
 

 

ที่ TVO/CP/64/013 

วันที่ 19 เมษายน 2564  

 
เรื่อง ขอแจ้งแก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ตามท่ีบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเรื่องการเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่แทน

กรรมการที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แล้วนั้น บริษัทขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2564 ที่ได้นําส่งให้กับผู ้ถือหุ ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ในวาระที่ 5  
ตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2564 เรียบร้อยแล้ว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

ขอแสดงความนับถือ  

 

 นางสาวคณัฐศร บณัฑิตเนตร ์
 เลขานุการบริษัท 
 



ที ่ TVO/CP/64/009 

      วันท่ี 9 เมษายน 2564 

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอ

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเสนอชื่อ 1) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 2) รศ.น.สพ.

กิจจา อุไรรงค์ 3) นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ และ 4) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทนั้น  

เนื่องจาก นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการที่ออกตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้นได้ถึง

แก่กรรม เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2564 ดังนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา

ประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นชอบเสนอชื่อ นายคุณา วิทยฐานกรณ์ เป็นกรรมการของบริษัทแทน

กรรมการที่ถึงแก่กรรม 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ออกตามวาระ ดังนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ :   คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออก

จากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลั่นกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่

ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่

น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการอิสระ) และรศ.น.สพ.กิจจา  

อุไรรงค์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณากลั่นกรองตามความเห็นของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายคุณา วิทยฐานกรณ์ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายวิชิต วิทยฐาน

กรณ์ (กรรมการที่ถึงแก่กรรม) และพิจารณาแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น เป็น

กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ จะเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง  

 ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

ดังนี ้

  



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ชื่อ    :    นายคุณา  วิทยฐานกรณ ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ  :     กรรมการ 

อาย ุ    :      50 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งต้ัง  :       -  

วุฒิการศึกษา                           :       ปริญญาตรี Central Queensland University, Australia 

อนุปริญญา Victoria Business College, Australia 

                                                       ประกาศนียบัตร Stott’s Commercial College, Australia 

        สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุน่ท่ี 20 

        หลักสูตรนักบริหารระดับสงู “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 9 

                                หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงดา้นการบริหารเมือง ผู้นำเมือง รุ่นท่ี 1   

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)   :    จำนวน 5,150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออก   

                                                     เสียงท้ังหมด (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปทีี่ผ่านมา   :      ไม่มี 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                      :     ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอ                     :     กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

         และกำหนดค่าตอบแทน)   

หลักเกณฑก์ารสรรหา     :     มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มลีักษณต์้องห้ามตาม 
                                                        ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน 
ตำแหน่งในกิจการอื่นๆ              :     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์     -    แห่ง 
           บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   3   แห่ง          

ประสบการณ์ :     รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีดับบลวิ บีที พร๊อพเพอร์ตี้ โซลูช่ัน จำกัด 
รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีดบับลิว บี ที จำกัด 
ผู้จัดการแผนกสถาบันสมัพันธ์ บรษิัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 
ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน  : ไม่ม ี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : - แห่ง 

  บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์  : - แห่ง 

  บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ : 3 แห่ง 

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  : ไม่ม ี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  : ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  : ญาติ  

หมายเหตุ:   ผู้ถือหุ้นสามารถ download แบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับแก้ไข) ได้บนเว็บไซต์ของบรษิัท www.tvothai.com 
หมวดนักลงทุนสมัพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น 

http://www.tvothai.com/

