
 

 
ประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 
 
(1) ช่ือ-นามสกุล    : นายอภิรักษ์ วานิช  
  

จ ำนวนหุน้ท่ีถือในบริษทั   : 179,136,120 หุน้ 

ต ำแหน่งท่ีขอเสนอแต่งตั้ง   : กรรมกำรบริษทั 

นำยอภิรักษ ์วำนิช ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัในกลุ่มวำนิชมำตั้งแต่ปี 2532 และเป็นประธำนกรรมกำรบริษทัในกลุ่มวำ
นิชในปี 2534 บริษทัในกลุ่มวำนิชมุ่งเน้นกำรท ำธุรกิจในประเทศ นอกเหนือจำกธุรกิจน ้ ำมนัปำล์ม ยงัท ำธุรกิจทำงดำ้น
เหมืองแร่ ขนส่ง พฒันำอสังหำริมทรัพย ์และโรงพยำบำล รวมทั้งเป็นกรรมกำรของบริษทั สยำมเภตรำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นธุรกิจ
เดินเรือนำนำชำติอีกดว้ย 

นำยอภิรักษ์ วำนิช จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัอินเดียน่ำ สหรัฐอเมริกำและ
ปริญญำตรีเศรษฐศำสตร์เกษตร มหำวิทยำลยัเพอร์ดู, สหรัฐอเมริกำ และเป็นสมำชิกของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย ได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรประกำศนียบัตรสถำบนักรรมกำรบริษทัไทยของสมำคมฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
รวมทั้งผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) ขณะน้ีมีอำย ุ58 ปี 

นำยอภิรักษ์ วำนิช ไม่ไดมี้ต ำแหน่งหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษทัคู่แข่งของ บมจ. ยูนิวำนิชน ้ ำมนัปำล์ม อีกทั้งไม่มี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือรำยกำรเก่ียวเน่ืองทำงธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดไดเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของ
บริษทัที่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ 

ในปี 2565 นำยอภิรักษ์ วำนิช ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปีของบริษทั 

 

(2) ช่ือ-นามสกุล    : ดร.พรต ซอโสตถิกุล  
  

จ ำนวนหุน้ท่ีถือในบริษทั   : ไม่มี 

ต ำแหน่งท่ีขอเสนอแต่งตั้ง   : กรรมกำรบริษทั 

 

ดร.พรต ซอโสตถิกุล ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนกัปฏิบติักำรของบริษทั ซีคอนดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั (มหำชน) และเป็นกรรมกำรของบริษทัตั้งแต่ปี 2543 

ดร.พรต ซอโสตถิกุล จบกำรศึกษำระดับป ริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจจำก  American University of Hawaii 
สหรัฐอเมริกำและเป็นสมำชิกของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตรประกำศนียบตัร
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทยของสมำคมฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีมีอำย ุ56 ปี 

ดร.พรต ซอโสตถิกุล ไม่ไดมี้ต ำแหน่งหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษทัคู่แข่งของ บมจ. ยูนิวำนิชน ้ ำมนัปำลม์ อีกทั้งไม่มี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือรำยกำรเก่ียวเน่ืองทำงธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดได้เปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของ
บริษทัที่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ 

ในปี 2565 ดร.พรต ซอโสตถิกุล ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปีของบริษทั 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
28 เม.ย. 2566 
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(3) ช่ือ-นามสกุล    : นายปราโมทย์ พรประภา  
   

จ ำนวนหุน้ท่ีถือในบริษทั   : ไม่มี 

ต ำแหน่งท่ีขอเสนอแต่งตั้ง   : กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

นำยปรำโมทย ์พรประภำ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูก่้อตั้งบริษทั แคลริส จ ำกดั และเคยด ำรงต ำแหน่ง 
Partner ของ The Boston Consulting Group (BCG) มีประสบกำรณ์ดำ้นงำนท่ีปรึกษำมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยครอบคลุม
ในหลำกหลำยอุตสำหกรรมทั้งในประเทศและประเทศต่ำง ๆ ในเอเชีย มีควำมเช่ียวชำญดำ้นยุทธศำสตร์องคก์ร, กลยุทธ์
กำรขยำยตวัของบริษทั, กำรปรับโครงสร้ำงองคก์ร, กำรออกแบบกระบวนกำร / กำรปรับโครงสร้ำงกำรท ำงำนใหม่, และ
กลยทุธ์และกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์ระยะเวลำ 9 ปีท่ีท ำงำนท่ี BCG ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น Partner ในปี พ.ศ. 2544 ซ่ึงเป็นชำว
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้นแรกท่ีไดรั้บต ำแหน่งน้ี  

นอกจำกน้ี นำยปรำโมทย ์พรประภำ ยงัเป็นกรรมกำรของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัมหำชนหลำยแห่งรวมถึง บริษทั 
เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน), บริษทั ไทยซัมมิท ฮำร์เนส จ ำกดั (มหำชน), บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ำกดั 
(มหำชน) และ บริษทั ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล-์เบฟเวอเรจ คอร์เปอเรชัน่  และ บริษทั ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด 
จ ำกดั อีกดว้ย  นำยปรำโมทย ์พรประภำ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระของ บมจ. ยูนิวำนิช
น ้ำมนัปำลม์ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 

นำยปรำโมทย ์พรประภำ จบกำรศึกษำระดบัปริญญำโท (เกียรตินิยม) MPA, Kennedy School of Government, Harvard 
University, ปริญญำโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, และ
ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) ดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำจำก Northwestern University นำยปรำโมทย ์พรประภำเป็นสมำชิกของ
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสูตรประกำศนียบตัรสถำบนักรรมกำรบริษทัไทยของ
สมำคมฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีมีอำย ุ57 ปี 

นำยปรำโมทย ์พรประภำ ได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผูมี้คุณสมบัติครบถ้วนตำม
ขอ้ก ำหนดของ “กรรมกำรอิสระ” ของบริษทัดงัต่อไปน้ี  
 
•       ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

•   ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัที่เก่ียวขอ้ง และไม่ไดรั้บเงินเดือน
ประจ ำจำกบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัที่เก่ียวขอ้ง 

•   ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มทั้งในดำ้นกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษทั
บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัที่เก่ียวขอ้ง 

•    ไม่ใช่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ
บริษทัที่เก่ียวขอ้ง 

•    ไม่ไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
มีควำมสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

•    มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีและแสดงควำมเห็น
หรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของบุคคล
ดงักล่ำว 

ในปี 2565 นำยปรำโมทย ์พรประภำ ไดเ้ข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรวมทั้งส้ิน  3 คร้ัง ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 4 คร้ัง 

 



 

Biodata and experience of persons nominated for re-election as Directors of 

the Company 
 
(1) Name    : Mr. Apirag Vanich 
 

Univanich shares owned  : 179,136,120  shares 

Proposed for re-election as : Director 

 
Mr. Apirag Vanich has been a Director of the Vanich group of companies since 1990 and 

Executive Chairman of the group since 1992. The Vanich group of companies is concentrated 

mainly in Thailand and in addition to the Univanich palm oil business, the group has interests 

in mining, transport, property development and hospital services. Mr. Apirag Vanich is also 

Chairman of Aikchol Hospital Public Co.,Ltd. and a director of Siam Paetra Co.,Ltd., a 

business involved in international shipping and containers services. 

 

Mr. Apirag Vanich has a Master’s degree in Business Administration from Indiana University 

and a degree in Agricultural Economics from Purdue University in the United States. He is a 

member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the IOD’s 

Director Certification Program. Recently, Mr. Apirag Vanich has also successfully completed 

the Leader Program of Capital Market Academy. He is aged 58 years. 

 

Mr. Apirag Vanich does not hold a position or interest in any competitor of Univanich Palm 

Oil PCL. He has no conflict of interest or interest in related transactions other than might be 

declared in the company’s Annual Report and approved by the company’s Audit Committee. 

 

During 2022, Mr. Apirag Vanich attended four meetings of the Univanich Board of Directors, 

and the Annual General Meeting of Shareholders. 

 
 

(2) Name    : Dr. Prote Sosothikul 
 

Univanich shares owned : None 

 

Proposed for re-election as : Director 

 
Currently, Dr. Prote Sosothikul, is Vice President of Operation Group for Seacon 
Development PLC, the developer and operator of the largest retail shopping complex in 
Thailand. Dr. Prote Sosothikul was appointed as a non-executive director on the Univanich 
Board in 2000. 
 
Dr. Prote Sosothikul has a Doctorate in Business Administration from the American 
University of Hawaii and Master of Science degree from Boston University, USA. He is a 
member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the IOD’s 
Director Certification Program. He is aged 56 years. 
 
Dr. Prote Sosothikul does not hold a position or interest in any competitor of Univanich Palm 

Oil PCL. He has no conflict of interest or interest in related transactions other than might be 

declared in the company’s Annual Report and approved by the company’s Audit Committee. 

 

During 2022, Dr. Prote Sosothikul attended four meetings of the Univanich Board of 

Directors, and the Annual General Meeting of Shareholders. 
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(3) Name    : Mr. Pramoad Phornprapha 
 

Univanich shares owned : None 

 

Proposed for re-election as : Independent Director 

     Member of Audit Committee 
 
Mr. Pramoad Phornprapha is the founding partner of consulting firm Claris Co., Ltd. and an 

ex-partner at The Boston Consulting Group (BCG).  He has been advising leading companies 

in a number of industries across different functional areas in many Asian countries since 

1995.  His specific expertise is in strategic planning and corporate restructuring.  He 

accumulated his experience during his nine years at BCG where he was the first South East 

Asian to be elected partner in 2001.  He has been involved on topics ranging from strategy, 

operational effectiveness, to organisational improvement primarily in financial services, 

industrial goods, and consumer product industries.  His recent focus has been on growth 

strategies and restructuring of large companies, particularly family owned conglomerates in 

Thailand.   

 

Mr. Pramoad serves on the boards of a number of private and public companies including 

Sermsuk Public Company Limited, Thai Summit Harness Public Company Limited, Amarin 

Printing and Publishing Public Company Limited and Saigon Beer-Alcohol-Beverage 

Corporation and Food and Beverage United Co.,Ltd. Mr. Pramoad Phornprapha was 

appointed to the Univanich Board as an Audit Committee/Independent Director on 30th 

September 2017 

 

Mr. Pramoad Phornprapha has a MPA in Business and Government, Kennedy School of 

Government, Harvard University (Honours), MBA in Marketing, Kellogg School of 

Management, Northwestern University(Honours), and BS in Electrical Engineering, 

Northwestern University (Honours) 

 

He is a member of the Thai Institute of Directors (IOD) and has successfully completed the 

IOD’s Director Certification Program. He is aged 57 years. 

 

As a nominee for re-election, Mr. Pramoad Phornprapha fulfills the following criteria 

required of an Independent Director ; 

 

•   He is not a shareholder of the company or of any related, affiliated or associated 

company, either directly or indirectly. 

•   He is not involved in the management of the company or of any related, or associated 

company, and does not receive a regular salary from any such company. 

•   He has no direct or indirect beneficial interest in the finance or management of the 

company or of any related, or associated company. 

•   He is not related in any way to a member of management or to the majority 

shareholders of the company or of a related or associated company. 

•    He has not been appointed as a representative to safeguard interests of the company’s 

directors, majority shareholders or shareholders who are related to the company’s 

majority shareholders. 

•    He is skilled and highly capable of performing the duties of Independent Director, 

including giving opinions and reporting on the financial performance of the company, 

and to carry out other duties delegated by the Board of Directors, free of the control 

of management, major shareholders or the close relatives of such connected persons. 

During 2022, Mr. Pramoad Phornprapha attended three meetings of the Univanich Board 

of Directors, four meetings of the Company’s Audit Committee.  




