
 

 
 

 
 

เลขที่ TVO/CP/61/019 
 
       วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  
 บริษัท น า้มันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่   
27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารน า้มันพืชไทย เลขที่  149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560  ด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 508,472,689 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย                   0    0.0000 

- งดออกเสยีง   18,893,200 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
 (ในวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพือ่ทราบ จึงมิได้มกีารลงคะแนนเสยีง) 
 
วาระที่ 3 อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก

ดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 586,407,017 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย                   0    0.0000 

- งดออกเสยีง       163,700 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 

 
 



 

 
 

 
 

วาระที่ 4  อนมุตัิจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.43 บาท (หนึง่บาทสีส่บิสามสตางค์) โดยบริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลของผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสบิห้า
สตางค์) ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ซึง่บริษัทได้มีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงาน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสบิแปดสตางค์) เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 
2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  (1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.42 บาท (สีส่บิสองสตางค์) ตอ่หุ้น จากก าไรของกิจการท่ีเสีย
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 โดยผู้ รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ รับเงินปันผลที่
เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร และ 
  (2) เงินปันผลจ านวน 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) ต่อหุ้น จากก าไรของกิจการท่ีได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ผู้ รับเงินปันผลไม่ต้องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล
ตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 
 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 586,576,517 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย                   0    0.0000 

- งดออกเสยีง               800 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 

 
วาระที่  5 5.1 แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ทา่น คือ นายสมพล เกียรติไพบลูย์ รศ.น.สพ.กิจจา  

อไุรรงค์ และนายวชิิต วิทยฐานกรณ์ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
   (1) นายสมพล เกียรติไพบลูย์ [กรรมการอิสระ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 587,849,275 98.6463 

- ไมเ่ห็นด้วย     8,066,752   1.3537 

- งดออกเสยีง               800 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0   0.0000 

 
   (2) รศ.น.สพ.กิจจา อไุรรงค์ [กรรมการอิสระ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 595,781,927 99.9775 

- ไมเ่ห็นด้วย        134,100   0.0225 

- งดออกเสยีง               800 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0   0.0000 

    



 

 
 

 
 

   (3) นายวชิิต วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ] 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 574,010,942 96.3241 

- ไมเ่ห็นด้วย  21,905,085   3.6759 

- งดออกเสยีง             800 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                 0   0.0000 

 
  5.2 อนมุตัิลดจ านวนกรรมการบริษัทจาก 14 คน เป็น 12 คน 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 571,596,842 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย                   0    0.0000 

- งดออกเสยีง   24,319,985 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                   0    0.0000 

 
 อนึง่ ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น ดงันี ้
  1. นายสมพล เกียรติไพบลูย์   7. นายบวร วงศ์สนิอดุม 
  2. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์   8. นายวิชยั วิทยฐานกรณ์ 
  3. ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ   9. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ 
  4. รศ.น.สพ.กิจจา อไุรรงค์  10. นายพาชยั จนัทร์พิทกัษ์ 
  5. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์  11. นายเอกรัฐ วงศ์ศภุชาติกลุ 
  6. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ 12. นายวรวฒุิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม 
 
วาระที่ 6 อนมุตัิการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2560 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจ านวน 13,000,000 บาท โดยแบง่ออกเป็น

คา่เบีย้ประชมุจ านวน 450,000 บาท และ คา่ตอบแทนกรรมการจ านวน  12,550,000 บาท โดยให้กรรมการ
จดัสรรกนัเองด้วยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 465,858,383 99.9929 

- ไมเ่ห็นด้วย         26,400  0.0057 

- งดออกเสยีง           6,800  0.0015 

- บตัรเสยี                 0  0.0000 

 
 
 



 

 
 

 
 

วาระที่ 7 อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 
นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธ
นาวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5813 แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจ านวน 1,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 585,693,517 99.8490 

- ไมเ่ห็นด้วย        886,000   0.1510 

- งดออกเสยีง              800 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

- บตัรเสยี                  0   0.0000 

 
วาระที่ 8  อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 595,800,027 99.9764 

- ไมเ่ห็นด้วย        134,100   0.0225 

- งดออกเสยีง            6,800   0.0011 

- บตัรเสยี                   0   0.0000 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
    (นายบวร วงศ์สนิอดุม) 
    กรรมการผู้จดัการ 
    
 


