ที่ TVO/CP/59/009
วันที่ 9 มีนาคม 2559

เรื่ อง
เรี ยน

ประกาศจ่ายเงินปันผล กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็ นต้น
ไป ณ บริ ษทั น้ ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่
27 เมษายน 2558
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีรับรองแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรจ่ายเงิ นปั นผลของผลการดาเนิ นงานปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ
1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิ บสตางค์) โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลของผลการดาเนินงานในงวด
6 เดื อนหลังของปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิ บสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม
2559 ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2558 ไปแล้ว ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 โดย
มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลจานวน 0.45 บาท (สี่ สิบห้าสตางค์) ต่อหุน้ จากกาไรของกิจการที่ เสี ย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผูร้ ับเงินปั นผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และ
ผูร้ ับเงินปันผลที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็ นเงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ ง
ประมวลรัษฎากร และ
วาระที่ 1
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(2) เงินปั นผลจานวน 0.45 บาท (สี่ สิบห้าสตางค์) ต่อหุ น้ จากกาไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผูร้ ับเงินปันผลไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงิ น
ปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ในปี นี้กรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระได้แก่
1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
3. นายพาชัย จันทร์พิทกั ษ์
4. นางสาวปริ นดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายชื่ อกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ ดร.
ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทยฐานกรณ์ และนายพาชัย จันทร์ พิทกั ษ์ กลับเข้าเป็ นกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ ง และเห็นสมควรนาเสนอนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เข้าเป็ นกรรมการ แทน
นางสาวปริ นดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2558 ให้แก่กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรจ่ายเงิ นรางวัลประจาปี 2558 ให้แก่กรรมการเป็ นเงิ นจานวน
17,000,000 บาท โดยแบ่ งออกเป็ นค่ าเบี้ ยประชุ มจานวน 400,000 บาท และค่ าตอบแทน
กรรมการจานวน 16,600,000 บาท โดยให้กรรมการจัดสรรกันเอง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจ่ายค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ
พิจารณาสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4523 หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่
4579 แห่ งบริ ษ ทั ส านักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ประจาปี 2559 และ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวน 1,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่ นของสานักงานทาหน้าที่ ตรวจสอบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญประจาปี 2559 และสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลใน
วันที่ 24 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่ อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2559
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3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิ บสตางค์) โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลของผลการดาเนินงานในงวด
6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตราหุ น้ ละ 0.90 บาท (เก้าสิ บสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มี
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้ว ในอัตราหุ น้ ละ 1.00
บาท (หนึ่ งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการจ่ายเงินปั นผลจานวนดังกล่าวเมื่อได้รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

