ที่ TVO/CP/64/004
วันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บ ริ ษั ท น้ ามั น พื ชไท ย จ ากั ด (มหาชน ) ขอรายงาน มติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการบ ริ ษั ท ครั้ ง ที่ 5/2564
เมือ่ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดังต่อไปนี้
1. ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป ณ บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมือ่ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลของผลการดาเนินงานปี 2563 ในอัตรา
หุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดาเนินงานในงวด
6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563
ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยจ่ายจากกาไร
ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปั นผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่
จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระได้แก่
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
3. รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์
4. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอรายชื่ อ กรรมการที่ อ อกตามวาระ 3 ท่ า น คื อ
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค์ และนายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลที่รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการใหม่
1 ท่าน คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนประจาปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนประจาปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท
โดยแบ่งเป็นเงินรางวัลจานวน 16,000,000 บาท โดยให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจ่ายค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒ น์ ผู้สอบบั ญ ชีรับอนุ ญ าตทะเบียนเลขที่
5813 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2564 และกาหนด
ค่ า ตอบแทนของปี 2564 เป็ น เงิ น จ านวน 1,840,000 บาท อั ต ราคงที่ เท่ า กั บ ปี ก่ อ น ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจานวน 49 ข้อ โดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์ใหม่จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ (49) ดังนี้
“ข้อ (49) ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ทางด้าน
เคมี เช่น วิเคราะห์ค่าโปรตีน ใยอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”
วาระที่ 9 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)

2. กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจาปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่
15 มีนาคม 2564 (Record Date)
3. ให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 เพื่ อ พิ จ ารณาให้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2563 ให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้น ละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบ สตางค์) โดยบริษั ทจะจ่ายเงินปั นผลของผลการดาเนินงานในงวด
6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการ
จ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาลส าหรับผลการดาเนิน งานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้น ละ 0.90 บาท
(เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

