25 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง

แจ้งกำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) และกำรเสนอ
จ่ำยเงิ นปันผล

เรียน

กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติทส่ี าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่
1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 53 ประจาปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมอาคารศูนย์วจิ ยั ปาล์มน้ามัน บริษทั ยูนวิ านิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) สาขาปลายพระยา เลขที่ 592 ถนน
อ่าวลึก-พระแสง ตาบลปลายพระยา อาเภอปลายพระยา กระบี่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษทั ฯมีความ
ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกาหนดให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง้ ที่ 53 ประจาปี 2565 ในรูปแบบผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ ไม่สะดวกประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษทั ฯแนะนาให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 : พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 52 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 52 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
30 เมษายน 2564
วำระที่ 2 : พิ จำรณำรับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั เกี่ยวกับผลกำรดำเนิ นงำนตัง้ แต่
เดือนมกรำคมถึงธันวำคม พ.ศ. 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นได้
รับทราบ
วำระที่ 3 : พิ จำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงิ นตรวจสอบ สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : สมควรอนุ มตั งิ บการเงินตรวจสอบของบริษทั ฯ
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยนางสาววราภรณ์ วรธิตกิ ุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษทั ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
วำระที่ 4 : พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรจัดสรรผลกำไรและกำรจ่ำยเงิ นปันผล
ความเห็น คณะกรรมการ : เสนอให้จ่ า ยเงิน ปั น ผลเพิ่ม อีก ในอัต ราหุ้น ละ 0.40 บาท จ านวนทัง้ สิ้น
940,000,000 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผลวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลทีจ่ ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท จะทาให้
ยอดการจ่ายเงินปั นผลจากผลกาไรสุทธิประจาปี 2564 รวมจ่ายหุ้นละ 0.70 บาท เป็ นเงินรวมทัง้ สิ้น
658,000,000 บาท
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พิ จำรณำอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในปี น้ี : นายสุชาติ เจียรานุสสติ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาดังนี้
5.1 พิจารณาเลือกตัง้ นายเอนก พนาอภิชน เป็ นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบเพื่อแทน นาย
สุ ช าติ เจีย รานุ สสติ ซึ่ง ขอเกษีย ณจากต าแหน่ ง คณะกรรมการบริษัท หลัง จากดารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบมากว่า 22 ปี โดยให้มผี ลในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ใน
วันที่ 22 เมษายน 2565 นี้
5.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
คณะกรรมการเห็นควรเสนอ มร.แฮร์ร่ี โทมัส บร็อค ได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริหารของบริษทั
วำระที่ 6 : พิ จำรณำอนุมตั ิ ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรให้จ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการเช่นเดียวกับทีไ่ ด้
จ่ายในปี ทผ่ี ่านมา
วำระที่ 7 : พิ จำรณำอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แต่งตัง้ นางสาววราภรณ์ วรธิตกิ ุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4474 หรือ นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4843 หรือ นายวิเชียร กิง่ มนตรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จากัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมตั วิ งเงินสินจ้างสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ดังนี้
▪ ค่าตรวจสอบบัญชีระหว่างกาล
(จานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 300,180.00 บาท )
900,540.00 บาท
▪ ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี
สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
969,600.00 บาท
รวม
1,870,140.00 บาท
▪ ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน
65,000.00 บาท/ฉบับ
วำระที่ 5

วำระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการบริษัท
เกีย่ วกับกิจการของบริษทั ได้
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งให้ทราบถึงการกาหนดวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 53 และสิทธิในการรับเงินปั นผล ใน
วันที่ 11 มีนาคม 2565
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายจอห์น เคลนดอน )
หัวหน้าคณะบริหารผูม้ อี านาจเต็ม
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