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บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

วัตถุประสงค์  

 บริษทั ยูนิวานิชน ้ ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้น และการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการ 
โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่า
ส าคญัและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นขึ้น เพ่ือ
คณะกรรมการบริษทัฯ จะไดพิ้จารณากลัน่กรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อน าวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอมานั้นก าหนดเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ ต่อไป 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  

 ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  

1.2. ตอ้งถือหุ้นของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอ
ช่ือกรรมการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

2. เง่ือนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
2.1. ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 จะตอ้งเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ ผูถื้อหุ้น โดย
ใชแ้บบฟอร์มท่ีบริษทัฯ จดัไวใ้ห้ในเวบ็ไซต ์ทั้งน้ี กรณีผูถื้อหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอร์ม
การเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ  เพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และลงลายมือช่ือ แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

2.2. ผูถื้อหุ้นท่ีเสนอวาระจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุลของผูถื้อหุ้น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ วนัท่ี
เสนอวาระ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ให้ครบถว้น 

2.3. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ระบุช่ือ สกุล ท่ีแทจ้ริงในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่น า
วาระท่ีเสนอมาพิจารณา 

2.4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 
(1) เป็นเร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

บริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ 
จะด าเนินการได ้
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(2) เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติ
สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้
ถูกเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

(3) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
(4) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทัฯ 
(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง 
(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 
(7) เร่ืองอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ 
(8) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดเพ่ิมเติมให้บริษทัฯ สามารถปฏิเสธการบรรจุเป็น

วาระการประชุม  
2.5  ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอให้เป็นผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตอ้งห้ามตาม พรบ.บริษทัมหาชน พ.ศ.2535 และพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด 
 หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
(2)  ต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
(3)  บุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือยืนยนัการเขา้เป็นกรรมการมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี     

31 ธันวาคม 2565 ทั้งน้ีเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ จะน าเสนอเขา้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาต่อไป 

2.6 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาในเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดน้ าเสนอในวาระต่างๆ 
3. วาระท่ีมีสิทธิเสนอ ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 วาระท่ัวไป 

   ระบุช่ือวาระ พร้อมรายละเอียดและหมายเหตุประกอบ 

 ส่วนที่ 2 วาระการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

  1. ระบุรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั
ฯ ตามท่ีแบบฟอร์มก าหนด 

  2. บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นและไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย 

    - ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
   - ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   - พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
    - พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
   - ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 



 

4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารหลักฐาน 
4.1 ผูถื้อหุ้นจะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นไดล้งลายมือช่ือแลว้ 

พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณา 
4.1.1 เอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษทั

หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลกัฐานจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น แสดงจ านวนหุ้นท่ีถือ หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง   

4.1.2 เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีรวมกนัเสนอวาระ ไดแ้ก่ 
▪ กรณีบุคคลธรรมดา : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
▪ กรณีนิติบุคคล : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้ง
ช่ือในแบบฟอร์มน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

4.1.3 หนงัสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั
ฯ ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ จดัไวใ้ห้ในเวบ็ไซต์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐานทางการศึกษา 
การฝึกอบรม ประวติัการท างาน เอกสารหลกัฐานการถือหุ้น เป็นตน้ (เฉพาะวาระการเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ)  

4.2 จดัส่งเอกสารอย่างครบถว้นและสมบูรณ์ตามขอ้ 4.1 โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษทัฯ ภายในวันที่ 31  
ธันวาคม  2565  ตามท่ีอยูด่งัน้ี:- 

  เลขานุการบริษัท 
  บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 

                               258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 

5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ 

 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธนัวาคม 2565  

6. การพจิารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
6.1. การพิจารณาการบรรจุขอ้เสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลัน่กรองขอ้เสนอแนะ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาว่าจะ
บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นหรือไม่ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาบรรจุวาระการประชุมเฉพาะ
เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เท่านั้น  และให้ถือว่าความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการพิจารณาถือเป็นท่ีสุด 

6.2 การพิจารณาการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองคุณสมบติัของบุคคลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณา



 

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาว่าจะบรรจุช่ือบุคคลนั้นๆ ลง
ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นหรือไม่ และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ใน
การพิจารณาถือเป็นท่ีสุด 

6.3 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2565 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทาง 
Website ของบริษทัฯ  

6.4 เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทนัที พร้อมช้ีแจงเหตุผลผา่น
ทาง Website ของบริษทัฯ  

 

      

  

  

 



แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 1 
บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม  จ ากัด (มหาชน) 

(กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบถว้น) 
 

1. วนัท่ี                                              . 
2. ขอ้มูลทัว่ไป 

 ช่ือ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) / บริษทั .................................................................................................................................. 
 กรุณาระบุช่ือผูติ้ดต่อในกรณีท่ีเป็นบริษทั  ..................................................................................................................................... 
 ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดต่อได ้

   เลขท่ี  ................................................................................. หมู่บา้น / อาคาร ........................................................................ 
   หมูท่ี่  ................................................................................. ตรอก / ซอย ...............................................................................  
   ถนน  ................................................................................. ต าบล / แขวง ............................................................................. 
   อ าเภอ / เขต  ...................................................................... จงัหวดั ....................................................................................... 
   รหสัไปรษณีย ์...................................................................  ประเทศ ..................................................................................... 
   โทรศพัท ์ ......................................................................... โทรสาร  ..................................................................................... 
   E-mail …………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทย ให้ระบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)      
 ................................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….……………  

3. จ านวนหุน้ในบริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีถือครอง  ..........................................................................  หุ้น 
4. วาระท่ีเสนอ  

4.1 วาระทัว่ไป 
   เร่ืองท่ีเสนอ  ............................................................................................................................................................................ 
   วตัถุประสงค ์  เพื่อพิจารณา        เพื่อทราบ 

  รายละเอียดและเหตุผลประกอบ  ............................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................................ 
  .................................................................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................................................................. 
    มีเอกสารประกอบ    ไม่มีเอกสารประกอบ 

4.2 วาระการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
รายละเอียดของบคุคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ : 

   ช่ือ – นามสกุล ....................................................................................................................................................................
   สัญชาติ ..........................................................วนั/เดือน/ปีเกิด.................................................................................. 
   ท่ีอยู ่ ..................................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................... 
   ต าแหน่ง / สถานท่ีท างานปัจจุบนั .................................................................................................................................. 

                  วุฒิการศึกษา 
    ปี     สถาบนัการศึกษา 
   ................................................. .................................................................................................................................... 
   ................................................ .................................................................................................................................... 
   ............................................... ..................................................................................................................................... 
   ............................................... ...................................................................................................................................... 
   



 ประวติัการท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
    ปี     ต าแหน่ง / บริษทั / หน่วยงาน 
   ................................................. .................................................................................................................................... 
   ................................................ .................................................................................................................................... 
   ............................................... ..................................................................................................................................... 
   ............................................... ...................................................................................................................................... 
 
   การถือหุ้นในบริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

         ไม่มี มี     จ านวน ........................................  หุ้น   (รวมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คือ คูส่มรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) 

5. เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพร้อมใบขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่เขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

5.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์นแสดงจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุ้น   ไม่ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 

5.2 หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 
▪ กรณีบุคคลธรรมดา :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

▪ กรณีนิติบุคคล :  ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีได้
ลงช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

  ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน   ไม่ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน 

5.3 หนงัสือยินยอมของบคุคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หลกัฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวติัการท างาน เอกสารหลกัฐานการถือหุ้น เป็นตน้ 

  ไดแ้นบหนงัสือยินยอมและเอกสาร  ไม่ไดแ้นบหนงัสือยินยอมและเอกสาร 
6. ค ารับรอง 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ และเอกสารหลกัฐานประกอบตา่งๆ ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี ถูกตอ้งครบถว้น และเป็น
จริงทุกประการ และยินยอมให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
ส าคญั 
 
 

ลายมือช่ือ                                                                              ผูถื้อหุ้น 
(                                                                         )                        

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

หนังสือยินยอม 2 
 

 

 ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว .......................................................................  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้รับ
การพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ โดย ................................................................................. (“ผูถื้อหุ้น”) ตกลงให้ความ
ยินยอมใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลงท าหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ หากไดรั้บการเลือกตั้ง
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า คุณสมบติัและรายละเอียดของขา้พเจา้ตามท่ีระบุโดยผูถื้อหุ้น รวมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆ 
ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี ถูกตอ้ง และเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีพึงมี และไม่มีคุณสมบติั
ตอ้งห้ามส าหรับการเป็นกรรมการ ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ข และพ.ร.บ. บริษทัมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศ ขอ้บงัคบัตลอดจนกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีออกภายใตก้ฎหมายดงักล่าว และขอ้บงัคบัของบริษทั  
 

 

 

  ลายมือช่ือ ..................................................................... บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

                                   (                                                                ) 
              
                       วนัท่ี ...................................................................... 
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UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 

Criteria for Shareholders to propose agenda/s in the Annual General Meeting for the Year 2023 

Objective 

Univanich Palm Oil Public Company Limited (the “Company”) understands the importance of its 

shareholders’ rights and promotion of corporate governance with the objective that all shareholders will 

be treated equally, thus the Company would like to give a chance to all shareholders to be able to 

participate in proposing matters which they regard as important and should be included in the agendas 

of the Annual General Meeting of the Company, as well as, proposing candidates who are competent 

and possess knowledge and qualifications suitable for being considered as the Company’s directors prior 

to the Annual General Meeting. This is to give the Board of Directors time to consider and prepare for 

incorporating the agendas proposed by the shareholders into those of the Annual General meeting. 

Criteria and procedures for proposing agendas in the Annual General Meeting 

1. Qualification of the Shareholders 

The Shareholders who wish to propose agendas or nominate candidates to be elected as directors 

must possess the following qualifications: 

1.1. Must be the shareholder/s of the Company either by one or several combined who has/have 

been holding shares and has/have voting rights in aggregate of not less than 5% of the total 

voting rights of the Company. 

1.2. Must hold shares in the Company continuously for not less than 1 year from the date she/he 

holds the shares until the date on which he/she proposes the agenda item or nominates a 

candidate to be considered as the director. 

2. Conditions in proposing agendas in the Annual General Meeting   

2.1. The shareholders must possess qualifications as specified in Criteria 1 and must propose the 

agenda/s or nominate candidates to be considered as the directors of the Company to be 

incorporated in the agenda/s of the Annual General Meeting in writing with their signatures by 

using the form provided by the Company on the Company’s website. In the case where there is 

more than one shareholder, all shareholders must fill in the Agenda Proposal Form for Annual 

General Meeting for the year. so that such agendas will be incorporated in the agendas of the 

Annual General Meeting with their signatures and all the forms must be sent together in one 

package. 

http://www.univanich.com/


 

2.2 The shareholder wishing to propose an agenda must indicate his/her name, contact 

address, phone number and number of shares held as of the proposing date, as well as 

other details. 

2.3 Shareholder who fails to indicate his/her true and correct name in the Agenda Proposal 

Form for Annual General Meeting for the year, the Company reserves the right not to 

consider his/her proposed agenda item/s. 

2.4 The Company reserves the right to refuse to include the following matters in the agenda/s 

of the meeting: 

(1) Matter which is in contrary to the laws, rules and regulations, whether of the government 

authorities or regulatory bodies or contradictory to the objectives, Articles of Association 

or resolutions of the shareholders and are outside the authority of the Company. 

(2) Matter which had been submitted to the shareholders’ meeting for its consideration 

within the past twelve months and received the supporting votes of less than 10% of 

the total number of the voting rights in the Company, especially when the facts 

pertaining in the resubmission has not significantly changed from that of the previous 

shareholders’ meeting. 

(3) Matter which is unlikely to benefit any person or group of persons. 

(4) Matter which relates to the Board of Directors’ authority to manage the Company. 

(5) Matter submitted by the shareholders which is incomplete or untrue. 

(6) Matter submitted by the shareholder who does not possess the required qualifications 

as stipulated by the Company. 

(7) Other matters which the Board of Directors considers as unnecessary to be included in 

the agenda/s. 

(8) Any other matters specified in the notifications of the Capital Market Supervisory Board. 

2.5 Those who have been nominated as the directors of the Company must possess the 

following qualifications: 

(1) Must not be prohibited persons as stipulated in the Public Limited Company Act B.E. 2535 

(1992) and Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992). 

(2) Must not possess prohibiting qualifications as per the rules and regulations set by the 

Stock Exchange of Thailand or the Securities and Exchange Commission, as well as, the 

Capital Market Supervisory Board. 

(3) Those being nominated as the directors must send confirmation letters to the Company 

within 31 December 2022. Once all documents have been received, the Company shall 

propose to the Nomination and Compensation Committee for consideration. 

2.6 The Company reserves the right not to consider matters proposed by the shareholders in 

various agendas. 

 



 

3. Agendas which can be proposed: 

 Part 1 General Matters 

  Indicate agenda matters together with details and remarks 

 Part 2 Agenda to propose a candidate to be considered as the director of the Company 

1. Specify details of the person being nominated as the director of the Company as per the 

required form. 

2. Person being nominated as the director of the Company must possess all qualifications 

and must not be a prohibited person under the rules set by: 

- The Securities and Exchange Commission and Capital Market Supervisory Board 

- Stock Exchange of Thailand 

- Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) 

- Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) 

- Articles of Association of the Company 

4. Procedures for submitting the Agenda Proposal Form for the Annual General Meeting for the 

year and supporting evidence 

4.1 The shareholders must send the signed original Agenda Proposal Form for the Annual 

General Meeting for the year with the following supporting evidence for consideration: 

4.1.1 Certified true copies of the documents evidencing the shareholdings of all the 

shareholders who proposed the agenda/s together i.e. certification letter from the 

securities companies or document issued by the Stock Exchange of Thailand or 

Thailand Securities Depository Co., Ltd.  or the custodian showing the shareholdings 

or copies of the share certificates. 

4.1.2 Documents evidencing all shareholders who proposed the agenda/s together i.e. 

   a. Individuals: Certified true copies of the identification cards or passports (in the case 

of non-residents) signed. 

   b. Juristic entities: Certified true copies of the Company’s Affidavit issued not more 

than 1 Month and identification cards or passports (in the case of non-residents) of 

the authorized directors who signed the form. 

4.1.3 Letter of consent of the person being nominated as the director of the Company as per 

the form provided by the Company on the Company’s website and relevant documents 

e.g. evidence of education, training, working experience, shareholding (only for the 

agenda to propose a person to be considered as the Company’s director.)  

4.2 Submit complete and correct documents as per Criteria 4.1 via registered mail to the Company 

within 31 December 2022 to the following address: 

 



 

  Attn : Company Secretary 

  Univanich Palm Oil Public Company Limited 

  258 Aoluk-Laemsak Road, Aoluk Tai Subdistrict, Aoluk District, Krabi 81110 

5. Period for submission of the agendas 

 From 1 October 2022 – 31 December 2022 

6. To include the suggested matters in the agendas of the Annual General Meeting. 

6.1 To consider including the suggested matters in the agendas of the Annual General Meeting. 

  The Audit Committee shall consider the suggested matters prior to proposing them to the Board 

of Directors for consideration as to whether such matters should be included the agendas of the 

Annual General Meeting. The Board of Directors shall consider those matters which only cause 

an impact on the Company and are beneficial to the Company’s business and the Board of 

Directors’ opinion shall be deemed final. 

6.2 To consider proposing a person to be considered as the Company’s director, the Nomination 

and Compensation Committee shall consider the qualifications of the proposed person prior to 

prosing to the Board of Directors whether to include such person into the agenda for 

appointment of directors in the Annual General Meeting and the Board of Directors’ opinion shall 

be deemed final. 

6.3 Matters approved by the Board of Directors shall be included in the meeting agendas in the 

Notice of the Annual General Meeting for the Year 2023, together with the Board of directors’ 

opinion and shall be notified to the shareholders on the Company’s website. 

6.4 Matters which have not been approved by the Board of Directors of the Company shall be 

notified to the shareholders immediately, together with the reasons on the Company’s website. 

 

 

 



 

Agenda Proposal Form for Annual General Meeting for the Year 2023 1 

Univanich Palm Oil Public Company Limited 

(Please complete the entire form) 

 

1. Date                                                 .                  

2. General Information 

 First – Last Name (Mr./ Mrs./ Miss) / Company                                                                                                  . 

 In case of company, please specify contact person                                                                                           . 

 Current contact address : 

No.                                                                        Village/ Building                                                             .    

Moo                                                                      Soi / Lane                                                                      .           

 Road                                                                    Sub-district                                                                    . 

 District                                                                              City                                                                                . 

 Postal Code                                                                     Country                                                                          . 

 Telephone                                                                        Fax                                                                                . 

 Email                                                                   . 

Address outside of Thailand (In case of non-residents, please also specify contact details in your country)  

                                                                                                                                                                           . 

3. Number of shares held in Univanich Palm Oil Public Company Limited held                                         shares 

4. Proposed agenda : 

4.1 General agenda 

Proposed matter                                                                                                                                          . 

   Objective For consideration    For acknowledgement 

   Supporting details and reasons                                                                                                                   . 

                                                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                                                    . 

    Supporting documents attached              No supporting documents 

4.2 Agenda for proposing a candidate to be considered as the Company’s director 

Details of the proposed candidate: 

First – last name                                                                                                                                          .  

Nationality                                                   .Date of birth                                                                              . 

Address                                                                                                                                                       . 

                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                

Present position / Company                                                                                                                        . 

Education 

 Year         Institution 

                                                  .                                                              . 

                                                  .                                                              . 

                                                  .                                                              . 

                                                  .                                                              .                                                            

 



 

 

Work experience (last 5 years) 

 Year   Position / Company / Unit 

                                                  .                                                              . 

                                                  .                                                              . 

                                                  .                                                              . 

                                                  .                                                              .                                                            

 

Shareholding held in Univanich Palm Oil Public Company Limited 

None  Yes; number of shares held : ……………………… shares  

  (including related persons viz spouses and child/children who 

   has/have not reached his/her/their legal age) 

5. Documents which shareholders must attach to the Agenda Proposal Form of a candidate to be proposed for 

consideration as the Company’s director. 

5.1 Evidence of shareholding such as certification letter of number of shares held issued by securities companies 

or other evidence issued by the Thailand Security Depository Co., Ltd. or the Stock Exchange of Thailand or 

the custodian showing number of shares held, or copy of share certificate, certified true copies by such 

shareholders  

 Documents attached   No documents 

5.2 Shareholders’ identification documents from every shareholders who proposed a candidate to be considered 

as the Company’s director including: 

▪ Individuals :  Copy of valid identification card / passport (in case of non-residents), certified true copy 

▪ Juristic persons:  Copy of the Company’s Affidavit issued not more than one month by Department of 

Business Development, Ministry of Commerce or other related agencies, and copies of valid identification 

card or passport (in case of non-residents) of the authorized directors who affixed their signatures on this 

Form and certified true copies by such authorized directors.  

  Documents attached    No documents 

5.3 Consent form of the candidate who is going to be considered for the position of the Company’s director and 

related documents including but not limited to evidence of education, training, work experience, and 

shareholding evidence.    

  Documents attached   No documents  

6. Representation and Warranty 

 I hereby certify that the above information and supporting documents enclosed herewith are correct complete and 

true in all respects. I hereby give my permission to the Company to disclose such information and supporting 

documents to be used as evidence. Hence, I hereby affix my signature below: 

 

 

 

     ……………………………………….………  Shareholder’s Signature 

     (                                                                  ) 



  

      

 

Consent Form 2 

 

 

 I, Mr./Mrs./Miss ………………………………… who is a candidate proposed to be considered for the 

position of the Company’s director by ……………………………………………. (“the Shareholders”), hereby consent to 

the Shareholders’ proposal, and hereby agree to accept the position of the Company’s director should I get elected in 

the Annual General Meeting. 

 

I hereby certify that my qualifications and details as specified by the Shareholders, including all supporting documents 

enclosed herewith are correct, complete and true in all respects. I also hereby certify that I possess the required 

qualifications and do not possess the prohibiting qualifications as a director pursuant to the Securities and Exchange 

Act 1992, the Public Limited Company Act 1992, publications, rules and regulations issued in accordance with the 

said laws, as well as, the Company’s Articles of Association.  

 

 

 

 

 

                                                               Proposed Candidate’s Signature 

                (                                              ) 

         Date                                                        . 

 
      




