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เลขที่

TVO/CP/59/020
วันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท น ้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันพฤหัส ที่ 28
เมษายน 2559 ณ ห้ องประชุ ม ชั น้ 3 อาคารน า้ มัน พื ช ไทย เลขที่ 149 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงบุ ค คโล เขตธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี ้
อนึง่

มติของการลงคะแนนเสียงทุกวาระถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 ด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง

จำนวน (เสียง)
582,113,908
0
11,200

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558
(ในวาระนี ้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานเพือ่ ทราบ จึงมิได้ มกี ารลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3

อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง

จำนวน (เสียง)
581,689,837
0
461,600

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
-
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วาระที่ 4

อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึง่ บาทเก้ าสิบสตางค์) โดยบริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลของผลการดาเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้ าสิบ
สตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ซึง่ บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการ
ดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลจานวน 0.45 บาท (สี่สิบห้ าสตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่
เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 โดยผู้รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงิน
ปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เป็ นเงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
และ
(2) เงิ นปั นผลจานวน 0.45 บาท (สี่สิบห้ า สตางค์ ) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่ได้ รับการ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (BOI) ผู้รับเงินปั นผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้ รับเครดิตภาษี
เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง
วาระที่ 5

จำนวน (เสียง)
582,140,337
0
11,200

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
-

แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
ค่ รบกาหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร
วิทยฐานกรณ์ นายพาชัย จันทร์ พิทกั ษ์ และแต่งตัง้ นายเอกรัฐ วงศ์ศภุ ชาติกลุ เข้ ามาแทนกรรมการที่
ออกตามวาระอีก 1 ท่าน

5.1 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล [กรรมการอิสระ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จำนวน (เสียง)
581,763,937
- เห็นด้ วย
370,900
- ไม่เห็นด้ วย
17,700
- งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9362
0.0637
-

5.2 นายวัชร วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จำนวน (เสียง)
560,487,537
- เห็นด้ วย
21,647,300
- ไม่เห็นด้ วย
17,700
- งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
96.2813
3.7186
-
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5.3 นายพาชัย จันทร์ พิทกั ษ์ [กรรมการ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จำนวน (เสียง)
581,449,037
- เห็นด้ วย
687,300
- ไม่เห็นด้ วย
16,200
- งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
99.8819
0.1180
-

5.4 นายเอกรัฐ วงศ์ศภุ ชาติกลุ
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จำนวน (เสียง)
581,440,537
- เห็นด้ วย
687,300
- ไม่เห็นด้ วย
24,700
- งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
99.8819
0.1180
-

อนึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังหมด
้
12 ท่าน ดังนี ้
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
7. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
2. ดร.ศิริ การเจริ ญดี
8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
9. ดร.วิทรู ซื่อวัฒนากุล
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
10. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
5. นายปรี ชา ส่งวัฒนา
11. นายพาชัย จันทร์ พิทกั ษ์
6. นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์
12. นายเอกรัฐ วงศ์ศภุ ชาติกลุ
และในขณะนี ้อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทน ดร.สุวิทย์ เมษิ นทรี ย์ ผู้ซึ่งลาออก ทังนี
้ ้อยู่ในอานาจ
ของคณะกรรมการบริ ษัท
วาระที่ 6

อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2558 ให้ แก่กรรมการเป็ นเงินจานวน 17,000,000 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็ นค่าเบี ้ยประชุมจานวน 400,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจานวน 16,600,000 บาท
โดยให้ กรรมการจัดสรรกันเองด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง
วาระที่ 7

จำนวน (เสียง)
582,123,937
20,000
11,200

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9965
0.0034
-

อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523
หรื อ นายศุภชัย ปั ญ ญาวัฒ โน ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตทะเบี ย นเลขที่ 3980 หรื อ นางสาววราพร
ประภาศิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชี ของบริ ษัทประจาปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวน 1,300,000 บาท และมอบ
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อานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่น
แทน กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง

จำนวน (เสียง)
582,123,737
20,200
11,200

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริ หาร
ผู้มีอานาจลงนามสารสนเทศ

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9965
0.0034
-

