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เลขที ่ TVO/CP/59/020 
 
       วนัท่ี 28 เมษายน 2559 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  
 บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัพฤหสั ที่ 28 
เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชัน้  3 อาคารน า้มันพืชไทย เลขที่  149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดงัตอ่ไปนี ้
 
 อนึง่ มติของการลงคะแนนเสยีงทกุวาระถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558  ด้วยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 582,113,908 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย                   0    0.0000 

- งดออกเสยีง         11,200 - 

 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
 (ในวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพือ่ทราบ จึงมิได้มกีารลงคะแนนเสยีง) 
 
วาระท่ี 3 อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีง

ดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 581,689,837 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย                   0    0.0000 

- งดออกเสยีง        461,600 - 
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วาระท่ี 4  อนมุตัิจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึง่บาทเก้าสบิสตางค์) โดยบริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลของผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสบิ
สตางค์) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ซึง่บริษัทได้มีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาทถ้วน) เมื่อวนัท่ี 9 
กนัยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  (1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากก าไรของกิจการท่ี
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 โดยผู้ รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ รับเงิน
ปันผลที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
และ 
  (2) เงินปันผลจ านวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากก าไรของกิจการที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ผู้ รับเงินปันผลไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายแตจ่ะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี
เงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 582,140,337 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย                   0    0.0000 

- งดออกเสยีง          11,200 - 

 
วาระท่ี  5  แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 3 ทา่น คือ ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ  นายวชัร 

วิทยฐานกรณ์  นายพาชยั จนัทร์พิทกัษ์ และแตง่ตัง้ นายเอกรัฐ วงศ์ศภุชาติกลุ เข้ามาแทนกรรมการที่
ออกตามวาระอีก 1 ทา่น 

 
  5.1   ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ [กรรมการอสิระ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 581,763,937 99.9362 

- ไมเ่ห็นด้วย       370,900   0.0637 

- งดออกเสยีง         17,700 - 

 
  5.2   นายวชัร วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 560,487,537 96.2813 

- ไมเ่ห็นด้วย   21,647,300   3.7186 

- งดออกเสยีง          17,700 - 
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  5.3 นายพาชยั จนัทร์พิทกัษ์ [กรรมการ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 581,449,037 99.8819 

- ไมเ่ห็นด้วย        687,300   0.1180 

- งดออกเสยีง          16,200 - 

   
  5.4 นายเอกรัฐ วงศ์ศภุชาตกิลุ 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 581,440,537 99.8819 

- ไมเ่ห็นด้วย        687,300   0.1180 

- งดออกเสยีง          24,700 - 

 
 อนึง่ ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น ดงันี ้
  1. นายสมพล เกียรติไพบลูย์   7. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ 
  2. ดร.ศิริ การเจริญดี    8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ 
  3. ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ   9. ดร.วิทรู ซื่อวฒันากลุ 
  4. รศ.น.สพ.กิจจา อไุรรงค์  10. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ 
  5. นายปรีชา สง่วฒันา  11. นายพาชยั จนัทร์พิทกัษ์ 
  6. นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์  12. นายเอกรัฐ วงศ์ศภุชาติกลุ 

และในขณะนีอ้ยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทน ดร.สวุิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ซึ่งลาออก ทัง้นีอ้ยู่ในอ านาจ
ของคณะกรรมการบริษัท 

 
วาระท่ี 6 อนุมัติการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2558 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจ านวน 17,000,000 บาท โดยแบ่ง

ออกเป็นค่าเบีย้ประชุมจ านวน 400,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจ านวน  16,600,000 บาท 
โดยให้กรรมการจดัสรรกนัเองด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 582,123,937 99.9965 

- ไมเ่ห็นด้วย          20,000   0.0034 

- งดออกเสยีง          11,200 - 

 
วาระท่ี 7 อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523 

หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือ นางสาววราพร 
ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4579 แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,300,000 บาท และมอบ
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อ านาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีอื่น
แทน กรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ ำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 582,123,737 99.9965 

- ไมเ่ห็นด้วย         20,200   0.0034 

- งดออกเสยีง         11,200 - 

 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
    (นายวิสทุธิ   วิทยฐานกรณ์) 
    ประธานกรรมการบริหาร 
   ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศ 


