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เลขที ่ TVO/CP/60/018 
 
       วนัท่ี 26 เมษายน 2560 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  
 บริษัท น า้มันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 เมื่อวันพุธ ที่  
26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารน า้มันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ดงัตอ่ไปนี ้
 
 อนึง่ มติของการลงคะแนนเสยีงทกุวาระถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัพฤหสัที่ 28 เมษายน 2559  ด้วยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 580,684,112 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย -    0.0000 

- งดออกเสยีง - - 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
 (ในวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพือ่ทราบ จึงมิได้มกีารลงคะแนนเสยีง) 
 
วาระที่ 3 อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีง

ดงัตอ่ไปนี ้
 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 580,015,377 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย -    0.0000 

- งดออกเสยีง       984,300 - 
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วาระที่ 4  อนมุตัิจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) โดยบริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลของผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึง่
บาทห้าสบิสตางค์) ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ซึง่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผล
การด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึง่บาทยี่สบิห้าสตางค์) 
เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 โดยมรีายละเอียดดงันี ้
  (1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากก าไรของกิจการท่ี
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 โดยผู้ รับเงินปันผลจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ รับเงิน
ปันผลที่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
และ 
  (2) เงินปันผลจ านวน 0.60 บาท (หกสบิสตางค์) ตอ่หุ้น จากก าไรของกิจการท่ีได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) ผู้ รับเงินปันผลไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายแตจ่ะไมไ่ด้รับเครดิตภาษีเงินปัน
ผลตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร 

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 581,018,377 100.0000 

- ไมเ่ห็นด้วย -    0.0000 

- งดออกเสยีง - - 

 
วาระที่  5 แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ทา่น คือ นายปรีชา สง่วฒันา นางสาวอรัญญา  

วิทยฐานกรณ์  และดร.วิทรู ซื่อวฒันากลุ  
 
  5.1   นายปรีชา สง่วฒันา  [กรรมการอสิระ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 321,027,888 58.1036 

- ไมเ่ห็นด้วย 231,481,378 41.8963 

- งดออกเสยีง   28,522,211 - 

 
  5.2   นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์  [กรรมการ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 578,904,277 99.6376 

- ไมเ่ห็นด้วย     2,105,500   0.3623 

- งดออกเสยีง          21,700 - 
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  5.3 ดร.วิทรู ซื่อวฒันากลุ  [กรรมการ] 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 373,445,112 66.5375 

- ไมเ่ห็นด้วย 187,809,625 33.4624 

- งดออกเสยีง   19,776,740 - 

   
วาระที่  6  อนมุตัิเพิ่มจ านวนกรรมการและแตง่ตัง้กรรมการบริษัทเพิ่มเติม  
 
  6.1   อนมุตัิเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทเป็น 14 คน 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 580,710,977 99.9487 

- ไมเ่ห็นด้วย        297,500   0.0512 

- งดออกเสยีง          23,000 - 

 
  6.2 แตง่ตัง้กรรมการบริษัทใหมจ่ านวน 2 ทา่น คือ นายบวร วงศ์สนิอดุม และนายวรวฒุิ ตัง้พิรุฬธรรม 
  6.2.1   นายบวร วงศ์สนิอดุม  [กรรมการอิสระ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 580,068,977 99.8387 

- ไมเ่ห็นด้วย        936,800   0.1612 

- งดออกเสยีง          25,700 - 

 
  6.2.2  นายวรวฒุิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม  [กรรมการ] 

มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 578,177,738 99.6302 

- ไมเ่ห็นด้วย     2,145,500   0.3697 

- งดออกเสยีง        708,239 - 

 
 อนึง่ ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้หมด 14 ทา่น ดงันี ้
  1. นายสมพล เกียรติไพบลูย์   8. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ 
  2. นายบวร วงศ์สนิอดุม   9. ดร.วิทรู ซื่อวฒันากลุ 
  3. ดร.ชยัพฒัน์ สหสักลุ  10. นายวิชยั วิทยฐานกรณ์ 
  4. รศ.น.สพ.กิจจา อไุรรงค์  11. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ 
  5. นายปรีชา สง่วฒันา  12. นายพาชยั จนัทร์พิทกัษ์ 
  6. นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์  13. นายเอกรัฐ วงศ์ศภุชาติกลุ 
  7. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์  14. นายวรวฒุิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม 
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วาระที่ 7 อนุมัติการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2559 ให้แก่กรรมการเป็นเงินจ านวน 17,000,000 บาท โดยแบ่ง
ออกเป็นค่าเบีย้ประชุมจ านวน 400,000 บาท และ ค่าตอบแทนกรรมการจ านวน  16,600,000 บาท 
โดยให้กรรมการจดัสรรกนัเองด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 581,024,477 99.9998 

- ไมเ่ห็นด้วย            1,000   0.0001 

- งดออกเสยีง            6,000 - 

 
วาระที่ 8 อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523 

หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร 
ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4579 แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทน เป็นเงินจ านวน 1,465,000 บาท และอนมุตัิคา่
สอบทานรายงานประจ าปี 2559 จ านวนเงิน  100,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท
ให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้ สอบบัญชี
ดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

 
มีผู้ถอืหุ้นที่ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

- เห็นด้วย 563,791,777 97.0318 

- ไมเ่ห็นด้วย   17,246,000   2.9681 

- งดออกเสยีง - - 

 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
    (นายวิสทุธิ   วิทยฐานกรณ์) 
    ประธานกรรมการบริหาร 
   ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศ 


