
 
 
เลขที่ TVO/CP/65/014 
       วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
 
เร่ือง แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ 

แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
การจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด และการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เอกสารแนบ แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) 
 

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
5/2565 ประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติเร่ืองสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.  แต่งตั้ง นายสุชัย วิเศษลีลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 
เป็นต้นไป เพื่อแทน นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565   

2.  กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและเงินสด โดยบริษัทจะจ่าย
จากผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 พิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 
2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่มีกำไรที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท จำนวน 6,804,776,807 บาท โดยมี
รายละเอียดของการจ่ายปันผล ดังนี้ 

2.1  บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนครบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก 

2.2  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผ ู ้ถ ือหุ ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั ้งสิ ้นไม่เกิน 
80,861,099 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีมีผู้ถือหุ้นราย
ใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

2.3  จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน  161,722,197 บาท 
หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 2.2 ที่จะ
จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 
161,722,197 บาทได้) 

 



รายละเอียดการจ่ายปันผล หน่วย : บาทต่อหุ้น 
หุ้นปันผล (อัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล) 0.10 
เงินสดปันผล 0.20 
รวมจ่ายปันผลคร้ังนี้ 0.30 
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%) 0.03 
คงเหลือประมาณ 0.27 

 
การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหัก

ภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตร 47 ทวิของประมวล
รัษฎากร 

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และ
กำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 

3.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,861,099 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 808,610,985 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 889,472,084 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จำนวน 889,472,084 บาท  (แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น 
       สองพันแปดสิบสี่บาท) 
 แบ่งออกเป็น  889,472,084 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น 
       สองพันแปดสิบสี่หุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 
 โดยแบ่งออกเป็น   

หุ้นสามัญ  889,472,084 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น 
       สองพันแปดสิบสี่หุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ   - หุ้น (   -       )” 
 
ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 



4.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

5.  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล 

6.  ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 
10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน ) เลขที่ 
149 อาคารน้ำมันพืชไทย ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม
วิสามัญผู้ถือ ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2565 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 
วาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ตลอดจน

เอกสารที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
วาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

 
 นางสาวคณัฐศร บณัฑิตเนตร ์
 เลขานุการบริษัท 
 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 

 
 



 
(F53-4) 
 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  11 สิงหาคม 2565 
 

ข้าพเจ้าบริษัท น ้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวนัที ่ 
11 สงิหาคม 2565 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

 
1. การเพ่ิมทุน 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 80,861,099 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
808,610,985 บาท เป็น 889,472,084 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ไม่เกิน 80,861,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 
 

การเพ่ิมทุน ประเภท
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการ
ใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 80,861,099 1 80,861,099 

     
 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
 

     2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ   
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ 80,861,099 10:1 - เพื่อรองรบัการจ่าย
หุน้ปันผล 

หุน้ปันผล 

 
 
 2.1.1   การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

 ในกรณีที่หุ้นสามญัทีเ่กดิจากการจ่ายหุ้นปันผลค านวณไดอ้อกเป็นเศษหุ้น บรษิทัจะ
จ่ายเงนิสดใหแ้ทนการจ่ายหุน้ปันผล 

 
 
 



 -2- 

 
2.2   แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 
จดัสรรให้แก่ ประเภท

หลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

• ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั - - - 
 

• เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธิ
ในการซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสทิธไิด้ที่
จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ 
 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

• ผูถ้อืหุน้เดมิโดยไม่จดัสรรให ้               
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่าม
กฎหมายต่างประเทศ 

•    เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธิ
ในการซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสทิธไิด้ที่
จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิโดยไม่จดัสรร
ให้ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทมีหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- 
- 
 
 

 
 
 
 

- 

- 
- 
 
 

 
 
 
 

- 

- 
- 
 

 
 
 
 
 
- 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
 
 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 
 
 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 

1/ รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate  
 
3. ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 
 ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที ่23 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น.  โดยวธิกีาร

จดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย  ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกส์ โดยเปิดประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่จดัประชุม บรษิัทน ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่149 อาคารน ้ามนัพชืไทย ถนนรชัดาภเิษก (ท่าพระ-ตากสนิ) แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร โดย 

 
 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่29 สงิหาคม 2565 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถา้ม)ี         
 

 4.1  บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิ และการจด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 4.2  บริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ เพื่อพิจารณารบัหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการ
จ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามญัเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

 
                เพื่อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผูถ้อืหุน้ 
 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

 6.1  เพื่อเป็นการเพิม่สภาพคล่องของหุน้ของบรษิทั 
 6.2  เพื่อรกัษากระแสเงนิสดเพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 
 6.3  เพื่อใชด้ าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต 

 
7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 
7.1  นโยบายเงนิปันผล :  บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิ

หลงัหกัภาษีเงนิได ้และการจ่ายหุน้ปันผลในครัง้นี้ จงึก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผู้ถอืหุน้โดยตรง โดย
ไม่มผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัและการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัแต่อย่างใด  

7.2 สทิธขิองผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นที่ได้รบัการจดัสรรหุ้นปันผลจะมีสทิธริบัเงนิปันผลในอนาคตจากการ
ด าเนินงานของบรษิทั เริม่ตัง้แต่เมื่อไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั และไดร้บัการจด
ทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ 

  
8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/

จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

         - ไม่ม ี - 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 
1 วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2565 11 สงิหาคม 2565 
2 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้

ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 และสทิธใินการรบัปันผล 
29 สงิหาคม 2565 

3 วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 23 กนัยายน 2565 
4 จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีน และแก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธกิบักรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันับแต่วนัทีท่ี่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้

ที ่1/2565 มมีตอินุมตั ิ
5 วนัก าหนดจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงนิสด 7 ตุลาคม 2565 
6 จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัที่

ไดจ้่ายหุน้ปันผลและเงนิสด 
 
บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
 
 
ลงชื่อ ......................................................................... (กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อ) 

 
(นายพาชยั จนัทรพ์ทิกัษ์, นายวชัร วทิยฐานกรณ์) 

 


