบาท เป็น 123.43 ล้านบาท ดังนั้น จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การ

ใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

               หนว่ย : ล้านบาท 

ล าดับ

ที ่

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

(ใหม่) 

จ านวนเงินหลัง

เปลี่ยนแปลง 
ระยะเวลาใช้เงิน 

1 ลงทุนเครื่องจักร เฟส 2 40.00 2564 

2 เงินทุนหมุนเวียน 123.43 2564 - 2565 

3 ลงทุนอาคารคลังสินค้า - - 

4 ช าระคืนเงินกู้ยืม 22.87 - 

 รวม 186.30  

 

• โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวเพ่ือ

รองรับการผลิตปี 2564 – 2565  

• บริษัทคาดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท 

• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์การใช้ เงินเ พ่ิมทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบ

เฉพาะเจาะจง (PP)  

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้ 

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนที่ได้รับจากการ

ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ โดยจัดสรรวงเงินจากวัตถุประสงค์

เพ่ือลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จ านวน 35.00 ล้านบาท และเงินช าระหนี้เงินกู้ยืม จ านวน 7.13 ล้านบาท มาใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียน ท าให้วัตถุประสงค์การใช้เงินส าหรับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมจากเดิม 81.30 ล้านบาท เป็น 123.43 

ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  จ านวน   1,245,304,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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งดออกเสียง จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บัตรเสีย  จ านวน           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพ่ิมเติมหรือไม่ 

• เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการ

ประชุม 

  ประธานฯ กล่าวว่า 

• ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์

และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่าน

ผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                          พลต ารวจเอก                                              ประธานที่ประชุม 

      (สมชาย วาณิชเสนี) 

      ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

 

                                                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช)            

                                                                      เลขานุการบริษัท 
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ประวัติกรรมการ 
 

 

ช่ือ-นามสกุล นายสุนทร พจน์ธนมาศ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 67 ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด 4 กันยายน 2497 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 17 มิถุนายน 2564 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 10 เดือน 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการอบรม - หลักสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน (5 ปีย้อนหลัง)  -    ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร 
 -    อนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง   
      กระทรวงการคลัง 
 -    ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
      ส าหรับคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 -    กรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จ ากัด 
 -    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 
 -    ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 
 -    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจุภณัฑ์และการพิมพ์  
      จ ากัด (มหาชน)  
 -    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน)   
 -    กรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน   
      กระทรวงการคลัง 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจุภณัฑ์และการพิมพ์   
  จ ากัด (มหาชน) 

 -    กรรมการอิสระ บริษัท ภูเก็ต แฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) 
 -    กรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จ ากัด 
 -    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร คณะกรรมการจดัการ   
      หนี้ของเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 -    ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร  
 -    อนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง   

  กระทรวงการคลัง 
 -    ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 
 -    กรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
      กระทรวงการคลัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ี
เป็นบริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 1 แห่ง ได้แก ่
 -   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  
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     จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 7 แห่ง ได้แก ่
 -   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร คณะกรรมการจัดการ   
      หนี้ของเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 -   ที่ปรึกษาประจ าคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง สภาผู้แทนราษฎร  
 -   อนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง   

 กระทรวงการคลัง 
 -   กรรมการอิสระ บริษัท ภูเก็ต แฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) 
 -   กรรมการอิสระ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จ ากัด 
 -   ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 
 -   กรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
     กระทรวงการคลัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจท าให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

-ไม่มี- 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอิสระ 

-ไม่มี- 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2564 
และสัดส่วนการเข้าประชุม 

7/7 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จ านวนการประชุมในปี 2564 
และสัดส่วนการเข้าประชุม 

4/4 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/จ านวนการประชุมในปี 
2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม 

1/1 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 

การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั -ไม่มี- 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็น
ว่านายสุนทร พจน์ธนมาศ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ
บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ประวัติกรรมการ 
 

 

ช่ือ-นามสกุล นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 60 ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 พฤษภาคม 2504 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 8 กรกฎาคม 2559 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี 9 เดือน 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ประวัติการอบรม อบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2021 
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2019 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2019 
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2018 
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 15/2017 
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2017 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2015 
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005 

ประวัติการท างาน ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวฟ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจท าให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

-ไม่มี- 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอิสระ 

-ไม่มี- 
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จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2564 
และสัดส่วนการเข้าประชุม 

12/12 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จ านวนการประชุมในปี 2564 
และสัดส่วนการเข้าประชุม 

8/8 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 

จ านวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/จ านวน
การประชุมในปี 2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม 

5/5 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 

จ านวนครั้งท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/จ านวนการประชุมใน
ปี 2564 และสัดส่วนการเข้าประชุม 

3/3 
(เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100) 

การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั -ไม่มี- 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็น
ว่านางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ
บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
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ประวัติกรรมการ 

 

ช่ือ-นามสกุล นายวีระชาติ โลห์ศิริ 
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 

กรรมการผู้จดัการ 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 54 ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด 2 กุมภาพันธ์ 2510 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 22 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี  

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ประวัติการอบรม อบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2021 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 

ประวัติการท างาน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ  บริษัท วาวาแพค จ ากัด 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน -  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ถือหุ้น  32 ,330,200 หุ้น  (ร้อยละ1.39 ) คู่ สมรส คือ     
นางทิฑัมพร ชัยเอี่ยม 27,045,000 หุ้น (ร้อยละ1.16) 
บริษัท วาวาแพค จ ากัด  460,000,000 หุ้ น (ร้อยละ 
19.78 ) รวมถือหุ้นทั้ งสิ้น 519,375,200 หุ้น (ร้อยละ 
22.33) 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั -ไม่มี- 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
นายวีระชาติ โลห์ศิริ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งต้ัง รองประธานกรรมการบริษัท/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

กรรมการผู้จัดการ 
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ประวัติกรรมการ 

 

ช่ือ-นามสกุล นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 
ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 51 ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด 1 กันยายน 2513 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 22 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ประวัติการอบรม อบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 
ประวัติการท างาน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท วาวาแพค จ ากัด 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  บริษัท วาวาแพค จ ากัด 

- กรรมการ และ กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท เป้แพค จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง ได้แก่  

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  บริษัท วาวาแพค 
จ ากัด 
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เป้แพค จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

2 แห่ง ได้แก่  
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  บริษัท วาวาแพค 

จ ากัด (ประเภทกิจการ: ผลิตและจ าหน่ายกระสอบจัมโบ้) 
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เป้แพค จ ากัด 
  (ประเภทกิจการ: ผลิตและจ าหนา่ยกระสอบพลาสติก เป่า

ฟิล์ม PE) 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ถือหุ้น 27,045,000 หุ้น (ร้อยละ 1.16) คู่สมรส คือ นายวี
ระชาติ โลห์ศิริ  32 ,330,200 หุ้น (ร้อยละ 1.39) บริษัท    
วาวาแพค จ ากัด 460,000,000 หุ้น (ร้อยละ 19.78) รวม
ถือหุ้นท้ังสิ้น 519,375,200 หุ้น (ร้อยละ 22.33) 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

การขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด -ไม่มี- 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่
ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัท 

ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท 
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ประวัติของบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 

 

ช่ือ-นามสกุล ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กลุ 
ต าแหน่ง - 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 53 ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด 18 สิงหาคม 2511 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง - 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ - 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก (Economic Theory and Policy) University of Innsbruck, Austria 
(ทุนรัฐบาลออสเตรีย) 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ M.A. in Economics (Econometrics), University of 
Memphis, U.S.A. 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Monetary Economics and Public Finance)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประวัติการอบรม อบรมหลักสูตรต่าง ๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017 
อบรมหลักสูตรอื่น ๆ: 
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นท่ี 8 (วปส.8) ปี 2561 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 (วตท. 24) 
- หลักสูตร CLMVT Banker’s Leadership Program รุ่นที่ 1 (2017) 
- หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15/2557 ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
- Comparative Tax Policy and Administration (COMTAX), Harvard Kennedy 

School of Government, U.S.A 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)  

รุ่นที่ 10/2555 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2546 สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 
ประวัติการท างาน -   กรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเซีย Executive Director, Asian Development 

Bank (ADB) 
- Chair of the Development Effectiveness Committee, former Chair of the 

Audit Committee, the Vice-Chair of the Human Resources Committee, 
Asian Development Bank (ADB) 

- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง 

- รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
- ผู้อ านวยการส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สคค.) 
- ผู้อ านวยการส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) 
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- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
- ที่ปรึกษาอาวุโสประจ ากรรมการบริหาร (Senior Advisor to Executive Director) 

ธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
- กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประธานกรรมการตรวจสอบ กทพ.  
- กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (EXIM BANK) 
- กรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และประธานอนุกรรมการจัดการ

ลงทุน กบข. 
- กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประธานคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน กอช. 

ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ กอช. ประธานอนุกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการ กอช. และประธานอนุกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรองเลขาธิการคณะกรรมการ กอช. ด้านการลงทุน 

- กรรมการบริษัท บจก. ปตท.ค้าสากล 
- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ คณะกรรมการภาพยนต์และวีดีทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรรมการ คณะกรรมการปิโตรเลียม กระทรวงพลังงาน 
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ส านักงานนโยบายและแผน

พลังาน กระทรวงพลังงาน  
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเชิง

นโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) ส านักงานเศรษฐกิจการ

คลัง กระทรวงการคลัง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ี
เป็นบริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

-ไม่มี- 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไม่มี- 

การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั -ไม่มี- 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า 
ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท 
และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ประเภทกรรมการที่เสนอขอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท 

 



ดักำจ ิตินมรรธีชญับบอส ทัษิรบ
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

  

AssuranceAuditing Advisory

Certificates :
	 2563	 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.

	 2550	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	9201

 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange

  Commission

	 2007	 Auditor	Registration	No.	9201

Education :
	 2547	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.)	การบัญชี	

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 2004	 Bachelor	of	Business	Administration	(BBA)	in	Accounting,

  Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

Experience :
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า	15	ปี

	 Experience	in	external	auditing	more	than	15	years

Specialized in :
	 ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต	/	Manufacturing business

	 ธุรกิจซื้อมาขายไป	/	Trading business 

	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	/	Real estate business

	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	/	Construction business

	 ธุรกิจบริการ	/	Service business

	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	/	Provident funds

	 กองทุนรวม	/	Mutual funds

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
Miss Chutinant Koprasertthaworn

ผู้จัดการอาวุโส
Senior Audit Manager

Tel.	 :	 02	596	0500	Ext.	616

Mobile	 :	 084	143	8288

E-mail	 :	 chutinant.k@daa.co.th



ดักำจ ิตินมรรธีชญับบอส ทัษิรบ
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

  

AssuranceAuditing Advisory

ดักำจ ิตินมรรธีชญับบอส ทษัิรบ
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

  

AssuranceAuditing Advisory

Certificates :
	 2563	 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.
	 2547	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	7318
 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission

	 2004	 Auditor	Registration	No.	7318

Education :
	 2557	 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย	จากสภาวิชาชีพ
	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 2540	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี	(บธ.บ.)
	 	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
	 2014	 Certification	of	Completion	Diploma	in	Thai	Financial	Reporting

	 	 from	Federation	of	Accounting	Professions	Under	The	Royal

	 	 Patronage	of	His	Majesty	The	King

	 1997	 Bachelor	of	Business	Administration	in	Accounting,

	 	 Ramkhamhaeng	University

Experience :
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า	20	ปี
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน	2	ปี
	 ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี	2	ปี
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ	Due	Diligence	มากกว่า	5	ปี	
	 ประสบการณ์งานท่ีปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียน
	 ในตลาดหลักทรัพย์	2	ปี	
	 Experience	in	external	auditing	more	than	20	years

	 Experience	in	internal	audit	2	years

 Experience in accounting system 2 years

	 Experience	in	Due	Diligence	more	than	5	years

	 Experience	in	accounting	advisory	to	listed	company	2	years

Specialized in :
	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	/	Real	estate	business
	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	/	Construction business

	 ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต	/	Manufacturing	business
	 ธุรกิจซื้อมาขายไป	/	Trading	business	
	 ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์	/	Software	service	business	
	 ธุรกิจบริการ	/	Service business

	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	/	Provident	funds

นางสาวโชติมา กิจศิรกร
Miss	Chotima	Kitsirakorn

Audit	Partner

Tel.	 :	 02	596	0500	Ext.	607

Mobile	 :	 086	770	3300

E-mail	 :	 chotima.k@daa.co.th



ดักำจ ิตินมรรธีชญับบอส ทัษิรบ
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

  

AssuranceAuditing Advisory

นางสาววันนิสา งามบัวทอง
Miss Wannisa Ngambuathong

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 610

Mobile	 :	 089	456	1377

E-mail : wannisa.n@daa.co.th

Certificates :
	 2552	 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.

	 2546	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	6838

 2009 Auditor who is approved by the Securities and

  Exchange Commission

 2003 Auditor Registration No. 6838

Education :
	 2551	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธม.)	สาขาการจัดการ

	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ	ประสานมิตร

	 2542	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการสอบบัญชี

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 2538	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

	 2008	 Master	of	Business	Administration	(Program	in	Management),

	 	 Srinakharinwirot	University

	 1999	 Certificate	of	Auditing,	Chulalongkorn	University

	 1995	 Bachelor	of	Science	(Accounting)	B.S,	Bangkok	University

Experience :
	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า	20	ปี

	 ประสบการณ์ด้านการทำาบัญชี	3	ปี

	 ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน	2	ปี

 Experience in external auditing more than 20 years

 Experience in accounting 3 years

	 Experience	in	Internal	audit	2	years

Specialized in :
	 ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต	/	Manufacturing	business

	 ธุรกิจซื้อมาขายไป	/	Trading business

	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	/	Real estate business

	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	/	Construction business

	 ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์	/	Software	service	business

	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	/	Provident	funds

	 กองทุนรวม	/	Mutual	funds



 
 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

----------------------------- 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้………………………………… เขียนท่ี ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
 

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................                                                                                                                        
            I/We        age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .........................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….……………………………….………………….…………… 
Province                  Postal Code      
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

as a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited (“Company”) 
 

            โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม………………………………………. หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………………….เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                 votes as follows: 

□ หุน้สามญั…………………………………………………...หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………………………เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□ หุน้บรุมิสทิธิ…………………………………………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………………………… เสียง 
      preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(1) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................                                                                                                           

Hereby appoint                age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. อีเมล..................................................................................  
Province                  Postal Code         E-mail                                               
 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... หรือ 
Mobile Phone Number                                             or 
 

    (2) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................                                                                                                           
                                 age         years, residing at 

 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. อีเมล..................................................................................  
Province                  Postal Code         E-mail                                               
 
โทรศพัทมื์อถือ..........................................................  
Mobile Phone Number                                                
   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 
เมษายน 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2022 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, April 21, 2022 at 
10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

For any act undertaken by the proxy holder at the meeting shall be deemed to be the actions undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor      
                                                     ( ................................................... )  

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                    (...................................................... ) 

                       ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder      
                 (...................................................... ) 

      
หมายเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the Proxy Holder must authorize only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting, and shall not divide the number of shares into many several portions 
to more than one Proxy Holder in order to divide the votes. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  5 
Attachment 5 



 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 
 

        เขียนที่      
              Written at 
 

                                 วนัที่  เดือน   พ.ศ.   
                                  Date Month  Year 

 
(1)   ขา้พเจา้*         สญัชาต ิ     

I/We        Nationality          
อยูบ่า้นเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง          
Residing at    Road    Sub-District    
อ าเภอ/เขต            จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์             
District                   Province    Postal Code 

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

As a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited (“Company”) 
 

             โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม*    หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั*   เสียง  ดงันี ้ 
holding the total amount of   share(s), and have the right to vote equal to    vote(s), as follows: 
□  หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  

Ordinary share     share(s),  and have the right to vote equal to   vote(s), 
□  หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
       Preferred share    share(s),  and have the right to vote equal to  vote(s), 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให*้   

Hereby appoint      
     
 □  นาย/นาง/นางสาว       อาย ุ   ปี   
 Mr./Mrs./Miss       Age   Years 

อยูบ่า้นเลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง          
Residing at   Road    Sub-District    
อ าเภอ/เขต           จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์             
District                   Province    Postal Code    
อีเมล*                                                                     โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP)*                                          
E-mail                Mobile Phone Number (for OTP)    

หรอื กรรมการอิสระตามรายชื่อ ดงันี ้
 or appoint Independent Director whose name appear below 
             □  นายไพโรจน ์สญัญะเดชากลุ /   กรรมการอิสระ    อาย ุ         72  ปี   
                 Mr.Pairoj Sanyadechakul / Independent Director                   Age                72  Years 

อยูบ่า้นเลขที่           59/66  ซอย รามค าแหง 140   ต าบล/แขวง     สะพานสงู 
Residing at No. 59/66       Soi Ramkamhaeng 140  Sub-District    Sapansung 
อ าเภอ/เขต   สะพานสงู  จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10240 
District  Sapansung Province Bangkok   Postal Code   10240  
(ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืน ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 นี)้ 
(There is no special interest different from other directors in every agenda proposed at 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders) 

             □  พลโท จิรภทัร มาลยั/   กรรมการอิสระ                     อาย ุ         77  ปี   
                 Lt.Gen. Chirapat Malai / Independent Director                  Age                77  Years 

อยูบ่า้นเลขที่           24/57  ซอย   บางนา-ตราด 10     ต าบล/แขวง     บางนา 
Residing at No. 24/57       Soi  Bangna-Trad 10   Sub-District    Bangna 
อ าเภอ/เขต   บางนา  จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10260 
District  Bangna  Province Bangkok   Postal Code   10260 
(ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืน ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 นี)้ 
(There is no special interest different from other directors in every agenda proposed at 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders) 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
ในวนัพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย 
Only one of them as my /our Proxy Holder to attend and vote on my/our behalf in the 2022 Annual General Meeting of Shareholder 
on Thursday, April 21, 2022 at 10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) or any other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 
ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ยินยอมให้บริษัทจัดส่งชื่อผู้ใช ้
(Username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) ของขา้พเจา้ไปยงัผูร้บัมอบฉันทะตามช่ือและอีเมลท์ี่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบอ านาจฉบบันี ้
I, a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited (“the Company”), consent to the Company sending my 
username and password to the proxy with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

I/We, authorize the Proxy Holder to vote on my/our behalf in the meeting as follows;  
 

  

วาระที่ 1 เรือ่งที่ทา่นประธานจะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
Agenda 1 The matters to be informed by the chairman of the board of directors 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564   
Agenda 2 To adopt the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholder   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท ในรอบปี 2564 
Agenda 3 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda 4 To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 

December 31, 2021 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
 

วาระที่ 5 พิจารณางดจา่ยเงินปันผลส าหรบัการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
Agenda 5 To approve the omission of dividend for the year 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 



 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda 6 To approve the election of directors replacing those who retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 
   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  Appointment of the whole group of directors 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Appointment of an individual director 
  นายสนุทร พจนธ์นมาศ 
  Mr. Soontorn Pojthanamas 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

  นางจนัทิรา ศรมีว่งพนัธ ์
  Mrs. Chantira Srimoungpan 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

  นายวีระชาติ โลหศ์ิร ิ
  Mr. Weerachart Lohsiri 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

  นางทิฆมัพร ชยัเอ่ียม 
  Mrs. Thicomporn Chai-iam 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 
Agenda 7 To approve the appointment of new director 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda 8 To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 9 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 
Agenda 9 To approve the appointment of the Company’s auditor and the auditor’s remuneration for the year 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 



 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถา้มี)      
Agenda 10 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
The proxy holder’s vote on any agenda, which is not in accordance with the vote as specified in this Form of Proxy 
shall be deemed invalid and shall not be treated as our/my vote, as the shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any case for which 
there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respect. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบ
ฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
All acts undertaken by the Proxy Holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to 
my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all 
respects. 

 
ลงนาม/Signed       __ ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 

                                                            (             ) 
 
 

ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                                                                            (             ) 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 
1. กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนัน้ บริษัทจะไม่สามารถจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช ้

(Password) และ OTP ใหแ้ก่ทา่น เพื่อใชใ้นการล็อกอิน (Log-in) เขา้สูร่ะบบการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
Please correctly and completely fill in the form, especially those specified with (*). Otherwise the Company shall not be 
able to send you the Username & Password and OTP used for logging-in to the electronic meeting system. 

2. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder appointing a Proxy Holder must appoint only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting as a 
whole or individually, and shall not divide the number of shares into several portions to more than one Proxy Holders in 
order to divide the vote.   

3. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 
 In the agenda for election of Directors, Directors may be elected as a whole or individually. 
4. ในกรณีที่มีสาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแนบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplemental 
to Proxy Form B shall be used.  



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
      Supplemental Proxy (Form B) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เอ็นอีพี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of a proxy holder is granted by the shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited. 

 
 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที่จะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholder on Thursday, April 21, 2022 at 10.30 a.m. by electronic means (E-AGM) or 
at any other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
 



 

วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are completely correct and true in all respects. 
 
 

 
ลงนาม/Signed        ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 

                                                              (                 ) 
 
 

ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                                                                 (         ) 
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ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกุล นายไพโรจน์ สญัญะเดชากุล 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 72 ปี 
ที่อยู่ 59/66 ซอยรามค าแหง 140 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน

สูง กรุงเทพมหานคร 10240 
วัน/เดือน/ปี เกิด 13 พฤษภาคม 2492 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 13 ธันวาคม 2561 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 4 เดือน 

ประวัติการศึกษา วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม - Quality Control สวเีดน 

- Standardization แคนาดา 
- วปรอ. 4515 
- วตท. 4 วิทยาลัยตลาดทุน 
- ปปร. 11 การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสตูร Advance Audit Committee Program ปี 2561 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน - กรรมการคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

- อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
- เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                                                 -ไม่มี- 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา                                                         -ไม่มี- 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2564                                                               12/12 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จ านวนการประชุมในปี 2564                                                           8/8  
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี/จ านวนการประชุมในปี 2564                                               3/3           
การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                                                              -ไม่มี-  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท                                                                   -ไม่มี- 
ส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้                                                                                                 -ไม่มี- 
ลักษณะความสมัพันธ์ของกรรมการอิสระ 
1.   การเป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/  บริษัทย่อยบริษัท                                                          -ไม่เป็น- 
2.   การมีความสมัพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีท่ีผ่านมา 

(ก)   เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาท่ีได้รบัเงินเดือนประจ า                              -ไม่เป็น-                                             
(ข)   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                                                                                                  -ไม่เปน็- 
(ค)   มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนัยส าคญั                                                                                                 -ไม่เป็น- 
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ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกุล พลโท จิรภัทร มาลยั 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 76 ปี 
ที่อยู่ 24/57 ซอยบางนา-ตราด 10 แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
วัน/เดือน/ปี เกิด 15 สิงหาคม 2488 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 26 เมษายน 2561 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ป ี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑติ (รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 

- ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บณัฑติ (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจ าชุดที่ 58 
- วิทยาลัยการกองทัพบก ชุดที่ 41 

ประวัติการอบรม - อบรมหลักสูตรพัฒนาสมัพันธ์ผู้บรหิารระดับสูง รุ่นที่ 5 โรงเรียนกิจการพลเรือนกองทหารบก 
- อบรมหลักสูตรหัวหน้างานและการบริหารคน (HR for Non-HR) 
- อบรมหลักสูตรการจดัท างบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2564 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน 2558-2559 ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บรษิัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 

2557-2559 กรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                                          -ไม่มี- 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา                                                         -ไม่มี- 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในป ี2564                                                                11/11 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี/จ านวนการประชุมในปี 2564                                                 3/3 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง/จ านวนการประชุมในปี 2564                                                    1/1 
การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                                                               -ไม่มี-  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท                                                                    -ไม่มี- 
การมีส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้                                                                                           -ไม่มี- 
ลักษณะความสมัพันธ์ของกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/  บริษทัย่อยบริษัท                                                           -ไม่เป็น- 
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิตบิุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีท่ีผ่านมา 

(ก) เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า                               -ไม่เป็น-                                    
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                                                                                                   -ไม่เป็น- 
(ค) มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั                                                                                                  -ไม่เป็น- 
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นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก าหนด     
ขั้นต  าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที ถือโดยผู้ที เกี ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 
258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึกษาที ได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที ปรึกษาของส่วนราชการซึ งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี 
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที จะ
ได้รับการเสนอชื อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที มีนัย 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริการเป็นที ปรึกษากฎหมายหรือที ปรึกษาทางการเงิน ซึ งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ งเป็นผู้ที 
เกี ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึกษาที รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ งของจ านวนหุ้นที มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื น ซึ งประกอบกิจการที มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื นใดที ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
10.กรรมการอิสระที มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ  

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้ 
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การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี  2565 ในวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.  
โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563   
โดยท่ านผู้ ถื อ หุ้นจะต้องยืนยันตั วตนเพื่ อ เข้ าร่ วมการประชุมผู้ ถื อ หุ้นล่ วงหน้ า  ในระหว่ า ง วันที่  4 เมษายน 2565  
เวลา 09.00 น. ถึงวันที่  20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และการส่งค าถามล่วงหน้า  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การลงทะเบียนแสดงความจ านงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียนแสดงความจ านงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งเป็น 5 กรณี ดังนี้ 
1.1   ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  

 ด้วยตนเอง 
➢ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการยืนยนัตัวตนผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

ได้ที่ 
➢   URL: 
       https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=uCdiuFrKy%2F39Re% 
       2FA55CRyUYXa0aKLEf9OVJtsLeJ7EqHiucw791onw%3D%3D 

➢ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือ
หุ้น เพื่อใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 
1.2   ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้เอกสารอ่ืนในการยืนยันตัวตน และประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

➢ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้ 
- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อ

แล้ว 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
โดยส่งอีเมลมาที่ : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายเลขานุการ

บริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 
เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้ง
รหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ 

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัท
จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบใน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 
1.3   ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน 

➢  ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้ 
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- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ    
ลงลายมือชื่อแล้ว 

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ  และติดอากร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ 

โดยส่งอีเมลมาที่ : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายเลขานุการ
บริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 
เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ 

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัท      
จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลเพื่อใช้    
ส าหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 
1.4   ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลจะเข้าประชุมด้วยตนเอง 

➢ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้ 
- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้มีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อแล้ว 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

โดยส่งอีเมลมาที่ : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่ายเลขานุการ
บริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 
เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัส
ผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ 

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัท
จะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลเพื่อใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบใน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
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 1.5   ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน 
➢ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้ 

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ    
ลงลายมือชื่อแล้ว 

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และ           รับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 โดยส่งอีเมลมาที่  : akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ฝ่าย        
เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 
แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุ ง เทพมหานคร 10400 โทรศัพท์  : 02-271-4213-16 ต่ อ  203, 112                      
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
โปรดระบุอีเมลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน 
(Password) กลับไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ 

 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว
บริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านทาง
อีเมลเพื่อใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 
2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
 ข้อมูลกรรมการอิสระ 
 1. นายไพโรจน์    สัญญะเดชากุล   กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 2. พลโท จิรภัทร  มาลัย              กรรมการอิสระ, กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่อีเมล : akeera@nep.co.th    
 หรือ khemikar@nep.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ
 อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) เลขที่  41 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400        
           โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่ง
 เอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 
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 เอกสารประกอบการมอบฉันทะมีดังต่อไปนี้ 
 2.1   กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลง
ลายมือชื่อแล้ว 

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ) และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
2.2   กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

- แบบแจ้งการประชุม ที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นได้ไว้แจ้งกับ TSD ซึ่งผู้มอบฉันทะลง
ลายมือชื่อแล้ว 

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออก    
เสียงในแต่ละ ระเบียบวาระ) และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และ           รับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบไม่ได้ระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ก.) ผู้รับมอบ
ฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และออกเสียงลงคะแนนได้ในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไว้ล่วงหน้า (แบบ ข.) ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นได้อีก โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง WebEx ซึ่งบริษัทจะแจ้งช่องทาง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับชมการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในหัวข้อ 
1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หัวข้อ 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หัวข้อ 4 การ
ใช้งานฟังก์ชันค าถาม และหัวข้อ 5 การใช้งานฟังก์ชันเสียง 
 
4. การส่งค าถามล่วงหน้า 
 ผู้ถือ หุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่ เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวันที่  20 เมษายน 2565 มาที่ อี เมล : 
akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการ
ประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตาม
วาระที่ประชุม 
 
5. ช่องทางการติดต่อ 
 หากผู้ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 สามารถติดต่อได้ที่อีเมล : 
akeera@nep.co.th หรือ khemikar@nep.co.th หรือ โทรศัพท์ : 02-271-4213-16 ต่อ 203, 112 
 หมายเหตุ :  
 การด าเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น       
 ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการ
 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น       
 จะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 



คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

 ชื่อ-นามสกุล 
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
 วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
 อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
 รหัสผ่าน (Password)
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
 ชื่อ-นามสกุล 
 เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
 อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
 รหัสผ่าน (Password)
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
 ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
 เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
 ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

 อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

 รหัสผ่าน (Password)
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

 ชื่อ-นามสกุล 
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
 วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
 อีเมล
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

 ชื่อ-นามสกุล / อายุ
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
 อีเมล
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3  ชื่อ-นามสกุล 
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 อีเมล 
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

 เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
 ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

https://portal.eservice.set.or.th/
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2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”
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การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 



ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting


 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

ข้อบังคับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกคะแนนเสียง 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน  4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท 

   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของ จ านวนหุ้น

ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทั้งหมด  จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน

การขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน  1 เดือนนับแต่วัน

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง

ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อ

พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 

7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์

ประชุม 

   ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ

จะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด หนังสือมอบฉันทะนี้

จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

ข้อ 39 ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ  1 หุ้นต่อหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
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(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

   กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอื่น  ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์  และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  และนอกจากนั้นให้ได้รับ

เบี้ยเลี้ยง  และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

   ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะ

ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

15.2 ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ หลายๆ คน รวมกัน

เป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคราวผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง

ด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้

ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วน  1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอีก

ก็ได้ 

   กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง  ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลาก

กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งที่นานท่ีสุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

**********************************  


