ที่ TVO/CP/63/005
วันที่ 9 เมษายน 2563
เรื่อง แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือ ที่ TVO/CP/63/002
ตามที่คณะกรรมการบริษัท นามันพืชไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั น 3 อาคารน ามั น พื ช ไทย
เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระที่
สาคัญต่างๆ ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นัน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน รัฐบาลออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เพื่อการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ อีกทัง
ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง
ห้ามการชุมนุม การทากิจกรรม การมั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชือโรค เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของ
การติดเชือโรคโควิด 19 มิให้ขยายไปในวงกว้าง จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การประสานความ
ร่วมมือกับภาครัฐเป็นไปอย่างเต็มที่ และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคานึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วม
ประชุมและพนักงานทุกท่าน ตลอดจนประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติ ดังนี
1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกาหนด โดยยกเลิกกาหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้วันที่ 24 เมษายน 2563 แต่ยังคงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (XM) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามเดิม อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถจัดประชุม
สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ได้ ภ ายใน 2 เดื อนนั บ แต่ วั น กาหนดรายชื่ อผู้ ถือหุ้ น เพื่ อสิ ท ธิ ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น
บริษัทจะจัดให้มีก ารประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจ ารณาวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ใหม่ เมื่ อสถานการณ์ คลี่คลายและ
เหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
ทังนี การเลื่อนวันประชุมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ รวมทังสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

2. ให้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิม หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยจะจ่ายให้แก่
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป รากฏรายชื่ อ ณ วั น ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวั น ที่
16 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกาหนดเดิมตามที่ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทังนี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาล
แทนการจ่ายปันผลประจาปี เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากความไม่แน่นอน
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อานาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางตามหนังสือของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.จท.-1.(ว)
9/2563 ลงวั น ที่ 6 มี น าคม 2563 เรื่ อ ง การจั ด ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
โดยการจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบ ห้าสตางค์) พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท
สาหรับงวด 6 เดือนหลัง สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
โดยจ่ายจากกาไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ทังนี ผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครังนี เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่มี
การประกาศจ่ายไปแล้วตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการครังที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในอัตรา
หุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) จะเป็นจานวนเงินปันผลระหว่างกาลรวมสาหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ
1.45 บาท (หนึ่ ง บาทสี่ สิ บ ห้ า สตางค์ ) ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ดั ง นั น
คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการนาเสนอการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 อีก
และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป
บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในครังนีด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยประการใด สามารถส่งคาถามของท่านผ่านช่องทาง
อีเมล ir@tvothai.com โดยบริษัทจะดาเนินการชีแจงและตอบกลับอีเมลไปยังท่านผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

