
 

 
 
เลขที ่ TVO/CP/62/004 
 
       วนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  
 บริษัท น า้มันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่   
29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชมุชัน้ 3 อาคารน า้มนัพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
เวลา 10.00 น. ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561  ด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 542,899,456  99.9475 

- ไมเ่ห็นด้วย        285,000    0.0525 

- งดออกเสยีง        150,200 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0     0.0000 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 (ในวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพือ่ทราบ จึงมิได้มกีารลงคะแนนเสยีง) 
 
วาระที่ 3 อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก

ดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 545,400,249 99.9478 

- ไมเ่ห็นด้วย        285,000   0.0522 

- งดออกเสยีง           1,500 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 

 
 



 

 
วาระที่ 4  อนมุตัิจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึง่บาทเก้าสบิสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปัน

ผลของผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสบิสตางค์) ในวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2562 ซึง่บริษัทได้มกีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 
2561 ไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึง่บาทสบิสตางค์) เมือ่วนัท่ี 7 กนัยายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มาก โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.80 บาท (แปดสบิสตางค์) ตอ่หุ้น จากก าไรของกิจการท่ีเสยีภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 โดยผู้ รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ รับเงินปันผลที่เป็นบคุคล
ธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 
 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 545,658,049  99.9478 

- ไมเ่ห็นด้วย        285,000    0.0522 

- งดออกเสยีง          26,700 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 

 
วาระที่  5 แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 4 ทา่น คือ ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ นายวชัร วิทยฐานกรณ์  

นายพาชยั จนัทร์พิทกัษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศภุชาติกลุ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
   (1) ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ [กรรมการอสิระ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 529,671,598  97.0147 

- ไมเ่ห็นด้วย   16,298,851    2.9853 

- งดออกเสยีง            4,300 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 

 
   (2) นายวชัร วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 544,699,748  99.7673 

- ไมเ่ห็นด้วย     1,270,701    0.2327 

- งดออกเสยีง            4,300 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 



 

 
   (3) นายพาชยั จนัทร์พิทกัษ์ [กรรมการ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 544,746,948  99.7759 

- ไมเ่ห็นด้วย     1,223,501    0.2241 

- งดออกเสยีง           4,300 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                  0    0.0000 

    
   (4) นายเอกรัฐ วงศ์ศภุชาตกิลุ [กรรมการ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 543,049,148  99.4649 

- ไมเ่ห็นด้วย     2,921,301    0.5351 

- งดออกเสยีง            4,300 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 

 
 อนึง่ ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น ดงันี ้
  1. นายสมพล เกียรติไพบลูย์   7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ 
  2. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์   8. นายวิชยั วิทยฐานกรณ์ 
  3. ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ   9. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ 
  4. รศ.น.สพ.กิจจา อไุรรงค์  10. นายพาชยั จนัทร์พิทกัษ์ 
  5. นายบวร วงศ์สนิอดุม  11. นายเอกรัฐ วงศ์ศภุชาติกลุ 
  6. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์  12. นายวรวฒุิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม 
 
วาระที่ 6 อนมุตัิการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2561 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจ านวน 17,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นคา่

เบีย้ประชุมจ านวน 400,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจ านวน  16,600,000 บาท โดยให้กรรมการ
จดัสรรกนัเอง ด้วยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยไมน่บัผู้ที่มีสว่นได้
เสยีเป็นฐานในการลงมติและนบัคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 421,944,615  99.4240 

- ไมเ่ห็นด้วย     2,438,900    0.5747 

- งดออกเสยีง            5,500    0.0013 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 

 
 



 

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคือ นางชลรส สนัติอัศวราภรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 
นางสาวศิ ราภรณ์ เอื อ้อนันต์กุล  ผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3844 ห รือ  นายฉัตรชัย  
เกษมศรีธนาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทน เป็นเงินจ านวน 1,720,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มาก ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 545,664,049  99.9432 

- ไมเ่ห็นด้วย        310,200    0.0568 

- งดออกเสยีง            1,500 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                  0    0.0000 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
    (นายบวร วงศ์สนิอดุม) 
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 
    
 

 


