10 เมษายน 2563
เรื่ อง

การเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และการอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตามวันกาหนดสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องกาหนดวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่27 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเน็นตัล เลขที่ 973
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ า (“COVID-19”) รัฐบาลได้ขอความร่ วมมือลด
กิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มกันของคนจานวนมากที่อาจทาให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว ดังนั้น
เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศดังกล่าว และ เพื่ อ สุ ขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุ้นและตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563
และได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี้
1. พิจารณาอนุมัติให้ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่ มีกาหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษมีมติให้ยกเลิกกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งกาหนดไว้วนั ที่ 27 เมษายน
2563 และยกเลิกวันรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นเพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 (XM) วันที่ 13
มีนาคม 2563
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณากาหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563ขึ้นใหม่
เมื่อสถานการณ์การระบาด COVID-19 คลี่คลาย และจะได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการ
รับเงินปันผล
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาไรสุ ทธิและกาไรสะสมของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษมีมติ อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 159,800,000 บาท จากกาไรสุ ทธิ และกาไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งเป็ นอัตรา
เดียวกับเงินปันผลงวดสุ ดท้ายที่ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้นอนุมตั ิ
ทั้งนี้ เมื่ อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.17 บาทในเดือนกันยายน 2562 จะทาให้การ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2562 รวมจ่ายหุ้นละ 0.34 บาท เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 319,600,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 154 ของกาไร
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สุ ทธิ ของ 207,772,406 บาท การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผูถ้ ือหุ้นที่ มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 13
มีนาคม 2563 ซึ่งเป็ นกาหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผูถ้ ือหุ้นไว้แล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิ การเปลี่ยนแปลงกาหนดวันจ่ายปั นผลจากเดิมวันที่ 26
พฤษภาคม 2563 เป็ นกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด
มาตรา 115 ที่กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลนั้นให้กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ ประชุมคณะกรรมการมีมติและให้
รายงานให้ผถู ้ ือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นที่จะจัดขึ้นต่อไป
อนึ่ง เหตุผลที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมตั ิเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ให้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี นั้น ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ้นจากการเลื่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ออกไปโดยไม่มีกาหนดจากเหตุการณ์โรคระบาดดังกล่าว
3. พิจารณาอนุมัติเลื่อนการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจ ารณาอนุ มัติค่าตอบแทน
กรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษมีมติอนุมตั ิให้กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระยังคงดารงตาแหน่งต่อไปและเสนอ
ให้คงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้ในอัตราเดียวกับปี ที่ผา่ นมาจนกว่าจะมีการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นขึ้น
4.

พิจารณาอนุมัติเลื่อนการเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนประจาปี จนกว่ าจะมีการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษมีมติอนุ มตั ิให้คงผูต้ รวจสอบบัญชีตามเดิมและคงค่าตอบแทนประจาปี 2563
ในอัตราเดิมจนกว่าจะได้มีการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะได้พิจารณากาหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อ
สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ ี

ขอแสดงความนับถือ

( นายจอห์น เคลนดอน )
หัวหน้าคณะบริ หารผูม้ ีอานาจเต็ม
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