
 

 

 
ท่ี TVO/CP/59/009 
 
 วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 
 
 
เร่ือง ประกาศจ่ายเงินปันผล ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัพุธท่ี 9 
กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นตน้
ไป ณ บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  

27 เมษายน 2558 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 
วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองแลว้ 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลของผลการด าเนินงานปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 

1.90 บาท (หน่ึงบาทเกา้สิบสตางค)์ โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลของผลการด าเนินงานในงวด 
6 เดือนหลงัของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท (เกา้สิบสตางค์) ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 
2559 ซ่ึงบริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2558 ไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาทถว้น) เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) บริษทัจะจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.45 บาท (ส่ีสิบหา้สตางค)์ ต่อหุน้ จากก าไรของกิจการท่ีเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 โดยผูรั้บเงินปันผลจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และ
ผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร และ 

  



- 2 - 
 

 

 

(2) เงินปันผลจ านวน 0.45 บาท (ส่ีสิบหา้สตางค)์ ต่อหุน้ จากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ผูรั้บเงินปันผลไม่ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายแต่จะไม่ไดรั้บเครดิตภาษีเงิน
ปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระไดแ้ก่ 
1.  ดร.ชยัพฒัน ์ สหสักลุ  2.  นายวชัร  วิทยฐานกรณ์ 
3.  นายพาชยั  จนัทร์พิทกัษ ์  4.  นางสาวปรินดา  ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ ดร.
ชยัพฒัน์ สหสักุล นายวชัร วิทยฐานกรณ์ และนายพาชยั จนัทร์พิทกัษ ์กลบัเขา้เป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระหน่ึง และเห็นสมควรน าเสนอนายเอกรัฐ วงศศุ์ภชาติกุล เขา้เป็นกรรมการ แทน
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ท่ีออกตามวาระ  
 

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2558 ใหแ้ก่กรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2558 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจ านวน 

17,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเบ้ียประชุมจ านวน 400,000 บาท และค่าตอบแทน
กรรมการจ านวน 16,600,000 บาท โดยใหก้รรมการจดัสรรกนัเอง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ่ายค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
4579 แห่งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัประจ าปี 2559 และ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,300,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ 
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 

2. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 24 มีนาคม 2559 (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
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3. ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เพ่ือพิจารณาใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.90 บาท (หน่ึงบาทเกา้สิบสตางค)์ โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลของผลการด าเนินงานในงวด 
6 เดือนหลงัของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท (เกา้สิบสตางค)์ ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 1.00 
บาท (หน่ึงบาทถว้น) เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558  ทั้งน้ี บริษทัจะท าการจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวเม่ือไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
  
  

 (นายวิสุทธิ   วิทยฐานกรณ์) 
 ประธานกรรมการบริหาร 


