
 

 

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส าหรบั 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

ครั้งที่ 54 

  
  

  

  

    

  

 
  วนัวนัศุกร์ศุกร์ท่ีท่ี    2288  เมษเมษายน ายน 25625666  เวลเวลา า 09.0009.00  น.น.  

 

  

ห้องบอลรูม 1ห้องบอลรูม 1  ชั้น 5ชั้น 5  โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่   กรุงเทพกรุงเทพ  สขุุมวิทสขุุมวิท  

เลขที่ 1 ถนนสขุุมวิท เลขที่ 1 ถนนสขุุมวิท ซอยซอย113 3 คลองเตยเหนืคลองเตยเหนือ อ วัฒนา วัฒนา กรุงเทพ 10110กรุงเทพ 10110  

  

  

  

 

******เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน******  

โปรดน าแบบฟอร์โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุมพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม  



 
 

 
 
       5 เมษายน 2566 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 

1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่53 ประชมุเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2565 
2.   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2565 (56-1 One Report) ในรปูแบบควิอารโ์คด้ (QR Code) 
3.   นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและประวตักิารจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั 
4.  ประวตัขิองบุคคลทีเ่สนอใหเ้ลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 
5.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
6.  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2566 
7.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
8.  เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิกีารมอบฉนัทะ  การลงทะเบยีน 

   และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
9.  ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่สนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
10.  แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ ตามทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
11.   นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
12.  แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุม 

 

ดว้ยบรษิทั ยนูิวานชิน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จะจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 54 ประจ าปี 2566 ใน  
วนัศกุรท่ี์ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ห้องบอลรมู 1 ชัน้ 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรงุเทพ สุขมุวิท เลขท่ี 1 
ถนนสุขมุวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วฒันา กรงุเทพฯ 10110  

ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้  

วาระท่ี 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 53 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2565 

 ความเหน็คณะกรรมการ :   สมควรรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่53 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่22 
เมษายน 2565  

วาระท่ี 2 : พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานตัง้แต่เดือน
มกราคมถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 

ความเหน็คณะกรรมการ :   สมควรรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ  

วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมติังบการเงินตรวจสอบ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ :  สมควรอนุมัติงบการเงนิตรวจสอบของบริษัทฯ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ซึ่งไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้โดยนางสาววราภรณ์ วรธติกิุล ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4474 แห่งบรษิทั ไพรซ้์วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  

 

 
ต่อหน้าที ่2../- 

 



258 ถนนอ่าวลกึ-แหลมสกั ตู ้ปณ. 8-9 อ.อ่าวลกึ จ.กระบี ่81110 
258 Aoluk-Laemsak Road, P.O.Box 8-9 Aoluk, Krabi 81110 Thailand 
Tel. 0-7568-1126, 0-7563-4634 Fax. 0-7568-1124, 0-7563-4487 
www.univanich.com                E-mail : info@univanich.com 
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วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เสนอให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จ านวนทัง้สิ้น 
940,000,000หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลวนัที ่10 มนีาคม 2566 เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจากก าไรของ
กิจการที่ต้องเสียภาษีเงนิได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 0.64 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากก าไรของ
กจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (BOI) จ านวน 0.06 บาทต่อหุน้ โดยก าหนดจ่ายเงนิปันผลภายใน
วนัที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี้สทิธใินการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน 
เมื่อรวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาลทีจ่า่ยไปแลว้ในเดอืนกนัยายน 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท จะท าใหย้อด
การจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธงิวดด าเนินงานวนัที ่1 มกราคม 2565 ถงึ 31 ธนัวาคม 2565 และก าไรสะสม 
รวมจ่ายหุน้ละ 1.00 บาท เป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 940,000,000 บาท  

วาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้  ไดแ้ก่ (1) นายอภริกัษ ์ วานชิ (2) มร.จอหน์ เคลนดอน 
(3) ดร.พรต ซอโสตถกิุล (4) นายปราโมทย ์พรประภา 

ความเหน็คณะกรรมการ :  เหน็สมควรเลอืก นายอภริกัษ์ วานิช, ดร.พรต ซอโสตถกิุล และ นายปราโมทย ์
พรประภา เขา้เป็นกรรมการอกีครัง้หนึ่งเพื่อแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง ทัง้นี้ มร.จอหน์ เคลนดอน 
กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระไม่ประสงคท์ีจ่ะต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  

วาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเหน็คณะกรรมการ : สมควรใหจ้่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการเช่นเดยีวกบัทีไ่ดจ้่ายใน
ปีทีผ่่านมา  

 
วาระท่ี 7 : พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2566 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้แต่งตัง้ นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อรยิาพร ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่4843 หรอื นายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 หรอื  นายวเิชยีร กิง่มนตร ี
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 หรอื นางสาวนภนุช อภิชาตเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 ใน
นามบรษิทัไพรซ้วอเตอร์เฮา้สค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าว
ขา้งต้นไม่สามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษิทัไพร้ซวอเตอร์เฮา้สค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้โดยเสนอขออนุมตัวิงเงนิสนิจา้ง
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2566  ดงันี้ 

 

▪ ค่าตรวจสอบบญัชรีะหว่างกาล      
(จ านวน 3 ไตรมาสๆ ละ 315,000.00 บาท )       945,000.00    บาท     

▪ ค่าตรวจสอบบญัชปีระจ าปี        
ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2566   1,018,000.00   บาท 

รวม 1,963,000.00   บาท     
▪ ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสรมิการลงทุน        65,000.00    บาท/ฉบบั  
 
 
 
 
 ต่อหน้าที ่3../- 
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วาระท่ี 8 : เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี 
ความเหน็คณะกรรมการ :   เหน็สมควรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบั
กจิการของบรษิทัได ้
 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใินการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2566 เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2566 แจง้
ใหท้ราบถงึการก าหนดวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่54 และสทิธใินการรบัเงนิปันผล ในวนัที ่10 
มนีาคม 2566 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบและขอเรยีนเชญิท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวขา้งต้น ใน
กรณีที่ท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้กรุณามอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ งที่มรีายชื่ออยู่ในแบบหนังสอืมอบ
ฉนัทะเป็นผูแ้ทนของท่านเขา้ร่วมประชมุ โดยเลอืกจดัท าหนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมฉบบั
นี้แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าว ณ สถานทีป่ระชุมก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 

        ขอแสดงความนับถอื 
                 โดยค าสัง่คณะกรรมการ 
 
 
                       (  มร.แฮรร์ี ่ บรอ็ค  )  
                                                                                       ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 53 ของ บมจ. ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ 
วนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 

 

1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 53 
ของ 

บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี 0107543000066  (เดิมเลขท่ี บมจ. 660)  

❖❖❖ 
 
วันท่ีประชุม  :   วนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

สถานท่ีประชุม  :  โดยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ประธานในท่ีประชุม :   นายอภิรักษ ์ วานิช - ประธานคณะกรรมการบริษทั  
 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 09.00 น.และขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี และช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ใน
การด าเนินการประชุมสามญัประจ าปีคร้ังน้ีไดจ้ดัการประชุมโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
 ประธานฯกล่าวต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ซ่ึงท า
ให้มีขอ้จ ากดัในการเดินทาง  จึงท าให้กรรมการบางท่าน ผูต้รวจสอบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั และท่ีปรึกษากฎหมาย จ าเป็นตอ้งเขา้ประชุมโดยการประชุมทางไกลผา่นโปรแกรมซูม 
 หลงัจากนั้น เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ในช่วงเปิดประชุมมีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม 65 คน นบัจ านวนหุ้นได ้620,614,401 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.02 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทัถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 ระหว่างการประชุมเลขานุการบริษทัฯได้แจ้งว่ามีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น
จ านวน 2 ราย รวมผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งส้ิน 67  ราย นับจ านวนหุ้นได ้620,926,401 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.06  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 
 การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั และท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยดงัน้ี :- 

คณะกรรมการเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม 

1. นายอภิรักษ ์ วานิช    ประธานกรรมการ 
2. นางพจนา  มาโนช    กรรมการ 
3. นางสาวกาญจนา  วานิช   กรรมการ 
4. ดร.พรต ซอโสตถิกุล   กรรมการ 
5. นายปราโมทย ์พรประภา   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
6. ดร.วิรไท สันติประภพ   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   
7. มร.จอห์น ฮาร์วีย ์เคลนดอน   กรรมการบริหาร / หวัหนา้คณะบริหารผูมี้อ านาจเตม็ 
8. ดร. พลฏัฐ์  ฐิติณัฐชนน   กรรมการบริหาร / หวัหนา้ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนั 
 
และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า นายสุชาติ เจียรานุสสติ ขออนุญาตลาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ  

คณะผู้บริหารเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม :   

1 มร. จอห์น ฮาร์วีย ์เคลนดอน   หวัหนา้คณะบริหารผูมี้อ านาจเตม็ 
2 ดร. พลฏัฐ์  ฐิติณัฐชนน   หวัหนา้ศูนยวิ์จยัปาลม์น ้ามนั 
3 มร. แฮร์ร่ี บร็อค    ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบติัการ 
4 นายณัฐพงศ ์ ดชัณาภิรมย ์   ผูจ้ดัการบริหารฝ่ายการเงิน 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
28 เม.ย. 2566 
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5 นายสันติ  สวนยศ    ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายสวน 
6 นายพิพิธ คลา้ยสมบติั   ผูจ้ดัการบริหารฝ่ายวิศวกรรม 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม 

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล   หุ้นส่วนผูส้อบบญัชี 
2. นายพจนคัร ปักษี    ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม 

1. นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์   ทนายความหุ้นส่วน 

ทั้งน้ี ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษทั ได้ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม ซ่ึงรวมถึงวิธีการ
ลงคะแนนและการแสดงความเห็นหรือเสนอค าถาม และไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 53 น้ี 
เป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยด าเนินการประชุมผ่านระบบของบริษทั โอ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บการรับรองงานระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยผูถื้อหุ้นท่ีไดล้งทะเบียนเพื่อเขา้
ร่วมประชุมจะได้รับช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบส าหรับการเข้าร่วม
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี เม่ือผูถื้อหุ้นไดท้  าการเขา้สู่ระบบเพื่อเขา้ร่วมประชุมแลว้ ผูถื้อหุ้นจะสามารถรับชมการ
ถ่ายทอดสดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น รวมทั้งสามารถออกเสียงลงคะแนนและรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ได ้

หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดมีความประสงคท่ี์จะเสนอขอ้คิดเห็นหรือเสนอค าถามใด ๆ ผูถื้อหุ้น
สามารถพิมพ์ขอ้คิดเห็นและ/หรือขอ้ซักถามผ่านระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ซ่ึงความเห็นและ/หรือค าถาม
ดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและตอบขอ้ซกัถามนั้น  

จากนั้นเลขานุการบริษทั ได้อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้นกบัเท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้นแต่ละราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น และจะแบ่งแยก
จ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีไดแ้ต่งตั้งผูรั้บผิดชอบใน
การดูแลหลกัทรัพย ์(Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ส าหรับวิธีการลงคะแนนเสียงใน
ระหว่างการประชุม E-AGM นั้น ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไดโ้ดยเขา้ไปที่เมนู E-Voting ในระบบและ
เลือกลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาท่ีก าหนด  เม่ือวาระการประชุมใดไดผ้า่นพน้
และปิดการลงคะแนนเสียงไปแลว้ ผูถื้อหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนและ/หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงคะแนนในวาระการประชุม
นั้นไดอี้ก 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไดม้อบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู ้
ถือหุ้นนั้น จะไดด้ าเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ โดยผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
นั้นจะมีการประกาศผูถื้อหุ้นทราบและแสดงผลปรากฎบนจอภาพในระหว่างการประชุม 

ผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคส์อบถามขอ้มูล กรุณาพิมพค์ าถามของท่านผ่านกล่องขอ้ความดา้นล่างและ
แจง้ช่ือ-นามสกุลของท่านหรือผูรั้บมอบฉันทะ  ซ่ึงเลขานุการจะรวบรวมค าถามน าไปตอบในตอนท้ายของการประชุม
หลงัจากจบวาระท่ี 8 แลว้ 
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 เลขานุการบริษทัไดอ้ธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนขา้งตน้ให้ท่ีประชุมทราบ จากนั้นประธานฯ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 52  

ประธานไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 52 วนัท่ี 30 เมษายน 
2564  ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 52 วนัท่ี 30 เมษายน 2564 ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปน้ี  

• เห็นดว้ย                                                 620,926,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
• ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
• งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  
• บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดข้อให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2564 ตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมก่อนหนา้น้ีแลว้  

มร.แฮร์ร่ี บร็อค ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ ไดน้ าเสนอการวิเคราะห์การด าเนินการของบริษทั รวมถึง
ขอ้คิดเห็นดงัต่อไปน้ี:- 

ส่วนที่ 1 : ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564   
(1) ผลผลิต 
ในปี 2564 ปริมาณผลปาลม์สดรับซ้ือจากบุคคลภายนอกอยูท่ี่ 1,111,736 ตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.0 จากปีท่ีแลว้

และเป็นสถิติใหม่ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหม่เร่ิมให้ผลผลิตในจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง และพงังา 
(2) รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 11,789 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 99.5 เน่ืองจาก
สาเหตุดงัต่อไปน้ี 

ราคาเฉล่ียของน ้ ามนัปาล์มดิบในปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.2 จากปีท่ีแลว้ ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบและน ้ ามนั
เมล็ดในปาล์มท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตในภูมิภาคลดลง ปริมาณสต็อคน ้ ามนัพืชทัว่โลกลดลงและ
ราคาสินคา้โภคภณัฑเ์พ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

ปริมาณขายน ้ ามนัปาลม์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.9 จากปีท่ีแลว้ เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของน ้ ามนัท่ีผลิตไดแ้ละการ
ซ้ือน ้ามนัจากบุคคลภายนอกเพื่อส่งออก 

ปริมาณขายเมล็ดพนัธ์ุปาล์มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.8 เน่ืองจากราคาน ้ ามนัปาล์มเพ่ิมสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกร
ตอ้งการปลูกปาลม์ใหม่ รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 เป็น 95.30 ลา้นบาท เน่ืองจากผลผลิตปาลม์เขา้สู่
กระบวนการผลิตเพ่ิมมากขึ้น 
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(3) ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายเป็นเงินจ านวน 10,396 ลา้นบาท  เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 100.3 สาเหตุหลกัเน่ืองจากปริมาณ
และราคารับซ้ือผลปาลม์ท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากราคาน ้ามนัปาลม์ท่ีเพ่ิมขึ้น 

โดยรวมแลว้อตัราก าไรขั้นตน้ของปีคิดเป็นร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 
(4) ธุรกิจในต่างประเทศ 

ในปี 2564 บริษทั ยูนิวานิช คาร์เมน ปาลม์ออย คอร์ปอเรชัน่ จ าหน่ายน ้ามนัปาลม์ดิบเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ร้อย
ละ 24.5 เน่ืองจากปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.1 และปริมาณสต็อคท่ีเปล่ียนแปลงไป ณ ส้ินปี ก าไรหลงัจากหักภาษี
เป็นจ านวนเงิน 166.94 ลา้นเปโซ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 293.5 จากปีท่ีแลว้ ผลก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นในบริษทัใหญ่ไดรั้บการ
ปันส่วนก าไรจ านวน 55.26 ลา้นบาทมารวมในงบการเงินรวมของยนิูวานิช 

(5) ผลประกอบการ 
ผลก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจ านวน 839.27  

ลา้นบาท (หุ้นละ 0.89 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ท่ีได ้319.12 ลา้นบาท ร้อยละ 155.0  ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผลประกอบการ
เพ่ิมขึ้นมาจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรจากการสกดัน ้ามนัปาลม์ การเพ่ิมขึ้นของก าไรจากปาลม์สวนของบริษทัเน่ืองจากราคาผล
ปาลม์ท่ีสูงขึ้น ก าไรจากธุรกิจเมลด็พนัธ์ุปาลม์และการซ้ือน ้ามนัเพ่ือส่งออกเพ่ิมมากขึ้น 

ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ืองเกษตรกรรม  ท าให้ในปี 2564 บริษทัรับรู้ผลก าไรจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพจ านวน 19.48 ลา้นบาท เทียบกบัปีท่ีแลว้ซ่ึงมีก าไรจ านวน 2.94 ลา้นบาท 

ส่วนที่ 2 : การลงทุนในโครงการหลัก 

ค่าใชจ้่ายส าหรับโครงการลงทุนในปี 2564 เป็นเงินจ านวน 124.51  ลา้นบาท  
โครงการลงทุนหลักของฝ่ายสวนได้รวมถึง การปลูกปาล์มทดแทนประจ าปีบนพ้ืนท่ี 135.56 เฮคแทร์ 

(847.25ไร่) บริษทัไดป้ลูกปาลม์ทดแทนอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองดว้ยตน้ปาลม์พนัธ์ุใหม่ ท าให้อายขุองตน้ปาลม์ในสวนของบริษทัมี
ความสมดุลมากขึ้น 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดด้ าเนินการเพ่ิมก าลงัการผลิตการสกดัน ้ ามนัปาลม์ดิบในช่วงท่ีมีผลผลิตสูงโดย
การติดตั้งหมอ้น่ึงปาลม์สดท่ีโรงงานป่าบอนและเปล่ียนเคร่ืองบีบผลปาลม์สดท่ีโรงงานไทยอุตสาหกรรมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
เพื่อสามารถรองรับในช่วงท่ีมีความตอ้งการสูงสุด โดยติดตั้งแลว้เสร็จในปี 2564 

โครงการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงการสร้างแปลงเพาะใหม่ในจงัหวดักระบ่ี การติดตั้งหมอ้น่ึงปาลม์สดลูกใหม่ท่ี
โรงงานสยามซ่ึงมีก าหนดแลว้เสร็จในปี 2565 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ท าการศึกษาการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อหา
โอกาสท่ีดีในการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปาลม์น ้ามนัของบริษทั 

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนเงิน 679.99 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั
ส้ินปี 2563 มีจ านวนเงิน 644.97 ลา้นบาท 

 
• เงินสดเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงาน 646.76 ลา้นบาท มาจากผลก าไรก่อนหักภาษี 1,103.46 ลา้นบาท  ค่า

เส่ือมราคา  ค่าตดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ใชเ้งินสด รวมกนัเป็นเงินจ านวน 233.33 ลา้นบาท จ่าย
ภาษีเงินได ้171.12 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึ้นในส่วนของเงินทุนหมุนเวยีนจ านวน 518.91 ลา้นบาท  

• เงินสดลดลงจ านวน 118.20 ลา้นบาท ส าหรับใชใ้นกิจกรรมการลงทุน ซ่ึงรวมเงินสดจ่ายในการลงทุน
สุทธิจ านวน 119.95  ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมแก่ผูรั้บเหมาเพ่ิมขึ้นจ านวน 0.13 ลา้นบาท และเงินสดรับจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับจ านวน 1.88 ลา้นบาท 
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• เงินสดลดลงจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 478.66 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้น
ละ 0.47 บาท ในปี 2564 เป็นเงินรวมจ านวน 441.80 ลา้นบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ของบริษทัยอ่ยในประเทศฟิลิปปินส์จ านวน 30.29 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ่ายของบริษทัยอ่ยจ านวน 6.57 
ลา้นบาท 

• ผลกระทบจากการปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน (-14.9) ลา้นบาท 

โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยงัคงมีความแข็งแกร่ง อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.17 เท่า  

ส่วนที่ 3 : ภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2565 

มร.แฮร์ร่ี บร็อค ไดร้ายงานปัจจัยส าคัญ ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ แนวโน้มผลผลิต และแนวโน้มราคา ท่ีมี
อิทธิพลต่อภาพรวมของยนิูวานิชในปี 2565 ดงัน้ี 

(1) สภาพภูมิอากาศ 

ปริมาณน ้าฝนท่ีเพ่ิมขึ้นในเดือนกมุภาพนัธแ์ละเดือนมีนาคม ซ่ึงคาดคะเนถึงปริมาณผลปาลม์สดท่ีดีขึ้น
ในปีน้ี  

 (2) แนวโน้มผลผลิต 

ในปี 2565  เร่ิมตน้ดว้ยปริมาณน ้ ามนัปาลม์ดิบท่ีเพ่ิมขึ้นกว่าปีท่ีแลว้  จากกราฟแสดงให้เห็นว่าการผลิต
น ้ามนัปาลม์ดิบในไตรมาสแรกของปีน้ีสูงกว่าปีท่ีแลว้อยูท่ี่ 34% ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณผลปาลม์สดเพ่ิมขึ้นและเปอร์เซ็นต์
การสกดัน ้ ามนัท่ีดี  ดว้ยผลผลิตท่ีดีขึ้นจนถึงตอนน้ีและปริมาณน ้ าฝนท่ีเพ่ิมขึ้น เราคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตท่ีดีขึ้นในปี 
2565 อยา่งแน่นอน 

(3) แนวโน้มราคา 

ปี 2565 ราคาน ้ ามนัปาล์มดิบไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากปัญหาขาดแคลนในมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียไดเ้พ่ิมการจดัเก็บภาษีการส่งออกและการขาดแรงงานในมาเลเซีย ส่งผลให้การ supplyของโลก
ขาดแคลน  

ทางเลือกของ supply น ้ ามันพืชไม่เพียงพอเกิดจากภาวะภยัแลง้ในอเมริกาใตแ้ละผลผลิตถัว่เหลืองท่ี
ลดลง ผูค้นหันไปใช้น ้ ามนัจากเมล็ดดอกทานตะวนัจากรัสเซียและยูเครนกว่า 80% ย่ิงท าให้เกิดการต่ืนตระหนกมากขึ้น 
ส่งผลให้ราคาน ้ามนัปาลม์ขึ้นไปสู่จุดสูงสุด 

ราคาในขณะน้ีมีความผนัผวนอยา่งมาก supply ในมาเลเซียและอินโดนีเซียก็เร่ิมดีขึ้น ถึงแมว่้าในตอนน้ี
ยงัมองไม่เห็นจุดกลบัตวัของราคาขาลงแต่อย่างใด เน่ืองจากความตอ้งการยงัสูงกว่าการ supply และตอ้งใชเ้วลาในการเพ่ิม
สตอ็คน ้ามนั  

สงครามท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัคือปัจจยัท่ีท าให้การ supplyน ้ามนัจากเมล็ดดอกทานตะวนัลดลงอย่างมาก 
ท าให้ความตอ้งการน ้ามนัพืชเพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตวัสูงขึ้น 

การเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ ามันปาล์มส่งผลดีต่อธุรกิจขายเมล็ดพนัธ์ุและต้นกล้าปาล์มน ้ ามัน จะเห็นว่า
ยอดขายในไตรมาสแรกของปีน้ีสูงกว่าปีท่ีแลว้เป็นอยา่งมาก 
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(I) โครงการลงทุนเพ่ือขยายงาน 

โรงงานไทยอุตสาหกรรมและโรงงานซีวีพ ี บริษทัไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิตรวม 25 ตนั/ชัว่โมงในช่วงผลผลิตสูง  
ส่วนหน่ึงของโครงการต่าง ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร คือ การน าของเสียจากการผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการแปลงเป็นพลงังานทดแทน การอพัเกรดกงัหนัไอน ้า (Steam turbine) ท าให้เรามีไฟฟ้าใชโ้ดยการพึ่งพาตวัเอง 
และสามารถขายไฟฟ้าทั้งหมดท่ีผลิตไดจ้ากไบโอแก๊สให้กบัการไฟฟ้าฯ ส่วนน้ีจะช่วยเพ่ิมยอดขายและลดตน้ทุนการใช้
พลงังานไปพร้อม ๆ กนั 

หลงัจากการรายงานผลประกอบการของบริษทัประจ าปี 2564 เสร็จส้ิน มร.แฮร์ร่ี บร๊อคได้กล่าวแนะน า
ผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดเ้ขา้ประชุมดว้ยเพื่อร่วมตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น  

เน่ืองจากไม่มีค  าถามจากท่ีประชุม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2564 และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม 2564  

ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2564 และผลการด าเนินงานของบริษทัตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน
ธนัวาคม 2564 ดงัท่ีไดร้ายงานขา้งตน้ 

วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด วันที่  31 ธนัวาคม 
2564  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษทั ยูนิวานิชน ้ ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีได้ท าการ
ตรวจสอบและรับรองแลว้โดย นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผูส้อบ บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 จากบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮา้ส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือนดัประชุมก่อนหนา้น้ีแลว้ พอสรุปรายการท่ีส าคญัได ้ดงัน้ี 

    หน่วย: ลา้นบาท   
รายไดจ้ากการขาย                  11,789.29 
ก าไรสุทธิรวมหลงัจากหกัภาษี       839.27 
 
สินทรัพยร์วม     4,435.64 
หน้ีสินรวม         632.44 
ส่วนของผูถื้อหุ้น    3,803.19 

 

เน่ืองจากไม่มีค  าถามเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

• เห็นดว้ย        620,926,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
• ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  
• งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  
• บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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วาระท่ี 4 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรผลก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ประธานฯ แถลงว่า บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิเฉพาะกิจการหลงัจากหกัภาษีเงินไดใ้นปี พ.ศ. 2564 เป็นเงิน
ทั้งส้ิน 796,903,597 บาท และไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในเดือนกนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท 
เป็นเงิน 282,000,000 บาท  คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัควรจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในปี 2564 เพ่ิมอีก
หุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 376,000,000 บาท  

ทั้งน้ีเม่ือรวมกบัเป็นเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ้่ายไปแลว้หุน้ละ 0.30 บาท จะท าให้การจ่ายเงินปันผลจาก
ผลก าไรสุทธิปี 2564 รวมจ่ายหุน้ละ 0.70 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 658,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของก าไรสุทธิ 
ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้และมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท 
จ านวน 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรของกิจการที่ตอ้งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 
0.40 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิ ผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2565
โดยมีก าหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ดงัต่อไปน้ี 

• เห็นดว้ย       620,926,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
• ไม่เห็นดว้ย            0   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  
• งดออกเสียง                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00  
• บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระท่ี 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
ต าแหน่งที่ว่าง  

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษทัข้อท่ี 17 และ
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีระบุไวว่้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ
จะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม และกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 มีดงัน้ี  

(1) นายสุชาติ เจียรานุสสติ  ต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(2) นางจนัทร์ทิพย ์วานิช  ต าแหน่งกรรมการ 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565  มีความเห็นเสนอดงัน้ี : 

5.1    พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

เน่ืองจากนายสุชาติ เจียรานุสสติ ไดแ้จง้ความประสงค์ไม่รับการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดว้ยมีภารกิจอื่นท่ีตอ้งรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดท้  า
การพิจารณาตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นายเอนก พนาอภิชน เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อแทน นายสุชาติ เจียรานุสสติ 

เลขานุการบริษทัไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาประวติัโดยย่อของ นายเอนก พนาอภิชน ตามรายละเอียดท่ีได้
จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
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และไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพื่อเลือก นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของบริษทัทุกประการและด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและ
คณะอนุกรรมการก ากบักลยทุธ์ของบริษทั 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
เพื่อแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงของนายสุชาติ เจียรานุสสติ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี  

1. นายเอนก พนาอภิชน 

• เห็นดว้ย          620,926,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
• ไม่เห็นดว้ย                                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
• งดออกเสียง                           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
• บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5.2    พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนต าแหน่งที่ว่าง  

 เน่ืองจากนางจนัทร์ทิพย ์วานิช ไดแ้จง้การลาออกจากกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทางบริษทั
ยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งกรรมการแทน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเสนอ
แต่งตั้ง มร.แฮร์ร่ี โทมสั บร็อค เป็นกรรมการบริษทัแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

เลขานุการบริษทัจึงไดเ้รียนเชิญมร.แฮร์ร่ี โทมสั บร็อค ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือออกจากหอ้งประชุม
เป็นการชัว่คราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน 

เลขานุการบริษทัไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาประวติัโดยย่อของ มร.แฮร์ร่ี โทมสั บร็อค ตามรายละเอียดท่ีได้
จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมแล้ว และไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง มร.แฮร์ร่ี โทมสั บร็อค เป็น
กรรมการบริษทัแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้ง มร. แฮร์ร่ี โทมสั บร็อค เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากดงัต่อไปน้ี  

1 มร. แฮร์ร่ี โทมสั บร็อค 

• เห็นดว้ย        620,926,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
• ไม่เห็นดว้ย                                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
• งดออกเสียง                                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
• บตัรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 6 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการรวมทั้งเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ โดยเสนอจ่ายในอตัรา
เดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั    ท่านละ      406,000.00      บาทต่อปี 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ        609,000.00  บาทต่อปี 
คา่ใชจ้่ายประธานกรรมการ     2,196,150.00  บาทต่อปี 
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เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ : 
ประธานกรรมการตรวจสอบ        37,500.00  บาทต่อคร้ังของการประชุม 
กรรมการตรวจสอบ     ท่านละ       30,000.00  บาทต่อคร้ังของการประชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติให้คงค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมาตามท่ีประธานฯ ไดเ้สนอ
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

• เห็นดว้ย   620,926,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00  
• ไม่เห็นดว้ย                             0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00   
• งดออกเสียง                                    0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00  
• บตัรเสีย           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาววราภรณ์ วร
ธิติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2565 ของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัยงัไดท้  าการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
เสนอ โดยเสนอค่าตอบแทนรายปีเป็นจ านวนเงิน 1,870,140 บาท และค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฉบบั
ละ 65,000 บาท  

ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามค าถามใดๆ เก่ียวกับผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้น ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2565 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4474 
หรือ นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3977 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษทั โดยให้คน
ใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ โดยก าหนดวงเงินอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,870,140 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืน
หน่ึงร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 65,000 บาท  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

• เห็นดว้ย                   620,926,401  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00  
• ไม่เห็นดว้ย                                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00  
• งดออกเสียง                           0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00  
• บตัรเสีย      0   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ   

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารเก่ียวกบักิจการของบริษทั 

1. ค ำถำม :  คุณวรพจน์ นอ้ยผา  ผูถื้อหุ้น มีค าถามดงัน้ี :-  

▪ หากยนิูวานิชแพค้ดีในการขอต่อสัมปทานสวนเจียรวานิชจะมีผลต่อการด าเนินงานของ
บริษทัอยา่งไร 

▪ หากมีการลอยตวัน ้ ามนัดีเซลในวนัท่ี 1 พฤษภาคมน้ี จะส่งผลต่อนโยบายไบโอดีเซล
และอุตสาหกรรมปาลม์อยา่งไรบา้ง 

▪ บริษทัมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นหรือไม่และตอนน้ีก าลงัการผลิตของโรงงานทั้งไทยและ
ฟิลิปปินส์อยูท่ี่ก่ีเปอร์เซนต ์

  ค ำตอบ: คุณอภิรักษ ์วานิช และ ดร.พลฏัฐ์ ฐิติณัฐชนน  เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ พ้ืนท่ีสัมปทานสวนเจียรวานิช เน้ือท่ี 10,849 ไร่ ศาลปกครองนครศรีธรรมราชไดมี้ค า
พิพากษามีค าส่ังใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน าค า
ขออนุญาตของบริษทัเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายใน 60 วนัหลงัจากคดีถึง
ท่ีสุด จนถึงปัจจุบนัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็ยงั
มิไดน้ าค าขออนุญาตของบริษทัเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามค าส่ังศาลแต่อย่างใด   อีก
ทั้งบริษทัไดต้ดัจ าหน่ายสินทรัพยท์างบญัชีในพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ปัจจุบันบริษทัฯไม่ได้เข้าไปด าเนินการใด ๆ ในพ้ืนท่ีพิพาทเป็นเวลาประมาณ 3 ปี
มาแลว้ ดงันั้น หากศาลมีค าพิพากษาให้บริษทัแพค้ดีก็จะไม่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัอยา่งแน่นอน 

▪ ประเทศไทยยงัไม่มีการน าน ้ ามนัปาลม์ไปผลิตไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้นอนัเน่ืองมาจากราคา
น ้ามนัปาลม์ท่ีสูงขึ้น  ในปี 2564 มีการลดการน าน ้ามนัปาลม์ไปผลิตไบโอดีเซลถึง 16% 
อีกทั้งความต้องการน ้ ามันปาล์มในปี 2564 ส่งผลให้การส่งออกเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น 
ปริมาณท่ีจะใชส้ าหรับการผลิตไบโอดีเซลไม่น่าจะเปล่ียนแปลงในปี 2565 ดงัท่ีเราเห็น
ในปี 2564 การส่งออกจะช่วยเสริมให้อุปสงคใ์นประเทศลดลง 

▪ ในปี 2564 บริษัทมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 197 และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในปี 
2565 ก าลงัการผลิตของโรงงานอยูท่ี่ 350 ตนัปาลม์/ชัว่โมง โดยตั้งเป้าหมายในการผลิต
น ้ามนัปาลม์ให้ได ้250,000 ตนั ในปี 2565 

2. ค ำถำม :  คุณนพคุณ มูลสิน - ผูถื้อหุ้น  มีค าถามดงัน้ี :-  

▪ บริษทัขายน ้ามนัปาลม์ดิบในไทยหรือไม่และคิดเป็นก่ีเปอร์เซนต ์

▪ ขอทราบปริมาณการส่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบในปี 2564 และปี 2565 

  ค ำตอบ: มร.แฮร์ร่ี บร็อค -ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ ปริมาณการขายน ้ ามันปาล์มดิบในไทยและการส่งออกเฉล่ียอยู่ท่ี  32% และ 68%
ตามล าดบั 

▪ ปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นอยา่งมากในปี 2564 อยู่ท่ีประมาณ 140,000 ตนั ในขณะท่ีปี 
2563 อยูท่ี่ 37,000 ตนั 
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3. ค ำถำม :  คุณเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ ์- ผูถื้อหุ้น มีค าถามดงัน้ี :-  

▪ บริษัทมีแผนรองรับการยกเลิกสนับสนุนไบโอดีเซลของรัฐบาลและการใช้ EV ท่ี
เพ่ิมขึ้นอยา่งไรบา้ง 

  ค ำตอบ: มร.แฮร์ร่ี บร็อค -ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ ค าส่ังเพ่ือช่วยสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลเกิดจากนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมีความไม่
แน่นอน บริษทัฯจึงมุ่งเน้นไปท่ีการส่งออกซ่ึงก าลงัเติบโตไปพร้อมๆ กบัการผลิตน ้ามนั
ปาลม์ดิบท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในประเทศไทย 

4. ค ำถำม :  คุณชชัชล กมลรัตนพล - ผูถื้อหุ้น มีค าถามดงัน้ี :-  

▪ คาดว่านโยบายของรัฐบาลจะส่งผลต่อแนวโนม้การส่งออกของบริษทัหรือไม่ 

  ค ำตอบ: มร.แฮร์ร่ี บร็อค -ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ ในปี 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายให้เงินสนับสนุนการส่งออก เม่ือระดับสต็อคน ้ ามัน
ปาลม์ดิบในประเทศมากเกิน 300,000 ตนั  

ในปี 2565 การส่งออกยงัคงเพ่ิมขึ้นจนถึงขณะน้ี  ซ่ึงนโยบายจากภาครัฐสามารถส่งผล
กระทบต่อแนวโน้มการส่งออกอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเ เราไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหนา้ได ้

 

ไม่มีค าถามจากท่ีประชุม  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ประชุมในคร้ัง
น้ี และกล่าวขอบคุณ มร.จอห์น เคลนดอน ซ่ึงจะเกษียณอายจุากต าแหน่งหัวหน้าคณะบริหารในเดือนน้ีท่ีได้
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและพฒันาบริษัททั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ให้เจริญก้าวหน้าตลอด
ระยะเวลากว่า 28 ปี  

ปิดประชุมเวลา 10.15  น. 

 

 

  (ลงช่ือ)         - อภิรักษ์  วำนิช -            ประธานท่ีประชุม 

                    (       นายอภิรักษ ์ วานิช       ) 

 

 

(ลงช่ือ)        -สุภำภรณ์ ณ สงขลำ -      เลขานุการท่ีประชุม 

             (   นางสาวสุภาภรณ์ ณ สงขลา ) 
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การจัดสรรผลก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัสถานะทางการเงิน และแผนการลงทนุของบริษทั
ในอนาคต 
 

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
            (บาทต่อหุน้) 

 
หมายเหตุ     1. จ านวนหุ้นเพ่ิมจาก 82,851,200 เป็น 94,000,000 หุ้น วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 5 บาท 
 2. บริษัทท าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท จ านวนหุ้นสามัญ 94,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 บาท  
  จ านวนหุ้นสามัญ 940,000,000 หุ้น เม่ือวนัท่ี 10 พ.ค. 2556 
 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นก่อนปี 2556 ท่ีแสดงไว้ในตารางด้านบนได้ถูกปรับให้เป็นพาร์ละ 0.50 บาท  
     
ความเห็นคณะกรรมการ :  

เสนอให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 658,000,000 บาท เป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีตอ้งเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 0.64 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) 
จ านวน 0.06 บาทต่อหุ้น  เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายไปแลว้ในเดือนกนัยายน 2565 หุ้นละ 0.30 บาท ท าให้จ านวนเงินปันผลจาก
ก าไรในปี 2565 คิดเป็นหุ้นละ 1.00  บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 940,000,000 บาท 
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2566 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2566 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3 
28 เม.ย. 2566 

(%)

2541 284.7 261.0 91.7% 0.315 0.175 0.14

2542 356.1 214.2 60.2% 0.259 0.125 0.134

2543 234.8 140.8 60.0% 0.17 0.050 0.134

2544 207.1 145.0 70.0% 0.175 0.075 0.10

248.6 0.30 0.30

2545 222.5 145.0 65.2% 0.175 0.10 0.075

2546 400.2 306.7 76.6% 0.35 0.20 0.15

2547 385.2 282.0 73.2% 0.30 0.13 0.17

2548 200.1 188.0 94.0% 0.20 0.13 0.07

2549 378.3 258.5 68.3% 0.275 0.125 0.15

2550 505.2 376.0 74.4% 0.40 0.25 0.15

2551 1,444.7 1,081.0 74.8% 1.15 0.75 0.40

2552 580.5 423.0 72.9% 0.45 0.20 0.25

2553 536.5 423.0 78.8% 0.45 0.20 0.25

2554 1,282.2 893.0 69.6% 0.95 0.45 0.50

2555 986.6 658.0 66.7% 0.70 0.20 0.50

2556 735.0 517.0 70.3% 0.55 0.20 0.35

2557 643.9 470.0 73.0% 0.50 0.20 0.30

2558 394.5 376.0 95.3% 0.40 0.17 0.23

2559 360.9 376.0 104.2% 0.40 0.17 0.23

2560 623.1 470.0 75.4% 0.50 0.17 0.33

2561 295.0 376.0 127.5% 0.40 0.17 0.23   

2562 207.8 319.6 153.8% 0.34 0.17 0.17

2563 314.3 253.8 80.8% 0.27 0.10 0.17

2564 796.9 658.0 82.6% 0.70 0.30 0.40

2565 1356.6 940.0 69.3% 1.00 0.30 0.70

รวม 13,732.7 10,800.2 78.6% 11.68 0.175 0.265 0.184 0.21 0.50 0.28 0.28 0.30 0.20 0.40 0.90 0.60 0.45 0.70 0.70 0.70 0.55 0.47 0.40 0.40 0.50 0.40 0.27 0.47 0.70 0.70

2561 25662555 2556 2557 2558 2559 2560 2562 2563 2564 20652549 2550 2551 2552 2553

เงินปันผลพเิศษ

ผลก ำไร

หลังจำก

หกัภำษี

(ล้ำนบำท)

ปีพ.ศ.

ปีที่จ่ำย
เงินปันผล 

(ล้ำนบำท)

ประกำศ

จ่ำย
เงินปันผล

ตอ่หุน้(บำท) 2541 2542 25542543 2544 2545 2546 2547 2548
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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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ประวติับุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร 
 

2 

(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 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
 

 
รายละเอียดของอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในปี 2566 มีดงัน้ี : 

     
รายละเอียดค่าตอบแทน อตัราค่าตอบแทนประจ าปี 

จ่ายจริงปี 2565  เสนอในปี 2566 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
ค่าใชจ่้ายของประธานกรรมการ 

406,000.00 
609,000.00 
2,196,150.00 

406,000.00 
609,000.00 
2,196,150.00 

 

รายละเอียดค่าตอบแทน อตัราค่าตอบแทน (ต่อคร้ัง) 
จ่ายจริงปี 2565 เสนอในปี 2566 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

37,500.00 
30,000.00 

37,500.00 
30,000.00 

 
บริษทัไม่มีโครงการจดัสรรหุ้นใหแ้ก่พนกังาน (ESOP) 
 
 
 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบโดยไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริษทัฯแลว้  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2566 ตามท่ีเสนอ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที ่5 
28 เม.ย. 2566 
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ประวัติการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท  
 
 ปี บริษทั 

ผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี 

(บาท) 
 

      
 2553-2553-2554 PwC นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี 1,167,000 

42,000 
(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) 
(ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อฉบบั) 

 22555-2556 PwC นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี 1,213,680 
42,000 

(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) 
(ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อฉบบั) 

 22557-2558 PwC นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั    1,308,000 
42,000 

(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) 
(ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อฉบบั) 

 2559 PwC นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั    1,408,000 
42,000 

(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) 
(ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อฉบบั) 
 

 2560 PwC นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั    1,550,000 
65,000 

(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) 
(ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อฉบบั) 
 

 22561-2563 PwC นายชยัศริิ เรืองฤทธ์ิชยั    1,781,120 
65,000 

(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) 
(ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อฉบบั) 
 

    2564 PwC นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล    1,870,140 
65,000 

(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) 
(ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อฉบบั) 
 

เสนอในปี 2565 PwC นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล    1,870,140 
65,000 

(สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) 
(ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุนต่อฉบบั) 
 

เสนอในปี    2566      PwC             นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร       1,963,000      (สอบทานงบรายไตรมาสและงบรายปี) 
                   65,000     (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อฉบับ) 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  

เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4843 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาต
เสถียร เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 ในนามบริษทัไพร้ซ วอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัส าหรับปี 2566 และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบี    เอเอส  จ ากดั  จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จ ากดั แทนได ้โดยเสนอขออนุมติัวงเงินสินจา้ง
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2566 ดงัน้ี 

▪ ค่าตรวจสอบบญัชีระหว่างกาล      
(จ านวน 3 ไตรมาสๆ ละ 315,000.00 บาท)      945,000.00 บาท     . 

▪ คา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี        
ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  1,018,000.00    บาท 

รวม 1,963,000.00   บาท     
▪ ค่าตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทุน        65,000.00   บาท/ฉบับ 
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ขอ้บงัคบัของ บริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
(คดัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น) 

 

หนา้ท่ี 1  

 

ข้อบังคบั 

ของ 
บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 

(คัดเฉพาะท่ีเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น) 
 
การปิดสมุดทะเบียน 

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นก็ได้ โดย
ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบส่ีวนั
ก่อนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 

การเลือกตั้งกรรมการ / ค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อ 16.  ค่าตอบแทนกรรมการใหก้ าหนดโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 17.   ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุด เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ 22. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. สถานท่ีจดัการประชุมใหญ่ของบริษทัตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือทอ้งท่ีอนัเป็น
ท่ีตั้งของสาขาของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหานคร  หรือจงัหวดัปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 32. ให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า "ประชุมสามญั" การประชุม
สามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราว
อ่ืน ๆ ใหเ้รียกว่า "ประชุมวิสามญั" 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บห้าคน  ซ่ึง
มีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ร้อง
ขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดโ้ดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใด
ไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึงเดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ขอ้บงัคบัของ บริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
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หนา้ท่ี 2  

 

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อ
หุน้  นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพยท่ี์บริษทัเขา้จดทะเบียนหลกัทรัพยเ์พ่ือซ้ือขายทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 

 ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุม   

ข้อ 34. การประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  (ถา้มี)  เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บห้า
คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู ้ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  
การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงั
น้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 35. ผูถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว  บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีถือหุ้นนั้นอาจออกเสียงลงคะแนนได ้ แต่หากมี
บุคคลมากกว่าหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุม บุคคลใดท่ีมีช่ือเป็นล าดับแรกในทะเบียนผูถื้อหุ้นจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดเ้พียงคนเดียว 

ข้อ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 

 ผูรั้บมอบฉนัทะไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบท่ีนายทะเบียน บริษทัมหาชน
จ ากดัก าหนด และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งยื่นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่าเป็นตราสารท่ีมอบอ านาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ข้อ 37. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่
เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ีวนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ัง
ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า
สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
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หนา้ท่ี 3  

 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมใหญ่ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข.   การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค.  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ง.   การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
จ.   การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ข้อ 40.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการไปในระยะ
รอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ  

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่มีมติเช่นว่านั้น และโฆษณาค าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีฉบบัหน่ึง 

ข้อ 46. ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลงัจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว หากบริษทัขาดทุน ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะไดแ้กไ้ขใหห้ายขาดทุนเช่นนั้น 

เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองส่วนล ้ ามูลค่าหุ้นซ่ึงเป็นการส ารองเงิน
ส่วนเกินท่ีไดจ้ากการขายหุน้สูงกว่ามูลค่าท่ีจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายตามขอ้ 49 หรือเงินส ารองอ่ืน เพ่ือ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัก็ได ้
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ขอ้บงัคบัของ บริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
(คดัเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น) 

 

หนา้ท่ี 4  

 

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้หักชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อนแล้วจึงหักจากทุนส ารองตาม
กฎหมายตามขอ้ 49 และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ ตามล าดบั 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวไดเ้ม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษทัมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเท่าๆ  กนั  เวน้แต่จะไดมี้ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ข้อ 49. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอ่ืนตามท่ี
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้

การจัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

การจัดท ารายงานการประชุม 

ข้อ 57. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น 
ขอ้มติทั้งหมดของท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะถือว่าเป็นหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง และหลกัฐานน้ีให้
เก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไวใ้น
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบก่อน 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อ 58. ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้ต าแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ 59. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 60. กรรมการ พนกังาน  ลูกจา้ง  หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทัจะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่ได ้

ข้อ 61. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือพิจารณาช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และให้บริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนการเขา้ร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

1 

 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม 
 
1.   กรณีบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นกรอกช่ือ-นามสกุล ลงนามและและน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม  

• ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย   โปรดแสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย  

• ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว โปรดแสดงหนงัสือเดินทาง 
 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉนัทะ กรอกช่ือ-นามสกุล ลงนามและและน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อ
เขา้ประชุม 

• ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทยหรือสัญชาตต่ิางด้าว   โปรดแสดงเอกสารต่อไปน้ี 

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหน่ึงแบบใด ซ่ึงได้กรอก
ขอ้ความครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู ้
มอบฉนัทะ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.   กรณีนิติบุคคล 

ผูถื้อหุ้นกรอกช่ือ-นามสกุล ลงนามและและน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม 

2.1   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหน่ึงแบบใด ซ่ึงได้กรอกขอ้ความ
ครบถว้นและลงลายมือช่ือโดยกรรมการของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และลายมือช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 60 วนั รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
กรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ นั้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
28 เม.ย. 2566 
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เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนการเขา้ร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

2 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2   นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ   

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบหน่ึงแบบใด ซ่ึงได้กรอกขอ้ความ
ครบถว้นและลงลายมือช่ือโดยกรรมการของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และลายมือช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ  ผูมี้
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

3. ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ
ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ นั้น 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

5. แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

วิธีการมอบฉันทะ 
 

 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 
แบบ ดงัน้ี 

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 

(1) เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบหน่ึงแบบใดเพียงแบบเดียวเท่านั้น  

(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหป้ระธาน
คณะกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงดงัรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้
ร่วมประชุมดงักล่าว  

1.  นายอภิรักษ ์ วานิช   ประธานคณะกรรมการ 
2.  ดร.วิรไท สันติประภพ  กรรมการอิสระ 
3.  นายปราโมทย ์พรประภา  กรรมการอิสระ 
4.  นายเอนก พนาอภิชน  กรรมการอิสระ  

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะ
ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

(4) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปยงัเลขานุการบริษทัก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจะถือหุน้ของบริษทัจ านวนเท่าใด ผูถื้อหุน้นั้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบ
ฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนการเขา้ร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

3 

 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จะเปิดรับการลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 
ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท เลขท่ี 1 ถนน
สุขมุวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่สถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี  
 

การออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง โดยอนุญาตให้แบ่งแยกออกเป็นคะแนนเสียงท่ี  
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่
ละวาระดงักล่าว 

4. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออก
เสียงในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุม
ชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

5. การออกเสียงลงคะแนนกระท าไดโ้ดยวิธีชูมือ ส่วนการลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม
อย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมมีมติให้ลงคะแนนลบั โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการ
ลงคะแนนลบั และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั โดยจะ
ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะกรอกคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัไดแ้จกให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม   
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ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการอิสระ 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
 
ช่ือ    : ดร.วิรไท สันติประภพ 

ต าแหน่ง    : กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท   : ไม่มี 

ที่อยู่    : สลิลธาราคอนโดมิเนียม 19-AW 
376/103 ถนนพระราม 3 บางโคล่ 
บางคอแหลม กรุงเทพฯ  10120 

 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  : 30 เมษายน 2564 

อายุ    : 54 ปี 

การศึกษา  : ปริญญาเอก Ph.D in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา 
   ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา 
   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 

▪ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยืน บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ :  

2537 – 2543   นกัเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
2541 - 2543  ผูอ้  านวยการร่วม สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงักระทรวงการคลงั (ลาพกัจาก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) 
2543 – 2551 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดยด ารงต าแหน่งสุดทา้ยเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ สายกลยทุธ์ลูกคา้

ธุรกิจ 
2552 – 2556 รองผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยทุธ์องคก์ร ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2556 – 2558 ท่ีปรึกษา สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
2558 – 2563 ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

การฝึกอบรม : 

▪ หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
▪ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 2014), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
▪ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 2007), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
▪ หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 4 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
▪ Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา 

 
การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 54 ประจ าปี 2566 : 

- ไม่มี     -  

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  9 
28 เม.ย. 2566 
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 2 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการอิสระ 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

บริษทั ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ช่ือ    : นายปราโมทย ์ พรประภา 

ต าแหน่ง    : กรรมการอิสระ 
     กรรมการตรวจสอบ 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท   : ไม่มี 

ที่อยู่    : บริษทั แคลริส จ ากดั  
193/27 อาคารเลครัชดา คอมเพลก็ซ์  ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ  10110 ประเทศไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  : 30 กนัยายน 2560 

อายุ    : 57  ปี 
 
การศึกษา / การฝึกอบรม / ประสบการณ์การท างาน :  

จบการศึกษาระดบัปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, ปริญญาโท 
(เกียรตินิยม) MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, และปริญญาตรีด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าจาก Northwestern University   
 
นายปราโมทย ์พรประภา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการผู ้จัดการและผูก่้อตั้ งบริษัท แคลริส จ ากัด และเคยด ารง
ต าแหน่ง Partner ของ The Boston Consulting Group (BCG) มีประสบการณ์ด้านงานท่ีปรึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 
โดยครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย มีความเช่ียวชาญดา้นยุทธศาสตร์
องคก์ร, กลยทุธ์การขยายตวัของบริษทั, การปรับโครงสร้างองคก์ร, การออกแบบกระบวนการ / การปรับโครงสร้างการ
ท างานใหม่, และกลยุทธ์และการพฒันาผลิตภณัฑ์ ระยะเวลา 9 ปีท่ีท างานท่ี BCG ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น Partner ในปี 
พ.ศ. 2544 ซ่ึงเป็นชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้นแรกท่ีได้รับต าแหน่งน้ีนอกจากน้ีนายปราโมทย ์พรประภา ยงัเป็น
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนและบริษทัมหาชนหลายแห่งรวมถึง บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน), บริษทั ไทยซมัมิท 
ฮาร์เนส จ ากดั (มหาชน), บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) ,บริษทั ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล-์
เบฟเวอเรจ คอร์เปอเรชัน่ และ บริษทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั อีกดว้ย 
 
การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 54 ประจ าปี 2566 : 

นายปราโมทย ์พรประภา ไดรั้บการเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหน่ึง ดงัรายละเอียดในวาระท่ี 5  
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ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการอิสระ 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
 

ช่ือ    : นายเอนก พนาอภิชน 

ต าแหน่ง    : กรรมการอิสระ 
     กรรมการตรวจสอบ 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท   : ไม่มี 

ที่อยู่    : 15/293 ซอยนวลจนัทร์ 44 
แขวงนวลจนัทร์ บึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ  10230 ประเทศไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  : 22 เมษายน 2565 

อายุ    : 58 ปี 

การศึกษา    : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2565 - ปัจจุบนั  : ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการ 

    บริษทั พรีเมียร์ควอลิต้ีสตาร์ช จ ากดั (มหาชน) 
 
2565 - ปัจจุบนั  : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 

2562 – 2564  : ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. อินทชั โฮลดิ้งส์ 
2560 – 2564  : กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน บมจ. อินทชั โฮลดิ้งส์ 
     กรรมการทบทวนกลยทุธ์และโครงสร้างองคก์ร บมจ. อินทชั โฮลดิ้งส์ 
     กรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั บมจ. อินทชั โฮลดิ้งส์ 
2563 – 2564  : กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและกรรมการพฒันาธุรกิจใหม่ บมจ.ไทยคม 
2562 – 2564  : กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส 
2562 – 2564   : กรรมการ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
2561 – 2564  : กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 
2560 – 2564  : กรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั บมจ. ไทยคม 
2560 – 2564  : ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั บจก.ไฮ ช็อปป้ิง 
    : กรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั บจก.อินทชั มีเดีย 
    : กรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั บจก.ทชั ทีวี 
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การฝึกอบรม 

▪ หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 62 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
▪ Harvard Leadership Development Program: Harvard Business Publishing ปี 2560-2561 
▪ Advance Management Program: The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA 
▪ หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุนรุ่นท่ี 15 
▪ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 111/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
▪ หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)#30/2023, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
 
การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 54 ประจ าปี 2566 : 

- ไม่มี     -  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
แนบทา้ยประกาศกรมทะเบียนการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

---------------------------------------------------------------- 
 

เขียนท่ี             . 
                     .   

วนัท่ี            เดือน         พ.ศ.        .     
 
      (1) ขา้พเจา้        สัญชาติ          .  
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน                           ต าบล/แขวง                                         .. 
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                         . 

      (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท  ยูนิวานชิน ้ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  จ านวนหุ้น     หุ้น 

      (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)              อายุ                 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                   . 
ถนน             ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                      . 
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย ์       หรือ 

 (2)              อายุ                 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                   . 
ถนน             ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                       . 
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย ์       หรือ 

 (3)              อายุ                 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                   . 
ถนน             ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต                        . 
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย ์        

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้ อ
หุ้น คร้ังท่ี 54 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขมุวิท เลขท่ี 
1 ถนนสุขมุวิท  ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  
 ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 (ก) 

ติดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

แนบทำ้ยประกำศกรมทะเบียนกำรคำ้เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
-------------------------------------------------------- 

 

เขียนท่ี                       
                                     . 

 
     วนัท่ี         เดือน        พ.ศ.      

. 
 (1) ขำ้พเจำ้               สัญชำติ              อยูบ่ำ้นเลขท่ี      ถนน                          . 
ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                     ..  
 
 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษัท  ยูนิวานชิน ้ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                         เสียง ดงัน้ี 
  หุ้นสำมญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั            เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั            เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
    ช่ือ        อำย ุ                ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                                  . . 
   ถนน            ต ำบล/แขวง                            อ ำเภอ/เขต                         . 
   จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          . หรือ 

    นายอภิรักษ์  วานิช   ประธานกรรมการ  อำย ุ 58  ปี 
เลขท่ี 2/8 หมู่ 2 ต ำบลรัษฎำ  อ ำเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต  83000                                หรือ 

    ดร.วิรไท สันติประภพ  กรรมการอิสระ  อำย ุ 54  ปี 
สลิลธำรำคอนโดมิเนียม 19-AW, 376/103 ถนนพระรำม 3 บำงโคล่ บำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือ 

  นายปราโมทย์ พรประภา  กรรมการอิสระ  อำย ุ 57  ปี 
เลขท่ี  193/27 อำคำรเลครัชดำ คอมเพลก็ซ์ ชั้น 6 ถนนรัชดำภิเษก  กรุงเทพฯ  10110                        หรือ 

    นายเอนก พนาอภิชน  กรรมการอิสระ  อำย ุ 58  ปี 
   15/293 ซอยนวลจนัทร์ 44 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

 
  เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 54  
ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1, ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท, 1 ถนน
สุขมุวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันำ  กรุงเทพฯ 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย  
 (4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  วำระท่ี 1 : รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 53 เม่ือวนัท่ี 22  เมษำยน 2565 
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  
                       เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 10 (ข) 

ติดอำกร
แสตมป์ 
20 บำท 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.         __________________ 

 

  วำระท่ี 2 : รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนตั้งแตเ่ดือนมกรำคม 
    ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2565 
  วำระท่ี 3 : พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินตรวจสอบส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี 4 : พิจำรณำอนุมติัจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี 5 : พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ 
    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

      กำรแตง่ตั้งกรรมกำรทั้งชุด  
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
        กำรแตง่ตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

1. นายอภิรักษ์ วานิช 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
2. ดร. พรต ซอโสตถกิุล 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
3. นายปราโมทย์ พรประภา 

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
วำระท่ี 6 : พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

วำระท่ี 7 : พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีปี 2566 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

วำระท่ี 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี) 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถำมและใหค้ณะกรรมกำรบริษทัตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) จึงไม่มี
กำรลงมติใดๆ ในวำระน้ี 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.                  . 
  

  
 (5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่ำ
กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 
 
 (6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำร
ตำมท่ีเห็นสมควร 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 

 ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของ   บริษัท  ยูนิวานิชน ้ามนัปาล์ม จ ากัด (มหาชน)    
 
 ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 54  ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1, ชั้น 5 
โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขมุวิท, 1 ถนนสุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ10110  หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  วำระท่ี  เร่ือง  เลือกตั้งกรรมกำร  (ต่อ) 
    ช่ือกรรมกำร               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมกำร               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมกำร               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมกำร               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 
แนบทา้ยประกาศกรมทะเบียนการคา้เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

-------------------------------------------------------- 
  เขียนท่ี      

                   . 
     วนัท่ี         เดือน        พ.ศ.     . 

 

 (1) ขา้พเจา้                สัญชาติ          อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน                                        .  
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       .       
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้บั                . 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษัท  ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง ดงัน้ี 
  หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้  

  (1)  ช่ือ               อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          .  
   ถนน       ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
   จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          . หรือ 
 
  (2)  ช่ือ               อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          .  
   ถนน       ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
   จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          . หรือ 
 
  (3)  ช่ือ               อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          .  
   ถนน       ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
   จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          .  
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 54 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท 
เลขท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
     หุ้นสามญั           หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
     หุ้นบุริมสิทธิ           หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด     เสียง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 (ค) 

ติดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.                  . 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี 1 : รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 53 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 
 
  วาระท่ี 2 : รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานตั้งแตเ่ดือนมกราคม 
    ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
    
  วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมติังบการเงินตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 
 
  วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 

 
  วาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

      เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 

1. นายอภิรักษ์ วานิช   

      เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง              เสียง 

2. ดร. พรต ซอโสตถกิุล   

      เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง              เสียง 

3. นายปราโมทย์ พรประภา  

      เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง              เสียง 

 

 

 

Supaporn
Typewriter
37



 3 -4 
 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.                  . 
 วาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                           เห็นดว้ย      เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 

 วาระท่ี 7 : พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2566 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 

 วาระท่ี 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามและใหค้ณะกรรมการบริษทัตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) จึงไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น   
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ     บริษัท  ยูนิวานิชน ้ามนัปาล์ม จ ากัด (มหาชน)    
 
 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 54  ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 
โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท เลขท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ  (ต่อ) 
    ช่ือกรรมการ               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมการ               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมการ               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Supaporn
Typewriter
39



[1] 
 

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (Personal Data Protection Notice) 
ส าหรบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นของบริษทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 

  
บริษทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  ใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/

หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึไดม้กีารจดัท าประกาศคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูส้นใจ
ร่วมลงทุนขึน้เพื่อแจง้รายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหผู้ถ้ือหุน้ นัก
ลงทุน และผูส้นใจร่วมลงทุนซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด และขอ
แจง้รายละเอยีดเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ใหท้่านซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบดงัต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัมกีารเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล วนัเดอืนปีเกดิ 
สถานภาพ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ขอ้มูลตามทีร่ะบุในบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง เลขที่
บญัชธีนาคาร ทีอ่ยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์หมายเลขโทรสาร เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์ภาพถ่าย เสยีงและ
ภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัมกีารเกบ็รวบรวมการใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
- เพื่อการจดัการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจดัการในการจัดการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การบนัทกึการลงมต ิเป็นตน้ 
- เพื่อการบนัทกึภาพ เสยีง และ/หรอืวดีโีอระหว่างการประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การ

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบรษิัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบรษิัท หรอืเพื่อให้ผู้เขา้ร่วม
ประชุมไดร้บัชมในภายหลงัหรอืเพื่อการประชาสมัพนัธ์เพื่อประโยชน์ของบรษิทัหรอืเพื่อประโยชน์ของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

- เพื่อบนัทกึการประชุมผูถ้อืหุน้และจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ส่งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ รวมถงึการ
เผยแพร่รายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องบรษิทัและช่องทางการสื่อสารอื่นๆของบรษิทั 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลมาจากท่านโดยตรง และจากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
(TSD) ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัในประเทศไทย 

4. การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ล่าวขา้งตน้ เวน้แต่กฎหมายอนุญาตใหม้รีะยะเวลาเกบ็รกัษาทีน่านกว่านัน้ 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
เจา้ของขอ้มูลมสีทิธขิอเขา้ถงึหรอืขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วน
บุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูล
ดงักล่าวไปยงัผูอ้ื่น คดัค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรอืการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรอืท าลาย
ขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลซึ่งเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคล ขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กต้องเป็นปัจจุบนัสมบูรณ์ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  11 
28 เม.ย. 2566 
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และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ถอนความยนิยอมทีใ่หไ้วแ้ก่บรษิทั รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานทีม่อี านาจกรณีที่
เชื่อว่าการด าเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทัไม่เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

6. การติดต่อบริษทั 
หากท่านตอ้งการด าเนินการตามสทิธขิองท่านโปรดตดิต่อบรษิทัดว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
- ทางโทรศพัท ์ : 075-681-126 
- ทางอเีมล ์ : info@univanich.com 
- ส่งจดหมายมาถงึ  : เลขานุการบรษิทั บรษิทั ยนูิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่258 ถนนอ่าว

ลกึ-แหลมสกั   ต.อ่าวลกึใต ้อ.อ่าวลกึ จ.กระบี ่81110 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 12 
28  เม.ย 2566 
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การเดินทาง 

รถไฟฟ้า                   สถานีนานา (ทางออก 3) 
                       Nana Station (Exit 3) 

รถประจ าทาง 

              ธรรมดา สาย 25, 48, 508 

              ปรับอากาศ สาย 2, 40, 501, 511 

สถานท่ีจัดประชุม 

ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท 

1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 02-098-1234 
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NNoottiiccee  aanndd  DDooccuummeennttss  ffoorr  

AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ooff  SShhaarreehhoollddeerrss  

NNoo..  5544  

  

  

  

  

  

  

 

FFrriiddaayy  2288tthh  AApprriill  22002233,,  0099..0000  hhrrss..  
  

AAtt  

  

  

BBaallllrroooomm  11      55tthh  FFlloooorr    HHyyaatttt  RReeggeennccyy  BBaannggkkookk  SSuukkhhuummvviitt    

NNoo..  11  SSuukkhhuummvviitt    SSooii  1133  RRooaadd      KKlloonnggttooeeyy  NNuuaa  WWaattttaannaa    BBaannggkkookk  1100111100  

  

  

   

******  FFoorr  mmoorree  ccoonnvveenniieennccee  iinn  rreeggiissttrraattiioonn******  

KKiinnddllyy  bbrriinngg  tthhee  RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm  wwiitthh  bbaarrccooddee  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg  



 
 

 

 
 

 
 
 

April 5th, 2023 

Subject  :  Invitation for the Annual General Meeting of shareholders 2023 

To          :  Shareholders of Univanich Palm Oil Public Company Limited   

Attachment  

1.   Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 53  held on 22 April 2022.  

2.  56-1 One Report of 2022 (QR code) 

3.  Profit allocation and record of dividends paid. 

4.  Biodata and experience of Director to replace those who retire by rotation   

5.  Remuneration of Directors.  

6.  Record of Auditor appointments and fees. 

7.  Company’s Articles of Association relating to the Annual General Meeting of  Shareholders 

8.  Documents required prior to attending the meeting for Proxy, Registration and Voting 

9.  Profiles of the Independent Directors proposed to serve as proxy of shareholders 

10.  Three Proxy Forms as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce 

11.   Personal Data Protection Notice 

12.  Hotel map 

 

 Notice is hereby given that the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Univanich Palm Oil 

Public Company Limited will be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 hrs.  at the Ballroom I,  5th Floor 

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 

The meeting agenda to be as follows:- 

Agenda 1:      To ratify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 53 held on 22nd April 

2022. 

Opinion of the Board of Directors : The Minutes of Annual General Meeting of Shareholder  

No. 53 of  22nd April 2022 should be proposed for shareholder approval.  

Agenda 2:  To consider the Directors’ annual report on the Company’s operating outcome                        

from January to December 2022.  

Opinion of the Board of Directors : The Directors’ Annual Report should be presented to the 

shareholders for their acknowledgement.   

Agenda 3: To consider and approve the audit financial statements for the year ended 31 December 

2022. 

 Opinion of the Board of Directors and the Audit Committee : The audit financial statements for 

the year ended 31 December 2022, as audited by Ms. Varaporn Vorathitikul, Certified Public 

Accountant (Thailand) No. 4474 of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited, should be 

approved.  
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Agenda 4: To consider and approve the profit allocation and payment of dividends. 

  Opinion of the Board of Directors : It is proposed to pay a final dividend of Baht 0.70 per share 

to 940,000,000 ordinary shares held at the record date of 10th March 2023.  Included in this 

payment per share the amount of Baht 0.64 per share is derived from non-tax exempted activity 

which was subject to corporate income tax of 20% and Baht 0.06 is derived from tax exempted 

BOI promoted activities.  Payment is proposed to be made by 26th May 2023. However, the 

entitlement to receive the dividends is uncertain because it has yet to be approved by the 

shareholders. 

  Combined with the interim dividend of Baht 0.30 per share paid in September 2022, the total 

dividend payments from net profit from 1 January 2022 – 31 December 2022 and retained 

earnings will be Baht 1.00 per share, totaling Baht 940,000,000.   

 

Agenda 5.    To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by 

rotation. 

 The director to retire by rotation is : (1) Mr. Apirag Vanich (2) Mr. John Clendon (3) Dr. Prote 

Sosothikul  (4)  Mr. Pramoad Phornprapha. 

  Opinion of the Board of Directors : The directors recommend that Mr. Apirag Vanich,  Dr. Prote 

Sosothikul and Mr. Pramoad Phornprapha be considered for re-election to fill the vacancies 

created by retiring Directors.   

  Mr. John Clendon, will not stand for re-election and will step-down at the end of this term, 
having served more than twenty years as a director of the company.  

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of Directors.  

Opinion of the Board of Directors : The Chairman’s and the Directors’ fees and expenses should 

remain unchanged from the previous year.  

 

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditor and fix the auditor’s remuneration 

for the fiscal year 2023.    

Opinion of the Board of Directors : The Directors recommend that Miss Sukhumaporn Wong-

ariyaporn, Certified Public Accountant (Thailand) No. 4843, Mr. Boonrueng Lerdwiseswit 

Certified Public Accountant (Thailand) No. 6552, Mr. Vichien Khingmontri, Certified Public 

Accountant (Thailand) No. 3977  and Ms. Nopanuch Apichatsatien, Certified Public 

Accountant(Thailand) No. 5266 of PricewaterhouseCoopers ABAS Limited be appointed as the 

Company’s Auditors for  2023 financial year, anyone of the above named being authorized to 

conduct the audit and express an opinion on the annual financial statements of the Company.  In 

the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is required to 

identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers ABAS Limited to 

carry out the work.   

The remuneration will be as follows :-  

▪ Fee for quarterly review of the interim financial    

statements for 3 quarters (Baht 315,000 per quarter)  Baht     945,000.00 

▪ Fee for audit of the financial statements for the year   

ending 31 December 2023     Baht  1,018,000.00 

       Total Baht  1,963,000.00  

▪ Audit of Profit per BOI Certificate     Baht   65,000.00 
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Agenda 8: Other matters (if any). 

Opinion of the Board of Directors :  The shareholders are free to ask any question and the Board 

will answer their queries.  

  

Please be advised that the Board of Directors at their meeting No. 1/2023 on 24th February 2023 resolved to fix 

the Record Date as 10th March 2023 for determining the shareholders who have the right to attend the Annual 

General Meeting No. 54 and the right to receive the dividend payment.   

All shareholders are therefore invited to attend the meeting at the time and place mentioned above. For any 

shareholders who cannot attend the meeting, you are invited to appoint a proxy by completing one of the 

attached proxy forms to be submitted at the meeting place before the meeting commences. 

 

Yours faithfully, 

By order of the Board  

 

 

( Mr. Harry Brock )    

Chief Executive Officer 
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Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53 

Friday 22nd April 2022 

 

1 Attachment 1 

28th April 2023 

 Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53 

of 

Univanich Palm Oil Public Company Limited 

Registration No. 0107543000066 (Bor. Mor. Jor. 660) 

  

       
 

 

Date of the Meeting : Friday 22nd April  2022 at 09.00 a.m. 

Venue of the Meeting : by Electronic meeting (E-AGM)  

Chairman  :  Mr. Apirag  Vanich, Chairman of the Board 

The Chairman opened the meeting at 09.00 a.m.and thanked shareholders for their attendance. He 

further stated that in order to comply with preventative quarantine regulations during the 

Coronavirus (COVID19) pandemic this Annual General Meeting has been held as an electronic 

meeting online (E-AGM).  

The Chairman reported to the meeting that due to current travel restrictions, during the Covid19 

pandemic, some of the company’s Directors, the Auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS 

Ltd., and lawyer consultant, attended this meeting on-line by Zoom conference call.   

The Company Secretary announced at the meeting that there was a total of 65 shareholders 

attending the meeting via electronic devices in person, and by proxy, holding 620,614,401 shares 

in aggregate, representing 66.02 % of the total issued shares of the Company. A quorum was thus 

constituted in accordance with the Articles of Association of the Company.  

During the meeting, there were an additional 2 shareholders that joined the meeting via electronic 

devices in person and by proxy, resulting in the total shareholders attending the meeting of 67 

shareholders, holding 620,926,401 shares in aggregate, equivalent to 66.06 % of the total issued 

shares of the company. 

Directors and management of the company, Auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd., 

and lawyer consultant attending the meeting, were as follows:- 

Board of Directors in attendance via Zoom Conference call : 

1 Mr. Apirag  Vanich   Chairman 

2 Mrs. Phortchana Manoch   Director 

3 Ms. Kanchana  Vanich   Director 

4 Dr.  Prote Sosothikul   Director 

5 Mr. Pramoad Phornprapha   Independent Director / Audit Committee 

6 Dr. Veerathai Santiprabhob  Independent Director / Audit Committee 

7 Mr. John Harvey Clendon   Executive Director / Group CEO 

8 Dr. Palat Tittinutchanon   Executive Director / Head of O.P. Research 

An apology was received from Mr. Suchad Chiaranussati, who was unable to attend due to other 

commitments. 

Senior Management in attendance via Zoom Conference call : 

1. Mr. John Harvey Clendon   Group CEO  

2. Dr. Palat  Tittinutchanon   Head of Oil Palm Research 

3. Mr. Harry Brock    Chief Operating Officer 

4. Mr. Nattapong  Dachanabhirom  Chief Financial Officer 

5. Mr. Santi  Suanyot    Senior Plantations Manager  
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6. Mr Phiphit Khlaisombat   Chief Engineer 

 

Auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. in attendance via Zoom Conference call : 

 

1. Ms. Varaporn Vorathitikul   Partner 

2. Mr. Phodjanuck  Pugsee   Audit Manager 

 

Lawyer consultant from Kudun and Partners in attendance via Zoom Conference call : 

 

1. Mr. Ekachai Chotpitayasunon  Lawyer Partner 

 

Before starting with the agenda items, the Company Secretary explained the proceeding of the 

meeting, including the voting method and submission of questions or opinions. The Annual 

General Meeting of Shareholders No. 53 was held through an electronic meeting platform using 

the service of OJ International Company Limited, who is a service provider for arranging 

electronic meeting platforms. The shareholder, who registered for attending this meeting, 

received the username and password, and also a manual for using the E-Meeting System. The 

Shareholders, once logged in, were able to view the live broadcast of the Meeting, and Vote on 

each agenda, as applicable from their device, and view the result of voting of each agenda. 

In case, any shareholder or proxy wished to give his or her opinion or ask questions, they were 

requested to type their opinion and/or questions in the E-Meeting System, which was then passed 

on to the concerned person to address or answer them.  

Then the company secretary explained the voting and vote counting procedures to be followed at 

this meeting as below  

For the voting and vote counting procedures at the meeting, shareholders had the right to vote 

according to the number of shares held, wherein one share is equal to one vote. For each agenda 

item, each shareholder was eligible to cast his/her vote, to approve, disapprove or abstain from 

voting. No split voting was allowed. Exceptions were made for proxy holders of foreign investors 

who appointed custodians in Thailand to keep their clients’ securities. For casting the vote during 

the meeting, shareholders cast his or her vote for each agenda item using the menu E-Voting in 

the system and chose to vote “approved” or “disapproved” or “abstained” within specified time. 

Once the agenda item had passed and the voting has been closed, shareholders were not able to 

vote for such agenda item again. 

Shareholders, who have entrusted their proxies to Independent Directors to attend the Meeting 

and cast their votes on their behalf, had their votes cast according to their wishes. The result of 

voting for each agenda item was announced and shown on the screen during the course of the 

meeting. 

 

For shareholders who wished to ask a question during the AGM: They were able to type their 

message in the allocated text box and state their full name or proxy. The company secretary was 

able to collect all questions in preparation for the question and answer session held after Agenda 

8 had been completed.  

 

The above rules governing the method of voting were explained to the meeting by the Company 

Secretary.  

The meeting was then held according to the following agenda :- 
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Agenda 1: Ratification of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 52 

The Chairman proposed that the meeting consider and ratify the minutes of 

Annual General Meeting of Shareholders No. 52, held on 30th April 2021, which 

were sent to all shareholders with the prior notice of this meeting and also 

publicized on the Company’s website on 14 May 2021. 

The meeting considered and resolved to ratify the minutes of Annual General 

Meeting of Shareholder No. 52 held on 30th April 2021, by majority voting as 

follows:- 

• Approved                620,926,401 votes, equivalent to      100.00% 
• Disapproved        0  votes, equivalent to         0.00% 
• Abstained 0     votes, equivalent to         0.00% 

• Invalid ballots 0     votes, equivalent to         0.00% 

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote. 

Agenda 2: Directors’ Annual Report on the Company’s Operating Outcome for the 

year January to December 2021  

The Chairman referred the meeting to the Company’s Annual Report  for the year 
2021. This report was sent to all shareholders with the prior notice of this 
meeting.   

Mr. Harry Brock Chief Operating Officer then presented an analysis of the 
company’s activities including the following commentary: - 

Part I :  Operating Outcome for 2021 

(1) Production 

In 2021 volume of outside fruit purchases at 1,111,736 tonnes were 19.0% higher 
than the previous year and a new record mainly from new areas coming into 
production in Nakhon Sri Thammarat, Phattalung and Phang-nga. 

(2) Sales 

Total sales revenue of Baht 11,789 million was 99.5% higher than in the previous 
year due to the following effects:  

The average price of Crude Palm Oil (CPO) in 2021 was 57.2% higher than in the 
previous year. Much higher prices of CPO and PKO were due to lower regional 
production, reduced global stocks of vegetable oils, and the world-wide surge in 
commodity prices. 

Total sales volume increased by 25.9% from previous year mainly due to 
increased production and third-party purchases of oil for export. 

The number of seeds sold increased by 61.8%, as higher palm oil prices 
encouraged new oil palm plantings. Electricity sales value increased by 6.3% to 
Baht 95.30 million due to the higher volume of FFB processed. 

(3) Cost of Sales 

Cost of sales of Baht 10,396 million was 100.3% higher than the previous year 
mainly due to a higher outside fruit volume and price. The higher outside price 

was due to the higher palm oil prices. 

Overall, gross margin for the year was 12% similar to the previous year. 
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(4) Overseas Operations 

In 2021, CPO Sales volume of Univanich Carmen Palm Oil Corporation 
increased by 24.5%, due to a production increase of 16.1% and the net inventory 
movement at the end of the year. The profit after tax of PHP 166.94 million was 
293.5 % higher than previous year. The profit attributed to UVAN shareholders 
was Baht 55.26 million and this has been consolidated in the UVAN trading 
result. 

(5) Trading Result 

For the financial year ending 31st December 2021, the consolidated net profit after 
tax of Baht 839.27 million (Baht 0.89 per share) was 155.0% higher than the 

result of Baht 319.12 million in the previous year. The main factors affecting this 
higher result was higher fruit crushing margins, higher profit of our estates from 
higher fruit price, higher profit from seed business and increased profit from 
third-party oil purchases for export. 

As a result of a new Thai Accounting Standard No. 41: Agriculture, a net profit of 
Baht 19.48 million was recorded in 2021 due to the change in biological asset 
values, compared to a net profit of 2.94 million in previous year. 

Part II :  Capital Projects 

Investment in Capital Projects during 2021 was Baht 124.51  million. 

Plantation projects included the routine replanting of another 135.56 ha (847.25 
rai) of oil palms.  The company’s plantations have been replanted with a new 
generation of palms. This routine annual replacement has achieved a stable, well-
balanced age profile.   

In 2021, the company has installed the additional steriliser at Pabon factory and 
replacement a bigger screw press at Topi Factory to increase the throughput of the 
factory during peak periods. The projects were completed in 2021. 

Other capital projects included new nursery in Krabi province and additional 
steriliser of Siam factory which is plan to be completed in 2022. 

During 2021 the company continued investigations in Thailand and several 
overseas countries seeking suitable investment opportunities related to our palm 
oil business. 

Cash Flow and Capital Structure 

Cash or cash equivalents on hand at 31st December 2021 were Baht 679.99 
million, compared to Baht 644.97 million at end of 2020. 

• Net cash inflow of Baht 646.76 million from operating activities resulted 
from the net profit before tax of Baht 1,103.46 million, depreciation, 
amortization and other non-cash charges in total of Baht 233.33 million, tax 
paid of Baht 171.12 million and an increase in working capital of Baht 
518.91 million. 

• Net cash outflow of Baht 118.20 million for investment purposes, included 
net capital expenditure of Baht 119.95 million, an increase in loans to 
contractors of Baht 0.13 million and interest income of Baht 1.88 million. 

• Net cash outflow of Baht 478.66 million for financing activities was mostly 

due to the dividend payments of Baht 441.80 million, being Baht 0.47 per 
share paid during 2021, Baht 30.29 million cash payment of loans from 
financial institution of subsidiary in the Philippines, and subsidiary’s interest 
payment of Baht 6.57 million. 
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• Effect of exchange rate adjustment Baht (-14.9) million  

The company’s capital structure at 31st  December 2021 was strong with a debt to 
equity ratio of 0.17 times 

 
Part III :  Outlook for 2022  

Mr. Harry Brock then referred to weather conditions, production trends and price 
trends as the main factors influencing the company’s outlook for the year 2022.   

(1)  Weather Condition  

The good rains in February and March, which indicates a better forecast for 
crop later this year. 

(2) Production Trend 

2022 has started stronger with higher production than last year. The graph 
shows our monthly CPO production in the first quarter of this year, oil 
production is currently 34% higher than last year due to improved fruit 
volume and better extraction rates. With the improved production so far, and 
the well-received rain means we certainly expect better volumes for 2022. 

(3) Price Trend  

Crude Palm Oil has continued to increase in 2022 due to lower supply in 
Indonesia and Malaysia. Indonesia have increased their export levy, and the 
shortage of labour in Malaysia, have added to the global supply concerns. 

Alternative supplies of vegetable oil remain scarce with the drought in South 
America, and lower soy output. People were looking to the sunflower oil to 
fill the supply gap, however with 80% of the sun oil coming out of Russia and 
Ukraine, this has caused further panic and sent prices climbing to record 
levels. 

Prices are currently very volatile, supply is improving in Malaysia and 
Indonesia, although at this stage we do not see any large drop in prices, as 
demand is still stronger than supply, and it will take time for stocks to 
replenish. 

The current war is also resulting in a significant reduction sunflower oil 
supply, this has also increased demand for all other vegetable oil, causing 

prices to raise. 

The increased oil prices continue to support our seeds and seedling business. 
Sales volume are significantly higher than same period last year. 

(4) Expansion Projects 

In our Topi Factory and CVP Factory, we will continue with our factory 
expansion, adding an additional 25 ton per hour capacity to our operations 
during the peak periods. 

As part of our efficiency improvement projects, we are also looking to 
maximise the use of our waste products for renewable energy. By upgrading 
our steam turbines, we can become solely dependent on our own power 
supply generated by steam from our boilers. This allows us to export all our 

biogas generated energy to the grid, improving our energy sales and reducing 
our cost of energy in our factories. 
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After the presentation of the Annual Report, Chief Operating Officer Mr. 
Harry Brock introduced the members of the Univanich Senior Management 
Committee who were attending at the meeting to assist with answers to any 
shareholder questions.   

As there were no further questions concerning the report, the Chairman 
requested the meeting to acknowledge the Annual Report on the company’s 
activities and operating outcome for the year January to December 2021.     

The meeting acknowledged and accepted the Annual Report on the 
company’s activities and operating outcome for the year January to 
December 2021. 

 

Agenda 3: To consider and approve the Statements of Financial Position and Statement 

of Comprehensive Income for the year ending 31 December 2021 

 

The Chairman asked the meeting to consider and approve the Statements of 

Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the accounting 

year ended 31st December 2021 which were audited by Ms.Varaporn Vorathitikul, 

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4474 of PricewaterhouseCoopers 

ABAS Limited.  These Financial Statements had been approved by the Audit 

Committee and are included in the Company’s Annual Report sent to all 

shareholders with the prior notice of this meeting. The key figures are as follows:- 

           Baht million 

Sales proceeds              11,789.29 

Consolidated net profit after tax    839.27 

 

Total assets    4,435.64 

Total liabilities       632.44 

Total shareholders’ equity  3,803.19 

 

 

As there were no further questions concerning the financial statements and 

auditor’s report, the Chairman requested the meeting to adopt the audited 

Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the 

year ending 31st December 2021.   

This proposal was passed by the majority voting as follows:- 

• Approved                 620,926,401 votes, equivalent to 100.00% 
• Disapproved                0 votes, equivalent to     0.00% 
• Abstained  0 votes, equivalent to     0.00% 

• Invalid ballots  0    votes, equivalent to     0.00% 

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote. 

 

Agenda 4: To consider Profit Allocation and Payment of Dividends 

The Chairman declared that in 2021 the company achieved a net profit after tax 

and before consolidation of Baht  796,903,597 from which an interim dividend of 

Baht 0.30 per share was paid in September 2021, totaling Baht 282,000,000.  The 

Board of directors has proposed to pay a final dividend of a further Baht 0.40 per 

share, totaling Baht 376,000,000. 
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Including the interim dividend of Baht 0.30 per share already paid, this final 

dividend will make the total dividend paid from year 2021 profit to be Baht 0.70 

per share, totaling Baht 658,000,000, which is 82.6 % of the net profit.  The 

Chairman requested the meeting to consider and approve this profit allocation as 

proposed by the Board of Directors. 

The meeting considered and agreed to pay a final dividend of Baht 0.40 per share 

to the 940,000,000 ordinary shares.  Included in this payment per share, the 

amount of Baht 0.40 is derived from non-tax exempted activity which was subject 

to corporate income tax of 20%.  The record date for the eligible shareholders 

who are entitled to receive the dividend will be 11th March 2022.  Payment to be 

completed by 20th May 2022, as proposed by the Board of Directors. 

This proposal on Profit allocation and payment of dividends was passed by the 

majority voting as follows:- 

• Approved   620,926,401 votes, equivalent to 100.00% 
• Disapproved        0  votes, equivalent to     0.00% 
• Abstained 0  votes, equivalent to     0.00% 
• Invalid ballots 0    votes, equivalent to     0.00% 

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote. 

Agenda 5: To elect directors to replace those who retire by rotation and appointment a 

new director to fill vacancy on the Board 

The Company Secretary declared that to comply with clause 17 of the Company’s 

Articles of Association and section 71 of the Public Limited Companies Act, at 

least one-third of the directors must retire at every Annual General Meeting.  At 

this year’s meeting the directors proposed to retire are as follows:- 

1. Mr. Suchad Chiaranussati  Independent Director / Audit Committee 

2. Mrs. Chantip Vanich  Director 

 

The Board of Directors at their meeting on 25th February 2022 recommended the 

following opinions : 

 

5.1   To elect directors to replace those who retire by rotation 

 

As Mr. Suchad Chiaranussati  has expressed his intent not to be nominated for re-

election as Independent Director/Audit Committee due to other commitment. The 

Nominating and Remuneration Subcommittee has proposed Mr. Anek Pana-

apichon be considered for election as an Independent Director and member of the 

Audit Committee, to replace Mr. Suchad Chiaranussati. 

 

The Company Secretary referred to the biographic details of  Mr. Anek Pana-

apichon circulated to shareholders with prior notice of this meetings.   

He requested the meeting to consider election of Mr. Anek Pana-apichon also 

noting that Mr. Anek Pana-apichon was particularly well qualified to be an 

Independent Director and in this capacity to serve as a member of the company’s 

Audit Committee and Strategic Planning Subcommittee. 

The meeting then considered and resolved to approve the election of Mr. Anek 

Pana-apichon to be an Independent Director, and member of the Audit Committee 

to fill the vacancy created by the retirement of Mr. Suchad Chiaranussati. 
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This appointment was confirmed by the majority voting as follows:- 

1. Mr. Anek Pana-apichon 

• Approved        620,926,401   votes, equivalent to  100.00% 
• Disapproved                          0   votes, equivalent to      0.00% 
• Abstained          0   votes, equivalent to      0.00% 

• Invalid ballots  0   votes, equivalent to      0.00% 

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote. 

5.2  The appointment a new director to fill vacancy on the Board  

         

According the resignation of Company’s Director of Mrs. Chantip Vanich since 

31 December 2020. The Company has not appointed a replacement director. 

Therefore, the meeting then proposed Mr. Harry Thomas Brock be considered for 

election as Company’s Director to fill vacancy on the Board. 

The Company Secretary then requested for Mr. Harry Thomas Brock to leave the 

meeting until the voting on this agenda has been finished.   

The Company Secretary referred to the biographic details of  Mr. Harry Thomas 

Brock circulated to shareholders with prior notice of this meetings.   

The meeting then considered and resolved to approve the appointment of Mr. 

Harry Thomas Brock to be the Company’s directors to fill the vacancies created 

by retiring directors.   

  

These appointments were confirmed by the majority voting as follows:- 

 

1. Mr. Harry Thomas Brock 

• Approved         620,926,401  votes, equivalent to  100.00% 
• Disapproved                           0  votes, equivalent to      0.00% 
• Abstained                       0  votes, equivalent to      0.00% 

• Invalid ballots   0   votes, equivalent to      0.00% 

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote. 

 

Agenda 6: To consider the Remuneration of Directors  

The Chairman referred to the details of Directors remuneration circulated with 

prior notice of this meeting. He proposed to the meeting that the remuneration of 

Chairman and Directors in 2022 should remain unchanged from the previous 

year, as follows:- 
 

Directors’ Fees     Baht     406,000.00  p.a. 

Chairman’s Fees     Baht     609,000.00  p.a. 

Chairman’s Expenses     Baht  2,196,150.00  p.a. 

Audit Committee Meeting Allowance:    

Chairman of Audit Committee   Baht       37,500.00  per meeting 

Audit Committee members   Baht       30,000.00  per meeting 
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The meeting considered the Chairman’s proposal and resolved to leave 

unchanged the Directors remuneration in 2022 as proposed by the Chairman.     

This proposal was passed by the majority voting as follows:- 
 

• Approved  620,926,401 votes, equivalent to   100.00% 
• Disapproved                                 0 votes, equivalent to      0.00% 
• Abstained        0 votes, equivalent to      0.00% 

• Invalid ballots      0     votes, equivalent to      0.00% 
 
of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote. 

 

Agenda 7: To appoint the auditor and fix the auditor’s remuneration for the fiscal year 

2021 

 

The Chairman referred the meeting to the proposal of Board of Directors to 

consider the appointment of Ms.Varaporn Vorathitikul, Certified Public 

Accountant (Thailand)No. 4474 of Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited to be 

the Company’s auditor for the fiscal year 2022. 

The Board of Directors endorsed the proposed Auditor annual remuneration in 

2022 of Baht 1,870,140. and Baht 65,000 per BOI Certificate.  

As there were no questions, the Chairman requested the meeting to appoint the 

auditor and fix the auditor’s remuneration for the fiscal year 2022 as proposed by 

Board of Directors.  

The meeting considered and resolved that Ms.Varaporn Vorathitikul, Certified 

Public Accountant (Thailand)No. 4474 or Miss Sukhumaporn Wong-ariyaporn, 

certified Public Accountant (Thailand) No. 4843 or Mr.Vichien Khingmontri 

certified Public Accountant (Thailand) No. 3977 of PricewaterhouseCoopers 

ABAS Limited be appointed as the Company’s Auditor for 2022 financial year, 

anyone of the above named  being authorized to conduct the audit and express an 

opinion on the annual financial statements of the Company.  In the absence of the 

above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is required to 

identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers 

ABAS Limited to carry out the work with the approval of the Audit Committee.  

The annual remuneration in 2022 Baht 1,870,140 and the fee for audit of BOI 

Certificates at Baht 65,000 per Certificate. 

   

This proposal was passed by the majority voting as follows:- 

• Approved    620,926,401   votes, equivalent to   100.00% 
• Disapproved         0 votes, equivalent to 0.00% 
• Abstained                                          0     votes, equivalent to 0.00% 

• Invalid ballots            0     votes, equivalent to      0.00% 

of the total votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote. 

 

Agenda 8: Other Matters 

The Chairman invited shareholders to raise any questions  they may have 
regarding the Company and its operations. The Board of Directors and the 
company’s management will be pleased to answer those questions. 
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The following inquiries were raised by shareholder: 

1. Question :   Mr. Worraphot Noipha - shareholder asked as follows : 

▪ The Chean Vanich concession lawsuit against with Forestry 
Department, if losing the case how will it affect the company? 

▪ If diesel fuel floats on May 1, how will this affect biodiesel 
policy and palm industry? 

▪ Has the company increased exports? And now, what 
percentage of the capacity of factories utilization in both 
Thailand and Philippines ? 

    Answer  : Mr. Apirag Vanich and Dr. Palat Tittinutchanon replied as follows 
: 

 
▪ The Chean Vanich concession on 10,849 rai, the 

Administrative Court in Nakhon Sri Thammarat judged that 
the Minister of Natural Resources must propose the 
Company’s application to the Cabinet for approval within 60 
days after final judgment. Until now the Minister of Natural 
Resources has still not submitted the Company’s application 
to the Cabinet for consideration. The Company has already 
written off the accounting assets in the said area. 

At present, the company does not take any action in disputed 
area about 3 years, so if the court has ruled that the company 
loses the case, it will definitely not affect the business of the 
company. 

▪ The current prices, we do not see any increase of palm oil for 
biodiesel. For 2021 we saw a reduction of 16% in palm oil for 
biodiesel production. Therefore, volume to be used for 
biodiesel production unlikely to change in 2022. As we see in 
2021 demand, export is filling the gap of the lower domestic 
demand. 

▪ The company increased export by 197% in 2021. We expect 
to increase in 2022. Our capacity for factories about 350 
mt/FFB per hour. We target approx 250,000 of palm oil 
production for 2022. 

 
2. Question :   Mr. Noppakun Munsin - shareholder asked as follows : 

▪ Has the company sold CPO in Thailand? How many 
percentage? 

▪ What is the volume of CPO exports compared between 2021 
and 2022 

    Answer  : Mr. Harry Brock replied as follows : 
 
▪ The domestic & export CPO sales was 32% and 68% 

respectively. 

▪ The CPO exports increased dramatically in 2021, from approx 
37,000 mt in 2020 to 140,000 mt, in 2021. 
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3. Question :   Mr.Muangtong Sateinsagpong - shareholder asked as follows : 

▪ Does the management team have a plan to support the 
abolition of state support for biodiesel and the increasing 
usage of EVs? 

    Answer  : Mr. Harry Brock replied as follows : 
 
▪  Mandates to support biodiesel production will come and go, 

driven by government intervention. The company plan is 
focusing more on the export market, as this is the growth area, 
with increasing CPO production in Thailand. 

 
4. Question :   Mr.Chatchon Karmonrattanapon - shareholder asked as follows : 

▪ Is it expected that government policies will have an impact to 
company’s export trend ? 

    Answer  : Mr. Harry Brock replied as follows : 
 
▪  In 2021 the government supported export through subsidy, once 

stock levels exceeded 300,000 mt. Export in 2022 have been 
very encouraging so far. Government policy can have a 
significant impact on export trend. However, we are not able to 
predict government intervention at this stage. 

 
There were no questions or other matter raised to the meeting. 

The chairman thanked the shareholders for attending the meeting and also thanked to 
Mr. John Clendon who will retired from Group CEO by end of this month for his valuable 
contribution to the growth of the Univanich business in Thailand and Philippines for more than 
28 years. 

The meeting adjourned at 10.15  hrs. 
 
  
 
 
 

(Signature)   - Apirag Vanich -  Chairman  

         (  Mr. Apirag  Vanich    ) 

 

 

(Signature)  -Supaporn Na Songkhla -  Secretary to the meeting 

                   ( Ms. Supaporn Na Songkhla ) 
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Profit Allocation and Payment of Dividends  
 

The Company has a policy to pay cash dividend of not less than 50% of its net profit after taxation. However, 

whether the Company will pay a dividend and the amount thereof will depend, amongst other things, on the 

Company’s financial conditions and future plans.  

 

Record of Dividend Payments 

 
(Baht per share) 

(%)

1998 284.7 261.0 91.7% 0.315 0.175 0.14

1999 356.1 214.2 60.2% 0.259 0.125 0.134

2000 234.8 140.8 60.0% 0.17 0.050 0.134

2001 207.1 145.0 70.0% 0.175 0.075 0.10

248.6 0.30 0.30

2002 222.5 145.0 65.2% 0.175 0.10 0.075

2003 400.2 306.7 76.6% 0.35 0.20 0.15

2004 385.2 282.0 73.2% 0.30 0.13 0.17

2005 200.1 188.0 94.0% 0.20 0.13 0.07

2006 378.3 258.5 68.3% 0.275 0.125 0.15

2007 505.2 376.0 74.4% 0.40 0.25 0.15

2008 1,444.7 1,081.0 74.8% 1.15 0.75 0.40

2009 580.5 423.0 72.9% 0.45 0.20 0.25

2010 536.5 423.0 78.8% 0.45 0.20 0.25

2011 1,282.2 893.0 69.6% 0.95 0.45 0.50

2012 986.6 658.0 66.7% 0.70 0.20 0.50

2013 735.0 517.0 70.3% 0.55 0.20 0.35

2014 643.9 470.0 73.0% 0.50 0.20 0.30

2015 394.5 376.0 95.3% 0.40 0.17 0.23

2016 360.9 376.0 104.2% 0.40 0.17 0.23

2017 623.1 470.0 75.4% 0.50 0.17 0.33

2018 295.0 376.0 127.5% 0.40 0.17 0.23

2019 207.8 319.6 153.8% 0.34 0.17 0.17

2020 314.3 253.8 80.8% 0.27 0.10 0.17

2021 796.9 658.0 82.6% 0.70 0.30 0.40

2022 1356.6 940.0 69.3% 1.00 0.30 0.70

Total 13,732.7 10,800.2 78.6% 11.68 0.175 0.265 0.184 0.21 0.50 0.28 0.28 0.30 0.20 0.40 0.90 0.60 0.45 0.70 0.70 0.70 0.55 0.47 0.40 0.40 0.50 0.40 0.27 0.47 0.70 0.70

2020

Declare

2022

Year of Remittance

1998 1999 2000 2001 2018 20232008 2009 2010 2011 2012 2013 2019

div idend 

per 

share(Ba

ht)

2021

Special

2014 2015 2016 20172002 2003 2004 2005 2006 2007
Year

Profit 

after tax  

(Baht 

million)

Div idend 

 (Baht 

mill)

 

N.B.  : 1)  Number of shares was increased from 82,851,200 to 94,000,000 on 25th November 2003, with par value Bt 5.0 each 

 2)  Number of shares has been split from 94,000,000 at par Bt 5.-/share to 940,000,000 shares at par Bt 0.50 /share on 10th May 2013. 

3)  Dividends per share before 2013 are shown here based on the new 2013 par value of Bt 0.50 /share.   

             

 

 

Opinion of the Board of Directors 

 
It is proposed to pay a final dividend of Baht 0.70 per share amounting to Baht 658,000,000.  Included in this payment per 

share the amount of Baht 0.64 is derived from non-tax exempted activity which was subject to corporate income tax of 20% and 

Baht 0.06 is derived from tax exempted BOI promoted activities.   
 

Including the interim dividends of Baht 0.30 per share paid in September 2022, this will make the total dividend paid on 2022 

profit to be Baht 1.00 per share, totalling Baht 940,000,000. 

 

It is proposed to fix the record date of 10th March 2023 for determining the shareholders who are entitled to receive the dividend. 

It is proposed to make payment by 26th May 2023. 
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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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Biodata and experience of persons nominated for re-election  

as Directors of the Company 
2 

(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.  
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Remuneration of Directors 
 

 

 

The details of remuneration for Directors and Audit Committees in 2023 are as follows : 

 

Description Annual Remuneration (Baht) 

Actual 2022 Proposed 2023 

Director’s Fees  
Chairman’s Fees  
Chairman’s Expenses 

406,000.00 

609,000.00 

2,196,150.00 

406,000.00 

609,000.00 

2,196,150.00 

 

        

 

Description Remuneration (per meeting) 

Actual  2022 Proposed 2023 

Audit Committee Chairman  
Audit Committee Members 

37,500.00 

30,000.00 

37,500.00 

30,000.00 

 

 

The company does not operate an ESOP programme.  

 

 
 
 

 

 

 

 

Opinion of the Board of Directors 
 

The Nomination and Remuneration Committee carefully considered the appropriateness of 

directors’ remuneration and the financial performance of the company.  

 

The Committee proposed that shareholders consider and approve that remuneration of 

Directors and Audit Committee for the year 2023 should remain unchanged from the 

previous year. 
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Record of Auditors  
 
 

Status Year Audit Firm Auditor Audit Fee 

 

  

 2009 PwC  Mrs Suwannee Bhuripanyo         1,128,500 (Q Reviews &  

      Annual Audit) 

      42,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit) 

 

                2010 – 2011  PwC  Mr. Vichien Khingmontri           1,167,000 (Q Reviews &  

      Annual Audit) 

      42,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit)  

   

               2012 – 2013  PwC  Mr. Vichien Khingmontri           1,213,680 (Q Reviews &   

      Annual Audit) 

      42,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit)  

   

              2014 – 2015   PwC  Mr. Chaisiri Ruangritchai          1,308,000 (Q Reviews &  

      and Annual Audit) 

      42,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit)  

   

 2016 PwC  Mr. Chaisiri Ruangritchai            1,408,000 (Quotation for  

      quarterly reviews  

      and Annual Audit) 

      42,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit)  

 

 2017 PwC  Mr. Chaisiri Ruangritchai            1,550,000 (Quotation for  

      quarterly reviews  

      and Annual Audit) 

      65,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit)  

 

                2018 – 2020 PwC  Mr. Chaisiri Ruangritchai          1,781,120 (Quotation for  

      quarterly reviews  

      and Annual Audit) 

      65,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit)  

 

 2021 PwC  Ms. Varaporn Vorathitikul         1,870,140 (Quotation for  

      quarterly reviews  

      and Annual Audit) 

      65,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit)  

 

 2022 PwC  Ms. Varaporn Vorathitikul         1,870,140 (Quotation for  

      quarterly reviews  

      and Annual Audit) 

      65,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit)  

 

Propose 2023 PwC  Sukhumaporn Wong-ariyaporn 1,963,000 (Quotation for  

      quarterly reviews  

      and Annual Audit) 

      65,000 per BOI Certificate  

      (Audit for BOI Profit)  

Attachment  6 
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Opinion of the Board of Directors 
 

The Directors recommend that Ms. Sukhumaporn Wong-ariyaporn, Certified Public Accountant 

(Thailand) No. 4843, Mr. Boonrueng Lerdwiseswit, Certified Public Accountant (Thailand) No. 6552, 

Mr. Vichien Khingmontri, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3977, Ms. Nopanuch 

Apichatsatien, Certified Public Accountant (Thailand) No. 5266 of Pricewaterhouse Coopers ABAS 

Limited be appointed as the Company’s Auditors for 2023 financial year, any one of the above named  

being authorized to conduct the audit and express an opinion on the annual financial statements of the 

Company. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is 

required to identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers ABAS 

Limited to carry out the work.  The remuneration will be as follows:- 

▪ Fee for quarterly reviews of the interim financial     

 statements for 3 quarters (Baht 315,000 per quarter)  Baht         945,000.00 

▪ Fee for audit of the financial statements for the year   

 ending 31 December 2023     Baht      1,018,000.00 

        Total Baht     1,963,000.00 

▪ Fee for audit of Profit per BOI Certificate   Baht       65,000.00  
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Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. 
Articles of Association excerpts relating to the AGM  

1 

 

Articles of Association 

 

Of 

 

Univanich Palm Oil Public Company Limited 
 

 

(Excerpts relating to the Annual General Meeting of Shareholders) 
 
Register Closing : 

 

14. During the period of twenty-one days prior to each shareholders’ meeting, the Company may 

cease to accept registration of share transfers by notifying the shareholders in advance at the head 

office and at every branch office of the Company not less than fourteen days prior to the 

commencement date of cessation of the registration of share transfers. 

 

Directors Election and Remuneration : 

 

16. The remuneration of the directors shall be fixed by the shareholders’ meeting. 

17. At the ordinary meeting in every year, one-third of the directors, or, if their number is not a 

multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from office. 

The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company 

shall be drawn by lots.  In every subsequent year, the directors who have been longest in office 

shall retire. 

A retiring director shall be eligible for re-election. 

22. The shareholders may pass a resolution removing any director from office prior to retirement as a 

result of the expiration of the director’s term of office, by a vote of not less than three quarters of 

the number of shareholders attending the meeting who have the right to vote and who have shares 

totaling not less than half of the number of shares held by the shareholders attending the meeting 

and having the right to vote. 

 

Shareholders’ Meeting : 

 

31. The place of the meeting shall be in the province where the head office of the Company is located 

or branch office of the Company is located in a nearby province or Bangkok or any neighboring 

provinces attached to Bangkok. 

 

32. A general shareholders’ meeting shall be held at least once in every year.  Such meting is called 

the “Ordinary Meeting”.  The meeting shall be held within four months after the end of the 

financial year of the Company.  All other general meetings are called “Extra-ordinary Meetings”. 

 

The Board of Directors may call an extra-ordinary meeting of shareholders any time the Board 

considers it expedient to do so.  Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth 

of the total number of shares sold or shareholders numbering not less than twenty-five persons 

holding shares amounting to not less than one-tenth of the total number of shares sold may submit 

their names in a request directing the Board of Directors to call an extra-ordinary general meeting 

at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request.  The 

board of Directors shall proceed to call a shareholders’ meeting to be held within one month of the 

date of receipt of such request from the said shareholders. 

 

 

Attachment 7 
28th  April  2023 

Supaporn
Typewriter
21
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33. In calling a shareholders’ meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice calling the 

meeting that states the place, date, time and agenda of the meeting, and stating with reasonable 

detail the matters to be proposed to the meeting by indicating clearly whether it is a matter 

proposed for information, for approval or for consideration, including the opinions and 

recommendations of the Board of Directors in the said matters.  The said notice shall be delivered 

to the shareholders, the Registrar and to each stock exchange upon which the Company is listed at 

least seven days prior to the date of the meeting. 

 

The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper at least three days prior 

to the date of the meeting.  

 

34. A quorum of a shareholders’ meeting shall be constituted by shareholders and proxies (if any) 

attending at a shareholders’ meeting amounting to  not less than twenty-five persons or not less 

than one half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold 

shares amounting to not less than one-third of the total number of sold shares of the Company. 

 

At any shareholders’ meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting ad 

the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum and if such 

shareholders’ meeting was called as a result of a request by the shareholders, such meeting shall 

be cancelled.  If such meeting was not called as a result of a request by the shareholders the 

meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to 

shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting.  In the subsequent meeting a 

quorum is not required. 

 

35. A shareholder shall be entitled to be present and to vote at any general meeting. 

 

In the case of joint holders of shares, any one of such persons may vote, but if more than one of 

those persons is present at a meeting, the person whose name stands first on the Register of 

Members shall alone be entitled to vote. 

 

36. At a shareholders’ meeting, a shareholder may authorize other persons as proxies to attend and 

vote at any meeting on his/her behalf. 

A proxy need not be a shareholder of the company. 

 

The proxy shall be appointed, in writing signed by the principal and as specified by the Registrar, 

and the instrument of appointment shall contain at least the following particulars:- 

 

(a) the number of shares held by the principal; 

(b) the name of the proxy; and 

(c) the serial number of the meeting at which the proxy is authorized to attend and to vote. 

 

The instrument of proxy must be deposited with the Chairman or any other person assigned by the 

Chairman before the proxy attends the meeting. 

 

An instrument of proxy shall be deemed to be the instrument to authorize the person to be the 

instrument to authorize the person to attend the meeting and cast its vote. 

 

37. If the meeting has not concluded the consideration of matters according to the sequence of the 

agenda in the notice or of the matters raised by shareholders, holding shares amounting to not less 

than one-third of the total number of shares sold, as the case may be, and it is necessary to 

postpone the consideration of such matters, the meeting shall determine the place, date and time 

for the next meeting and the Board of Directors shall, not less than seven days prior to the date of 

such next meeting, deliver to the shareholders a notice calling the meeting which indicates the 

place, date, time and the agenda of the meeting.  The notice calling the meeting shall also be 

published in a newspaper not less than three days prior to the date of the meeting. 
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38. The Chairman of the Board shall be the Chairman of shareholders’ meetings.  If the Chairman of 

the Board is not present at a meeting or cannot perform his duty, and if there is a vice-chairman, 

the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting.  If there is not a 

vice-chairman or the vice-chairman is not present at the meeting or cannot perform his duty, the 

shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting. 

 

39. In a shareholders’ meeting, every shareholder shall have one vote for each share. 

 

Any shareholder who has a special interest in any matter cannot vote on such matter except for 

voting on the election of directors. 

 

Any resolutions or any business approval shall be passed by a simple majority of votes of 

shareholders attending the shareholders’ meeting and being entitled to vote, except for the 

following events which shall be passed by three-fourths of votes of shareholders attending the 

meeting and being entitled to vote:- 

 

(a) the sale or transfer of the whole or material parts of the business of the Company to other 

person; 

(b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private 

companies by the Company; 

(c) the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of 

the whole or important parts of the business of the Company, the assignment of the 

management of the business of the Company to any other persons or the amalgamation of 

the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing; 

(d) the increase or decrease of the capital of the Company; and 

(e) the amendment of  the Company’s Memorandum and Articles of Association. 

 

40. The ordinary meetings shall usually be summoned for the purpose of:- 

 

(a) considering the report of the Board of Directors covering work done during the past 

period of time; 

(b) considering approval of the Statement of Financial Position and Statement of 

Comprehensive Income ; 

(c) considering distribution of dividends; 

(d) electing new directors in place of those who retire by rotation; 

(e) appointing an auditor; and/or 

(f) transacting other business. 

 

Dividend Payment : 

 

45. No dividend may be declared except by a resolution of shareholders or by the Board of Directors 

in the case of interim dividend payment. 

 

The shareholder shall be notified in writing of such payment of dividends within one month of the 

date of such resolution, and such notice shall also be published in a local newspaper. 

 

46. The Company shall declare and pay dividends after deduction of all its existing provision 

accumulated losses.  If the Company has sustained loss, no dividend may be paid until such loss 

has been made good. 

 

With its shareholders Meeting’ s approval, the Company may transfer premium reserve which has 

been reserved from the excess of the share price exceeding the par value, reserves required by law 

under Clause 49 or other reserves to compensate the Company’s cumulative losses.  
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The compensation under the foregoing paragraph shall be made by deduction from other reserves, 

reserve required by law, and premium reserve respectively 

 

47. The Board of Directors may from time to time declare such interim dividends, which appear to 

them to be justified by the profits of the Company and after paying such dividend, the Board shall 

report this at the next shareholders’ meeting. 

 

48. Dividend shall be distributed according to the number of shares, with each share receiving an 

equal amount, unless otherwise specified. 

 

49. The Company shall allocate not less than five per cent of its annual profit less the accumulated 

losses brought forward (if any) to a reserve fund until this fund attains an amount not less than ten 

per cent of the registered capital. 

 

In addition to the reserve fund, the Board of Directors may propose for vote at a shareholders’ 

meeting the allocation of any other reserve fund for the benefit of the Company’s business. 

 

Documents submitted with the Notice :  

 

56. The Board of Directors shall deliver the following documents to the shareholders along with 

written notices calling for an annual general meeting:- 

 

(a) Copy of the balance sheet and the statement of profit and loss which have been examined 

by the auditor; and 

 

(b) The annual report of the Board of Directors and the supporting documents of the report. 

 

Minutes of Meeting :  

 

57. The Board of Directors shall maintain a register of directors, the minutes of meetings of the Board 

of Directors and the minutes of shareholders’ meetings.  The resolutions of the Board of Directors’ 

meetings and the shareholders’ meetings are deemed to be correct evidence and such evidence 

shall be kept at the head office of the Company or the Board may assign to any other person the 

duty of keeping the said documents in the province where the head office of the Company is 

located or a nearby province but the Company must notify the Registrar prior to the assignment. 

 

Auditors / Audit Fee :  

 

58. An auditor shall be appointed at the annual general meeting.  A retiring auditor is eligible for re-

election. 

 

59. The remuneration of the auditors shall be approved in any shareholders’ meeting. 

 

60. Directors, staff members, employees or persons holding any position in the Company shall not be 

the auditor of the Company. 

 

61. The auditor has a duty to attend every shareholders’ meeting at which the balance sheet, the 

statement of profit and loss and the problems relating to the accounts of the Company are to be 

considered, in order to explain to the shareholders the auditing of the accounts.  The Company 

shall also deliver to the auditor the reports and documents of the Company that are to be received 

by the shareholders at that shareholders’ meeting. 

Supaporn
Typewriter
24



Documents Required Prior to Attending the Meeting, 

Proxy Forms, Registration and Voting 
 
 

Documents Required Prior to Attending the Meeting 
 
1.  For Natural Person 

1.1  Self-Attending 

Shareholders must sign and submit the Registration Form  to the company’s 

officers at the meeting.  

▪ Thai Nationality   The identification card of the shareholders issued by 

government authorities, e.g. the identification card, governmental 

identification card, including the evidence of name or last name’s change      

(if any).  

▪ Non-Thai Nationality   The passport of the shareholder.  

1.2  Proxy 

 Shareholders must sign and submit the Registration Form to  the company’s 

officers at the meeting.   

▪ Thai Nationality / Non-Thai Nationality    

1. Proxy Forms in the form as attached to the Notice to Shareholders, 

completely filled up and signed by the Shareholder and the Proxy. 

2. Certified true copy of valid identification card or passport of the 

Shareholder. 

3. Certified true copy of valid identification card or passport of the Proxy. 

4. To present identification card of the Proxy. 

2.   For a Juristic Person 

Shareholders must sign and submit the Registration Form to the Company’s officers 

at the meeting.   

2.1   A Juristic Person registered in Thailand 

1. Proxy forms in the form as attached to the Notice to Shareholders, completely 

filled up and signed by the authorized director(s) of the Shareholder and the 

Proxy. 

2. Copy of the Certificate if Incorporation issued within 60 days by Department 

of Business Development, Ministry of Commerce, certified by the authorized 

director(s) of the Shareholder.  

Attachment  8 
28th April  2023 
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3. Certified true copy of valid identification card of authorized director(s) signing 

the Proxy Form. 

4. Certified true copy of identification card of the Proxy. 

 

2.2   A Juristic Person registered outside Thailand    

1. Proxy forms in the form as attached to the Notice to Shareholders, completely 

filled up and signed by the authorized director(s) of the Shareholder and the 

Proxy. 

2. Copy of Certificate of Incorporation (or by-law document) certified by the 

authorized director(s) of the Shareholder.  

3. Certified true copy of passport the authorized director(s) who signed the Proxy 

Form. 

4. Certified true copy of valid identification card or passport of the Proxy. 

5. To present identification card or passport of the Proxy. 

 

 

Proxy Forms 
 

 The following three Proxy Forms specified by the Department of Business 

Development, Ministry of Commerce have been submitted to Shareholders together with the 

Notice; 

▪ Form A :  General Proxy Form (Simple Form) 

▪ Form B :  Specific Proxy Form (recommended) 

▪ Form C :  For Foreign Shareholders Appointing Custodian in Thailand 

 

Shareholders who will not be able to attend the meeting may appoint a person as your 

Proxy as follows: 

(1) Complete only one of the above Proxy Forms.  

(2) Authorize a person to attend and vote at the meeting on your behalf by 

specifying the name with details of a person to be your Proxy or authorize 

anyone of the following Directors of the Company to be your Proxy:  

1.  Mr. Apirag  Vanich   Chairman 

2.  Dr. Veerathai  Santiprabhob  Independent Director 

3.  Mr. Pramoad  Phornprapha  Independent Director 

4.  Mr. Anek  Pana-apichon  Independent Director 

 

(3) Affix the Baht 20 stamp duty with specifying the date of Proxy Form across 

such stamp duty.  For your convenience, the Company will facilitate in affixing 

the stamp duty when registration to attend the meeting. 
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(4) Submit the completed Proxy Form in a sealed envelop to the Chairman or 

person designated by the Chairman at least half an hour before beginning of the 

meeting. 

Allocation of shares to several Proxies to vote in the meeting is not allowed.  

 

 

Registration for Meeting 
 
 The Company’s officers will be present for registration to attend the meeting not less 

than 1 hour before the meeting or from 8.00 hours at Ballroom I, 5th Floor, Hyatt Regency 

Sukhumvit Bangkok Hotel, No. 1, Sukhumvit 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana Bangkok 

Thailand.  Please refer to the map attached.  

 

 

Voting 
 

1. Voting will be counted as one vote for each share.  Separate voting for approval, 

disapproval or abstention will be allowed. 

2. In the normal case, any resolutions or any business approval shall be passed by a 

simple majority of votes of shareholders attending the meeting in person or by 

proxy, and being entitled to vote.  If the voting is tied, the Chairman is entitled to 

vote for final decision. 

3. In another case, if the law or the Company’s Articles of Association stipulated a 

different method of voting, the voting shall proceed according to such law or 

Company’s Articles of Association, and this will be notified by the Chairman 

before voting in each agenda. 

4. Any shareholder or the proxy having any special interest in a matter shall not be 

permitted to vote on such a matter and may be invited by the Chairman to 

temporarily leave the Meeting, except for voting on the election of Directors. 

5. Voting may be made openly by show of hand.  A voting by written poll may be 

made upon the request of at least five shareholders and the Meeting resolves 

accordingly.  The method of vote by written poll shall be specified and informed 

to the Meeting before voting, by the Chairman, and each shareholder shall be 

entitled to receive a voting card prescribed by the Company.  The voting cards 

shall be returned to the company immediately the meeting completed.  
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Profiles of the Independent Directors 

as possible choices of proxy voter for shareholders 

Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. 
 

Name    : Dr. Veerathai Santiprabhob 

 

Position   : Independent Director 

     Chairman of Audit Committee 

 

Univanich shares owned  : None 

 

Address   : Salintara Condominium 19-AW 

     376/103, Rama 3 Road 

     Bang Khlo, Bangkholaem 

     Bangkok 10120 

 

Age     : 54 years 

 

Appointment date  : 30 April 2021 

Education 

• Ph.D. in Economics, Harvard University 

• A.M. in Economics, Harvard University 

• B.A. in Economics, First Class Honors, Thammasat University 

Experience 

1994 – 2000   Economist, International Monetary Fund, Washington, DC, U.S.A. 

1998 – 2000 Co-Director, Policy Research Institute, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance (on 

leave from the IMF) 

2000 – 2008 Siam Commercial Bank PCL, last designation held as Executive Vice President and 

Head of Business Bank - Strategic Planning Division 

2009 – 2013 Executive Vice President and Chief Strategy Officer, The Stock Exchange of Thailand 

2013 – 2015 Advisor, Thailand Development Research Institute 

2015 – 2020 Governor, Bank of Thailand 

Position in Other Listed Companies 

• Independent Director, Member of the Risk Management Committee, and Member of the Corporate 

Governance and Sustainable Development Committee, PTT Exploration and Production PCL 

• Independent Director and Member of the Audit Committee, Bangkok Dusit Medical Services PCL 

Training 

• Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021) Thai Institute of Directors Association (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 2007) Thai Institute of Directors Association (IOD) 

• Directors Certification Program (DCP 2014) Thai Institute of Directors Association (IOD) 

• Leadership Program, Capital Market Academy 

• Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, 

MA, USA. 

Direct and Indirect special interest in the proposed agenda in the AGM No. 54 for year 2023 :  
 

- None –  

Attachment 9 
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Profiles of the Independent Directors 

as possible choices of proxy voter for shareholders 

Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. 
 

 

 

Name    : Mr. Pramoad  Phornprapha 

 

Position   : Independent Director 

     Member of Audit Committee 

 

Univanich shares owned  : None 

 

Address   : Claris Co.,Ltd.   

193/27 Lake Ratchada Office Complex 

6th Floor Ratchadapisek Road  

Bangkok  10110,  Thailand 

 

Age     : 57  years 

 

Appointment date  : 30 September 2017 

 

Education / Working / Training :   

 

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.   

 

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 and Thai 

Summit Harness Public Company Limited,  Amarin Printing and Publishing Public Company 

Limited, Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation and Food and Beverage United Co.,Ltd.   

 
 
Direct and Indirect special interest in the proposed agenda in the AGM No. 54 for year 2023 :  
 

Mr. Pramoad  Phornprapha will be considered for re-election as an Independent Director and 

member of Audit committee under agenda 5. 
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Profiles of the Independent Directors 

as possible choices of proxy voter for shareholders 

Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. 
 

Name    : Mr. Anek Pana-apichon 
 
Position   : Independent Director 
     Member of Audit Committee 
 
Univanich shares owned  : None 
 
Address   : 15/293 Soi Nuanchan 44  

Nuanchan, Bueng Kum 
Bangkok 10230 
Thailand 

 
Age     : 58  years 

 
Appointment date  : 22 April 2022 

 
Education  :  Master Degree in Business Administration, 

 Chulalongkorn University 

Position in other listed companies 

: Chairman of the Board of Directors / Independent Director/ Member  of 

Nomination Remuneration and Governance Committee 

    Premier Quality Starch Public Company Limited 

   : Independent Director / Chairman of Audit Committee 

    SC Asset Corporation Public Company Limited 

Experience 

2019-2021   : Chief Executive Office, Intouch Holding Plc 

2017-2021   : Member of the CSR Committee for Sustainable development 

  : Member of the strategic & Organizational Review Committee   

  : Director and Authorized Director, Intouch Holdings Plc 

2020-2021  : Member of the Governance and Nomination Committee and     

                   Member of the New Business Development Committee,  

    Thaicom Plc 

 

2019-2021   : Director and Member of the Executive Committee,     

                                                                 Advanced Info Service Plc 

Director, Advance Wireless Network Co., Ltd 

 

2018-2021                  : Member of the Compensation Committee and Chairman of  the   
      Executive Committee, Thaicom Plc 

 

2017-2021  : Director and Authorized Director, Thaicom Plc 

  Chairman of the Board of Directors and Authorized Director, High 

Shopping Co.,Ltd. 

  Director and Authorized Director, Intouch Media Co.,Ltd. 

  Director and Authorized Director, Touch TV Co.,Ltd. 
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Training  

• Diploma, National Defence College, The National Defence Course Class 62:Thailand National Defence 

College 

• Harvard Leadership Development Program: Harvard Business Publishing (2017-2018) 

• Advance Management Program: The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA 

• Executive Program Class 15, The Capital Markets Academy (CMA) 

• Directors Certification Program (DCP) Class 111/2008, IOD 

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) #30/2023, IOD 

 

 

Direct and Indirect special interest in the proposed agenda in the AGM No. 54 for year 2023 :  
 

- None –  
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Duty Stamp 

Bt 20 

 

Proxy Form A 

(A simple non-complicated form) 
Attachment to the Notification of the Commercial Registration Department 

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

------------------------------------------------ 

Written at                                . 

                                         .   

Date                                     .     

 

 I/We         Nationality                         .  

Residing at              Road                    sub-District             .       

District        Province        Postal Code             .      

Country     .      

 Being a shareholder of   Univanich Palm Oil Public Company Limited. 

Holding the total number of       shares. 

 I/We hereby appoint  

 (1) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                    or 

 (2) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                    or 

 (3) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                  .            

 Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General 

Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. at Ballroom I, 5th Floor, 

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 

Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.  

  
 
 Signed          Proxy Grantor 

 (       ) 

 Signed          Proxy Holder 

 (       ) 

 

 Signed          Proxy Holder 

 (       ) 

 

 Signed          Proxy Holder 

 (       ) 
 

Remark 

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of shares 

may not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 

Attachment : 10 (A) 
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Duty Stamp 

Bt 20 

 

Proxy Form B  

(Demonstrating specific details of authorization) 

Attachment to the Notification of the Commercial Registration Department 

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

------------------------------------------------ 

Written at         .                   

                                 .   

 

Date                          .          

 

 (1)  I/We          Nationality           .       

Residing at No.         Road               sub-District             .      

District        Province        Postal Code             .     

Country     .      

 (2)  Being a shareholder of Univanich Palm Oil Public Company Limited, holding the total 

number of                  shares and entitled to               votes as follows:-  

       ordinary shares, entitled to        votes 

       preference shares, entitled to        votes 

 

 (3)  I/We hereby appoint 

  (Please indicate (/) in front of only one proxy) 

   Name                aged                years  

        Residing at No.         Road                sub-District                        .. 

District       Province   Country                  . 

   Postal Code                            or 

   Mr. Apirag  Vanich   Chairman of the Board Age   58 

Residing at 2/8 Moo 2 Tambon Ratsada, Amphoe Muang, Phuket 83000  Thailand      or 

   Dr. Veerathai Santiprabhob   Independent Director  Age   54 
Salintara Condominium 19-AW, 376/103, Rama 3 Road, Bang Khlo, Bangkholaem,  

Bangkok 10120                                                                                                                 or 

 Mr. Pramoad Phornprapha   Independent Director  Age   57 

Claris Co.,Ltd. 193/27 Lake Ratchada Office Complex, 6th Floor Ratchadapisek Road 

Bangkok  10250  Thailand                                                        or 

   Mr. Anek Pana-apichon   Independent Director  Age   58 

15/293, Soi Nuanchan 44 Road, Nuanchan, Bungkum,  Bangkok 10230 

 

 Anyone of the above to be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General 

Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. at Ballroom I , 5th Floor, 

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 

Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
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Proxy Form B              . 
 

 (4)  I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

    (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

        appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

  Agenda 1: To ratify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53. 

     (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

         Approved       Disapproved        Abstained 

  Agenda 2: To acknowledge the Directors’ Annual Report on the Company’s operating 

outcome from January to December 2022.  

  Agenda 3: To consider and approve the Audit Financial Statements for the year ending 31 
December 2022. 

     (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

         Approved       Disapproved        Abstained 

  Agenda 4: To consider and approve the profit allocation and payment of dividends. 

     (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

   (b)   The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved       Disapproved        Abstained 

 Agenda 5: To consider and approve the appointment of director to replace those who retire by 

rotation. 

   (a)    The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

   (b)   The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

  Approve the election of the directors as proposed by the Board of Directors 

  Approved       Disapproved        Abstained 

 Approve the election of certain directors as follows :- 

1. Mr. Apirag Vanich 

 Approved       Disapproved        Abstained 

2. Dr. Prote Sosothikul 

 Approved       Disapproved        Abstained 

3. Mr. Pramoad Phornprapha 

 Approved       Disapproved        Abstained 

Agenda 6: To consider the remuneration of Directors. 

     (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

    (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

         Approved   Disapproved    Abstained 
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Proxy Form B              . 

 

   

 Agenda 7:   To consider and approve the appointment of auditor and fix the auditor’s 

remuneration for the fiscal year 2023.  

     (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed  

                appropriate. 

    (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

         Approved   Disapproved    Abstained 

  Agenda 8: Other matters (if any) 

  The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their 

queries (if any).  Thus there is no voting on this agenda.  

 

(5)  Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be 

invalid and shall not be the vote of the Shareholder. 

 

 (6)   In case I/We do not specify my/our intention to vote in any agenda, or it is unclear or in case 

the meeting considers or vote in other businesses other than those specified above, including the amendment 

or addition to any fact, the proxy holder shall be entitled to vote on my/our behalf as deemed appropriate. 

 

 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

   

 

        Signed     Proxy Grantor 

                   (     ) 

  

        Signed     Proxy Holder 

                   (     ) 

 

        Signed     Proxy Holder 

                   (     ) 

 
Remark: 

1. The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of 
shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 

2. In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration on the meeting, the proxy 
holder may use the attachment to Proxy Form B. 
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Attachment to Proxy Form B 

 

Authorization on behalf of the Shareholder of   Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. 

 

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. 

at Ballroom I, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, 

Wattana, Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof. 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject            . 

 (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved          Disapproved       Abstained 

 

 Agenda No.   Subject : Election of Directors  (continued). 

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained 

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained  

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained 

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained 

Name of Director        . 

  Approved          Disapproved       Abstained 
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Duty Stamp 

Bt 20 

Proxy Form C  

(For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 

Attachment to the Notification of the Commercial Registration Department 

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

------------------------------------------------ 
 

Written at         .                   

                                 .   

 

Date                          .          

 

 (1)  I/We          Nationality           .       

Residing at No.         Road               sub-District             .      

District        Province        Postal Code             .     

Acting as the custodian for            

being a shareholder of  Univanich Palm Oil Public Company Limited  

holding the total amount of             shares with the voting rights of     votes as follows; 

  Ordinary share            shares with the voting rights of      votes 

   Preferred share       -           shares with the voting rights of       -    votes 

     

 (2)  Do hereby appoint either one of the following persons: 

 (1) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                    or 

 (2) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                    or 

 (3) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                   .            

 Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General 

Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. at Ballroom I, 5th Floor, 

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok  10110, 

Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

 (3)  I/We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:- 

 The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 

 The Proxy is authorized for certain shares as follows: 

 Ordinary share          shares, entitling to vote                        votes 

 Preferred share   -       shares, entitling to vote         -             votes 

Total entitled vote         votes 
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Supaporn
Typewriter
37



Page 2 of 4 

 

Proxy Form C              . 

 (4)  I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intention as follows: 

  Agenda 1:  To ratify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained               votes 

  Agenda 2:  To acknowledge the Directors’ Annual Report on the Company’s operating     

outcome from January to December 2022.  

  Agenda 3:  To consider and approve the Audit Financial Statements for the year ending 31 

December 2022. 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained               votes 

  Agenda 4:  To consider and approve the profit allocation and payment of dividends. 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained                votes 

 Agenda 5:  To consider and approve the appointment of director to replace those who retire by 

rotation. 

  (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

    (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

  Approve the election of the directors as proposed by the Board of Directors 

            Approved               votes    Disapproved                 votes   Abstained              votes  

 Approve the election of  certain directors as follows :- 

1. Mr. Apirag Vanich 

      Approved               votes    Disapproved                 votes   Abstained              votes 

2. Dr. Prote Sosothikul 

      Approved               votes    Disapproved                 votes   Abstained              votes 

3. Mr. Pramoad Phornprapha 

      Approved               votes    Disapproved                 votes   Abstained              votes 

 
  Agenda 6:  To consider the remuneration of Directors. 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained         votes

  

 Agenda 7:  To appoint the auditor and fix the auditor’s remuneration for the fiscal year 2023.  

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained         votes 
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Proxy Form C              . 

  

  Agenda 8:  Other matters (if any) 

  The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their 

queries (if any).  Thus there is no voting on this agenda.  

 

 (5)  Vote of the Proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be 

invalid and shall not be the vote of the shareholder. 

 (6)  In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting 

considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any 

fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems 

appropriate. 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by 

me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 

 

        Signed     Proxy Grantor 

                   (     ) 

  

        Signed     Proxy Holder 

                   (     ) 

 

        Signed     Proxy Holder 

                   (     ) 

 

        Signed     Proxy Holder 

                   (     ) 

 
 

Remark: 

1. This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the 

foreign investors appointing the Custodian in Thailand.   

2. The following documents shall be attached with this Proxy Form: 

(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of 

the shareholder. 

(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian 

business. 

3. The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of 

shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 

4. In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration on the meeting, the 

proxy holder may use the attachment to Proxy Form C. 
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Attachment to Proxy Form C 

 

Authorization on behalf of the Shareholder of   Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. 

 

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. 

at Ballroom I, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, 

Wattana, Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof. 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject : Election of Directors   (continued). 

Name of Director        . 

  Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

Name of Director        . 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

Name of Director        . 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

Name of Director        . 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

Name of Director        . 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 
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Personal Data Protection Notice 

For the Annual General Meeting of Shareholders of 

Univanich Palm Oil PCL 

  
Univanich Palm Oil Public Company Limited (“the Company”) places importance on personal data of 

shareholders and/or proxies. The Company thus issued the Personal Data Protection Notice for 

shareholders, investors, and prospects to duly inform about the details pertaining to the collection, use, and 

disclosure of personal data of shareholders, investors, and prospects who are deemed data subjects in 

accordance with the Personal Data Protection Act.  The Company would like to inform you, a data subject, 

the details relating to the AGM as follows : 

1. Personal data 

The Company collects, uses, and discloses your Personal Data, namely, name, surname, date of 

birth, marital status, address, telephone number, information specified in national identification 

card or passport, bank account number, e-mail address, fax number, securities holder number, 

photographs, audio, and video from the AGM. 

2. Objectives of personal data collection, use, and disclosure 

The Company collects, uses, and discloses your personal data for the following objectives : 

- For the arrangement, attendance, and management of the AGM such as registration and record 

of resolution 

- For the recording of photographs, audios, and/or videos during the AGM and broadcasting the 

AGM via the Company ‘s website and other communication channels, or uploading them for 

the attendees to view later, or publicizing them for the Company’s or the attendees’ benefit 

- For the recording of the AGM and preparing the minutes of the AGM, which will be further 

submitted to relevant agencies such as the Department of Business Development, the Stock 

Exchange of Thailand or legal advisors of the Company, and shareholders as well as 

publicizing the details on the Company’s website and other communication channels. 

3. Sources of personal data 

The Company directly receives your personal data from you and from Thailand Securities 

Depository Co.Ltd.,(TSD) which is the Company’s Securities Registrar in Thailand 

4. Personal data retention 

The Company will keep your personal data for as long as necessary to fulfill the aforementioned 

objectives unless the law permits a longer retention period. 

5. Rights of the data subject 

The data subject has the rights to request access to or obtain a copy of your personal data or request 

the Company to disclose the source of the personal data obtained without your consent, request 

your personal data to be given to you by electronic means or transferred to another person, object 

to the collection, use, and disclosure of your personal data, request that your personal data be 

deleted or destroyed or made unusable for identifying the data subject, request suspension of the 

personal data use, rectify the personal data to be up-to-date, complete, and not misleading, 

withdraw consent given to the Company, complain to a competent authority in case the data subject 

believes that the Company’s processing of your personal data does not comply with the Personal 

Data Protection Act. 

 

Attachment 11 

28th April  2023 
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6. Contact information 

To exercise your aforementioned rights, please contact the Company by the following means : 

- Telephone  : 075-681-126 

- E-mail  : info@univanich.com 

- Letter  : Attention to : Company Secretary, Univanich Palm Oil PCL, No. 258  Aoluk-

Leamsak Road Tambon Aoluk Tai, Amphoe Aoluk, Krabi 81110   
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ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportation 

 

 BTS            Nana Station (Exit 3) 

 

          Ordinary bus no. 25, 48, 508 

             

          Air Condition bus no. 2, 40, 501, 511 

 

 

Hotel Location 

 

Ballroom 1, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit 

1 Sukhumvit Soi 13 Klongtoey Nua Wattana 

Bangkok Tel: 02-098-1234 
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