21 เมษายน 2564
เรื่ อง

แจ้ งเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ครั้งที่ 52 วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็ นการประชุม
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ
ห้องพินนาเคิล 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในปั จจุบนั ทาให้
รัฐบาลได้กาหนดมาตรการใหม่เพื่อลดการแพร่ ระบาดของโรค โดยขอความร่ วมมือภาคเอกชนในการงดจัดกิจกรรมที่มี
ลักษณะเป็ นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระพิเศษครั้งที่ 2/2564 ที่ผา่ นมา ได้มีมติมอบอานาจให้เลขานุการบริ ษทั เป็ น
ผูม้ ีอานาจในการเปลี่ยนแปลงและ/หรื อดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ ระบาดของรัฐบาล จึงขอแจ้งดังนี้ :
1- จะไม่ มีการจัดประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564 ณ ห้ องพินนาเคิล 4-5 โรงแรมอินเตอร์ คอนติเน็ นตัล
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2- การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. จะเปลี่ยนรู ปแบบเป็ นการ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ทั้งนี้ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 และ ระเบียบ
วาระการประชุมยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จากมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564และครั้งที่
2/2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564
ทั้ง นี้ หากท่ านผู ้ถื อ หุ้ น ประสงค์จ ะเข้าร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ดัง กล่ าว กรุ ณ ากรอก
แบบฟอร์ มลงทะเบี ยน (ตามที่ป รากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2 หรื อสามารถดาวน์ โหลดได้ จาก www : univanich.com )
พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมมาถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564
หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ แทนตนได้ โดยมีรายละเอียดและข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายธนพล ลีลางามวงศ์ )
เลขานุการบริ ษทั

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ข้ อปฏิบัติสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิตนในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีความประสงค์เข้าร่ วมการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ดาเนินการดังนี้
1.1. โปรดกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)โดย
ขอให้ท่านระบุอีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์ มือถือของท่ านให้ ชัดเจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุม และแนบหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม E-AGM ดังนี้
▪ สาหรับผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดา
สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสื อ เดิ น ทาง/สาเนาเอกสารอื่ น ซึ่ งออกโดยหน่ วยงาน
ราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
▪ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
โปรดแนบหนังสื อมอบอานาจหรื อหนังสื อมอบฉันทะที่ ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบตาม
รายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9 ในหนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ที่นาส่ ง
ให้แล้วก่อนหน้านี้
1.2. บริ ษทั สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่ ง
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9 ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ที่นาส่ งให้แล้วก่อนหน้านี้
ขอให้ท่านส่ งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดง
ตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้ถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
▪ ช่ องทาง E-mail
: info@univanich.com หรื อ
▪ ช่ องทางไปรษณีย์
: เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110
1.3. เมื่อบริ ษทั ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริ ษทั จะดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิ ทธิ การเข้า
ร่ ว มประชุ ม เมื่ อ ผ่ านการตรวจสอบสิ ท ธิ แ ล้ว บริ ษัท จะจั ด ส่ ง รายชื่ อ ผู ้ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ า น
(Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ ระบบ E-AGM รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่ งไป
ยังอีเมล์ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กบั บริ ษทั
ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและนับคะแนนของบริ ษทั สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต
หรื อโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ผ่ า น Web Browser : Internet Explorer, Chrome อิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ ว 4G หรื อ
อินเตอร์ เน็ตบ้านพื้นฐานโดยระบบสามารถรองรับการเข้าร่ วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตาม
วิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเองและการมอบฉันทะ
ระบบจะเปิ ดให้ ท่ านลงทะเบี ย นเข้าร่ วมประชุ ม ล่ ว งหน้ า 1 ชั่ว โมง ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม และจะเริ่ ม การ
ถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 09.00 น.
1.4. กรณี ที่ท่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิ คในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรื อระหว่างการประชุม
กรุ ณาติดต่อ บริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โทร. 097-087-2591, 097-237-0094 และ 099-220-5685
หรื อผ่านทางอีเมล์ ผูป้ ระสานงาน OJ@ojconsultinggroup.com
2. ช่องทางสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการส่ งคาถาม ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ดังนี้
2.1. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ งคาถามล่วงหน้าให้แก่บริ ษทั ฯได้ก่อนการประชุมผ่านช่องทาง ดังนี้
▪ ช่ องทาง E-mail
: info@univanich.com หรื อ
▪ ช่ องทางไปรษณีย์
: เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบฟอร์ มสาหรับลงทะเบียนการประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่
ข้าพเจ้า
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์
หุน้ จานวนทั้งสิ้ น

เดือน

พ.ศ.

.

สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.
รหัสไปรษณี ย ์
อีเมล์ (Email)
.
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยูนิวานิ ชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) โดยถือ
หุน้

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย
 เข้าร่ วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริ ษทั ฯจัดส่ งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่ วมประชุมที่ อีเมล์
.
โทรศัพท์ มือถือ
.
 มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว
เพื่อเข้าร่ วม
แทน และขอให้บริ ษทั ฯ จัดส่ งชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) มาให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะที่อีเมล์
โทรศัพท์ มือถือ
.

ลงชื่อ
ลงชื่อ

(
(

)
)

ผูถ้ ือหุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ โปรดดาเนิ นการจัดส่ งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ฉบับนี้
ที่ กรอกข้อมู ลเรี ยบร้ อยแล้ว พร้ อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้บริ ษทั ฯใช้ในการตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าร่ วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ให้ถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
▪ ช่ องทาง E-mail
▪ ช่ องทางไปรษณีย์

: info@univanich.com หรื อ
: เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110

