เลขที่

TVO/CP/61/019
วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท น า้ มัน พื ช ไทย จ ากั ด (มหาชน) ขอรายงานมติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 เมื่ อ วัน ศุก ร์ ที่
27 เมษายน 2561 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 ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
508,472,689
0
18,893,200
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานในการนับคะแนน
0.0000

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560
(ในวาระนี ้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานเพือ่ ทราบ จึงมิได้ มกี ารลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3

อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
586,407,017
0
163,700
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานในการนับคะแนน
0.0000

อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลประจาปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.43 บาท (หนึง่ บาทสีส่ บิ สามสตางค์) โดยบริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลของผลการดาเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้ า
สตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึง่ บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงาน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้ าสิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2560 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลจานวน 0.42 บาท (สีส่ บิ สองสตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่เสีย
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 โดยผู้รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปั นผลที่
เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
(2) เงินปั นผลจานวน 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่ได้ รับการยกเว้ น
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (BOI) ผู้รับเงินปั นผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผล
ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

วาระที่ 4

มีผ้ ถู อื หุ้นที่
-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
586,576,517
0
800
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานในการนับคะแนน
0.0000

-

5.1 แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ รศ.น.สพ.กิจจา
อุไรรงค์ และนายวิชิต วิทยฐานกรณ์ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ [กรรมการอิสระ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
98.6463
587,849,275
เห็นด้ วย
1.3537
8,066,752
ไม่เห็นด้ วย
800
ไม่นบั เป็ นฐานในการนับคะแนน
งดออกเสียง
0.0000
0
บัตรเสีย

-

(2) รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ [กรรมการอิสระ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
595,781,927
เห็นด้ วย
134,100
ไม่เห็นด้ วย
800
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย

วาระที่ 5

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9775
0.0225
ไม่นบั เป็ นฐานในการนับคะแนน
0.0000

-

(3) นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
574,010,942
เห็นด้ วย
21,905,085
ไม่เห็นด้ วย
800
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย

-

5.2 อนุมตั ิลดจานวนกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็ น 12 คน
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
571,596,842
เห็นด้ วย
0
ไม่เห็นด้ วย
24,319,985
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย

คิดเป็ นร้ อยละ
96.3241
3.6759
ไม่นบั เป็ นฐานในการนับคะแนน
0.0000

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานในการนับคะแนน
0.0000

อนึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังหมด
้
12 ท่าน ดังนี ้
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
7. นายบวร วงศ์สนิ อุดม
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
8. นายวิชยั วิทยฐานกรณ์
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
10. นายพาชัย จันทร์ พิทกั ษ์
5. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
11. นายเอกรัฐ วงศ์ศภุ ชาติกลุ
6. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
12. นายวรวุฒิ ตังพิ
้ รุฬห์ธรรม
วาระที่ 6

อนุมตั ิการจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2560 ให้ แก่กรรมการเป็ นเงินจานวน 13,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
ค่าเบี ้ยประชุมจานวน 450,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจานวน 12,550,000 บาท โดยให้ กรรมการ
จัดสรรกันเองด้ วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
465,858,383
26,400
6,800
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9929
0.0057
0.0015
0.0000

วาระที่ 7

อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ
นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรื อ นายฉัตรชัย เกษมศรี ธ
นาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทน เป็ นเงินจานวน 1,650,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

วาระที่ 8

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คิดเป็ นร้ อยละ
99.8490
0.1510
ไม่นบั เป็ นฐานในการนับคะแนน
0.0000

อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

-

จานวน (เสียง)
585,693,517
886,000
800
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน (เสียง)
595,800,027
134,100
6,800
0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร วงศ์สนิ อุดม)
กรรมการผู้จดั การ

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9764
0.0225
0.0011
0.0000

