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เลขที่

TVO/CP/60/018
วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท น า้ มัน พื ช ไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560 เมื่ อ วัน พุธ ที่
26 เมษายน 2560 ณ ห้ อ งประชุม ชัน้ 3 อาคารน า้ มัน พื ช ไทย เลขที่ 149 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงบุค คโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดังต่อไปนี ้
อนึง่ มติของการลงคะแนนเสียงทุกวาระถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 ด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
580,684,112
-

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
-

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
(ในวาระนี ้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานเพือ่ ทราบ จึงมิได้ มกี ารลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3

อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่

- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
580,015,377
984,300

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
-
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อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) โดยบริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลของผลการดาเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่
บาทห้ าสิบสตางค์) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึง่ บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผล
การดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึง่ บาทยี่สบิ ห้ าสตางค์)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลจานวน 0.90 บาท (เก้ าสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่
เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 โดยผู้รับเงินปั นผลจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงิน
ปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เป็ นเงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
และ
(2) เงินปั นผลจานวน 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่ได้ รับการยกเว้ น
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (BOI) ผู้รับเงินปั นผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้ รับเครดิตภาษี เงินปั น
ผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

วาระที่ 4

มีผ้ ถู อื หุ้นที่
- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง
วาระที่ 5

จานวน (เสียง)
581,018,377
-

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
-

แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปรี ชา ส่งวัฒนา นางสาวอรัญญา
วิทยฐานกรณ์ และดร.วิทรู ซื่อวัฒนากุล

5.1 นายปรี ชา ส่งวัฒนา [กรรมการอิสระ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
321,027,888
- เห็นด้ วย
231,481,378
- ไม่เห็นด้ วย
28,522,211
- งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
58.1036
41.8963
-

5.2 นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ [กรรมการ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
578,904,277
- เห็นด้ วย
2,105,500
- ไม่เห็นด้ วย
21,700
- งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
99.6376
0.3623
-
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5.3 ดร.วิทรู ซื่อวัฒนากุล [กรรมการ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
373,445,112
- เห็นด้ วย
187,809,625
- ไม่เห็นด้ วย
19,776,740
- งดออกเสียง
วาระที่ 6

คิดเป็ นร้ อยละ
66.5375
33.4624
-

อนุมตั ิเพิ่มจานวนกรรมการและแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเพิ่มเติม

6.1 อนุมตั ิเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษัทเป็ น 14 คน
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
580,710,977
- เห็นด้ วย
297,500
- ไม่เห็นด้ วย
23,000
- งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9487
0.0512
-

6.2 แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทใหม่จานวน 2 ท่าน คือ นายบวร วงศ์สนิ อุดม และนายวรวุฒิ ตังพิ
้ รุฬธรรม
6.2.1 นายบวร วงศ์สนิ อุดม [กรรมการอิสระ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
99.8387
580,068,977
- เห็นด้ วย
0.1612
936,800
- ไม่เห็นด้ วย
25,700
- งดออกเสียง
6.2.2 นายวรวุฒิ ตังพิ
้ รุฬห์ธรรม [กรรมการ]
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
578,177,738
- เห็นด้ วย
2,145,500
- ไม่เห็นด้ วย
708,239
- งดออกเสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
99.6302
0.3697
-

อนึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังหมด
้
14 ท่าน ดังนี ้
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
2. นายบวร วงศ์สนิ อุดม
9. ดร.วิทรู ซื่อวัฒนากุล
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
10. นายวิชยั วิทยฐานกรณ์
4. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
11. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
5. นายปรี ชา ส่งวัฒนา
12. นายพาชัย จันทร์ พิทกั ษ์
6. นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์
13. นายเอกรัฐ วงศ์ศภุ ชาติกลุ
7. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
14. นายวรวุฒิ ตังพิ
้ รุฬห์ธรรม
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อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2559 ให้ แก่กรรมการเป็ นเงินจานวน 17,000,000 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็ นค่าเบี ้ยประชุมจานวน 400,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจานวน 16,600,000 บาท
โดยให้ กรรมการจัดสรรกันเองด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

วาระที่ 7

มีผ้ ถู อื หุ้นที่
- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
581,024,477
1,000
6,000

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9998
0.0001
-

อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523
หรื อ นายศุภชัย ปั ญ ญาวัฒ โน ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตทะเบี ย นเลขที่ 3930 หรื อ นางสาววราพร
ประภาศิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทน เป็ นเงินจานวน 1,465,000 บาท และอนุมตั ิคา่
สอบทานรายงานประจาปี 2559 จานวนเงิน 100,000 บาท และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ความเห็นชอบ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชี อื่นแทน กรณี ที่ผ้ ู สอบบัญ ชี
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

วาระที่ 8

มีผ้ ถู อื หุ้นที่
- เห็นด้ วย
- ไม่เห็นด้ วย
- งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
563,791,777
17,246,000
-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริ หาร
ผู้มีอานาจลงนามสารสนเทศ

คิดเป็ นร้ อยละ
97.0318
2.9681
-

