รายงานการประชุ มสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
ของ
บริษัท สหอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ ม จากัด (มหาชน)
_______________________________________
เวลาและสถานที่
ประชุ มเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 2 สานักงานใหญ่ เลขที่ 64
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพฯ
เริ่มการประชุ ม
นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุ มว่า มีผถู ้ ื อหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง 3 คน นับจานวนหุ ้นได้ 26,400 หุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะ 26 คน นับจานวนหุ ้นได้ 231,117,560 หุ ้น รวม 29 คน นับจานวนหุ ้นได้ 231,143,960 หุ ้น
จานวนที่ ลงทะเบี ยนทั้งสิ้ นคิ ดเป็ นร้อยละ 71.33 ของหุ ้นที่ ออกและเรี ยกช าระแล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
หมายเหตุ จานวนคะแนนเสี ยงที่ ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจานวนคะแนนเมื่ อเปิ ดประชุ ม
เนื่องจากมีผอู ้ อกจากที่ประชุม และมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมหลังจากเริ่ มประชุม
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุ ม (ร้ อยละ 85.71)
1. นายธีระ วิภูชนิน
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 43 หน้า 1

4. นายวศิน ปัจจักขะภัติ

5. นางสาวปิ ยธิดา สุ ขจันทร์
6. นายอาพล สิ มะโรจนา
กรรมการลาประชุ ม
นายวัง ชาง ยิง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายชนินทร์ เลิศประภาภรณ์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริ ษทั
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรี สกุล ตัวแทนผูส้ อบบัญชี (บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด)
3. นายสายันห์ คชภักดี
ที่ปรึ กษากฎหมาย
เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายวัง ชาง ยิง จึง
ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุม
ก่ อนเข้ าสู่ วาระ
ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็ นไปตามคาแนะนาของรัฐบาลในการแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัสโควิด 19 จึงขออนุ ญาตดาเนิ นการประชุ มอย่างรวบรัด เพื่อรักษาเวลา จากนั้น ประธานฯ แนะนา
กรรมการและกรรมการชุ ดย่อยแต่ละท่านที่เข้าร่ วมประชุ ม รวมทั้งที่ปรึ กษากฎหมายและผูส้ อบบัญชี อิสระ
จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งมาเป็ นพยานในการประชุมและชี้แจงในกรณี มีคาถามจากผูถ้ ือหุ น้
ประธานฯ ขอไม่กล่ าวถึ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการลงคะแนนเสี ยง แต่สอบถามผูท้ ี่ ไม่ทราบวิธี
ลงคะแนนเสี ย งแบบ Cumulative Voting โดยให้ ผู ท้ ี่ ไ ม่ ท ราบหรื อ ไม่ เข้า ใจวิธี ก ารดัง กล่ า ว ยกมื อ ขึ้ น
สอบถาม ปรากฎว่าไม่มีผสู ้ อบถาม จึงดาเนินการประชุมต่อไป
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ประธานฯ สอบถามนางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ ว่าจะให้ตวั แทนผูถ้ ื อหุ ้นหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
เพื่อเป็ นพยานในการนับคะแนนเสี ยง นางสาวอัญชลี แจ้งว่า จะมีการใช้บตั รลงคะแนนใน 2 วาระ คือวาระ
ที่ 5 เพื่อเลื อกตั้งคณะกรรมการทั้งชุ ด โดยวิธีการลงคะแนนเสี ยงแบบ Cumulative Voting ซึ่ งจะอธิ บาย
รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสี ย งในวาระนี้ อีกครั้งหนึ่ ง และในวาระที่ 8 เพื่อขออนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับข้อ
20 ของบริ ษทั
ประธานฯ กล่าวต่อว่า ในการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้นในวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการ และวาระที่ 8
การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อบังคับ ของบริ ษ ัท จะใช้วิธี ก ารให้ผูถ้ ื อ หุ ้น แจ้งความประสงค์ กรณี ที่ ไ ม่ เห็ น ด้วย
หรื อไม่ ป ระสงค์จะลงคะแนนด้วยการยกมื อขึ้ น เพื่ อนับจานวนและนามาหัก ออกจากจานวนผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งหมด
หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่ มการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 42
ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณารายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี ครั้ งที่ 42
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
มติ ที่ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้รับ รองรายงานการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 42 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
231,272,760

-

231,272,760

ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ าร่ วมประชุ มและใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
100.00
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการประจ าปี 2562 รายละเอี ย ดปรากฏตามรายงาน
ประจาปี ในรู ปแบบของ QR-Code และได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว
วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสี ยง ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สอบถามถึงการดาเนินงานของปี
ที่ผา่ นมา ซึ่งคาถามจากผูถ้ ือหุน้ ได้สรุ ปไว้ในส่ วนท้ายของรายงานการประชุมนี้
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ โดยไม่ ต้อ งมี ก าร
ลงคะแนนเสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบปี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับ
รอบปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ น้ พร้อม
กับรายงานประจาปี ก่อนหน้านี้

มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ
สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยง โดยผลการลงคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
231,272,761

231,272,761

ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ าร่ วมประชุ มและใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
100.00

วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2562 และการจั ด สรรก าไรเป็ นทุ น ส ารองตาม
กฎหมาย
นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ แจ้งที่ ประชุ มว่า ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
เป็ นจานวนเงิน 15,632,240 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผล
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ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและความ
ต้องการเงินลงทุน คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562 ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จานวน 324,050,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ
0.025 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 8,101,250 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51.82 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้
ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษทั กาหนดไว้ โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
สาหรับเงินสารองตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ นั้น เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้มีการสารองครบร้อยละ 10
ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเข้าทุนสารองอีก
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสุ ทธิ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นจานวน 324,050,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.025
บาท เป็ นเงินทั้งสิ้ น 8,101,250 บาท โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม
2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยผลการลงคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
237,134,661
237,134,661

ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ าร่ วมประชุ มและใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
100.00

วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุ ดใหม่ ตามข้ อบังคับของบริษัท
ประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุ มว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้น
ทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระทุกปี
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดีและ
ให้มนั่ ใจได้ว่าสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นและการปฏิ บ ตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปอย่างเท่าเที ยมกัน ในระหว่างวันที่ 11
พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุ ม และเสนอชื่ อบุ ค คลที่ มี คุณ สมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการล่ วงหน้าก่ อนการ
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ประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 43 โดยให้มีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่ าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอมา
ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และได้เห็นชอบรายชื่อกรรมการตามที่
คณะกรรมการสรรหาได้นาเสนอและเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน
ได้แก่ 1. นายธี ระ วิภูชนิ น 2. นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ 3. นายวศิน ปั จจักขะภัติ 4. นายเสงี่ ยม สันทัด
5. นายวัง ชาง ยิง 6. นางสาวปิ ยธิ ดา สุ ขจันทร์ และ 7. นายอาพล สิ มะโรจนา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากเห็ น ว่า มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ สมควรเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณากรรมการทั้ง 7 ท่าน ที่ออกจากตาแหน่งตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง โดยมีขอ้ มูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสื อ
เชิญประชุม
นางสาวอัญ ชลี สื บ จันทศิ ริ อธิ บ ายวิธี ก ารลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการแบบ Cumulative
Voting พร้อมยกตัวอย่าง อย่างละเอียด
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเสี ยง โดยให้ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละท่านลงคะแนนเสี ยงใน
บัตรลงคะแนนเสี ย งตามวิธีก ารลงคะแนนตามที่ ได้แจ้งไปแล้ว นอกเหนื อจากนายสายันห์ คชภักดี ที่
ปรึ กษากฎหมาย ประธานฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุ ้นหนึ่ งท่านเข้าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุ น้ ท่านใดอาสาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
คุ ณวุฒิเมธ ชัยประสิ ทธิ ฤทธิ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย ได้สอบถามว่ามี
กรรมการอิสระท่านใดอยูใ่ นตาแหน่งเกิน 3 วาระ
ประธานฯ ได้แจ้ง ว่า มี ประธานฯ เพียงคนเดี ยวที่ เป็ นกรรมการอิ ส ระและดารงตาแหน่ งเกิ น 3
วาระ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน อนุ มตั ิ ให้เลื อกตั้ง นายธี ระ วิภูชนิ น นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ นายวศิน ปั จจักขะภัติ นายเสงี่ยม
สัดทัด นายวัง ชาง ยิง นางสาวปิ ยธิ ดา สุ ขจันทร์ และนายอาพล สิ มะโรจนา เป็ นกรรมการชุ ดใหม่ โดยผล
การลงคะแนนเสี ยงดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 43 หน้า 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ
อนุมตั ิ
237,097,060
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่อนุมตั ิ
1,000
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
คิดเป็ นร้อยละ
น.ส. อัญชลี สื บจันทศิริ กรรมการบริ หาร
อนุมตั ิ
237,226,160
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่อนุมตั ิ
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
คิดเป็ นร้อยละ
นายวศิน ปัจจักขะภัติ กรรมการอิสระ
อนุมตั ิ
237,098,060
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่อนุมตั ิ
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
คิดเป็ นร้อยละ
นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ
อนุมตั ิ
237,098,060
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่อนุมตั ิ
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
คิดเป็ นร้อยละ
นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
อนุมตั ิ
237,098,060
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่อนุมตั ิ
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
คิดเป็ นร้อยละ
นางสาวปิ ยธิดา สุ ขจันทร์
กรรมการบริ หาร
อนุมตั ิ
237,226,160
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่อนุมตั ิ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9996

0.0004
-

100

-

100

-

100
-

100

-

100
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7.

งดออกเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ บัตรเสี ย
คิดเป็ นร้อยละ นายอาพล สิ มะโรจนา กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อนุมตั ิ
237,098,060
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่อนุมตั ิ
คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ บัตรเสี ย
คิดเป็ นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่กรรมการของบริษัท สาหรับปี 2563
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยกลั่น กรองอย่า งละเอี ย ดถึ ง ความเหมาะสมประการต่ า งๆ และเปรี ย บเที ย บอ้างอิ ง จาก
อุ ตสาหกรรมประเภทเดี ย วกัน รวมถึ งพิ จารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิ จและการเติ บ โตทางผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 เท่ากับปี ก่อน ดังนี้

-ประธานกรรมการ
-กรรมการอิสระ
-กรรมการ/กรรมการบริ หาร
-กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
-กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
-กรรมการสรรหา
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

(บาท/คน)
884,400
607,200
567,600
567,600
633,600
ไม่มีค่าตอบแทน
ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กาหนดให้จ่ายเป็ นรายเดือน
นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการ
อี ก ยกเว้น ค่ า ตั๋ว เครื่ อ งบิ น ค่ า อาหาร และที่ พ ัก ส าหรั บ กรรมการต่ า งประเทศที่ ม าเข้า ร่ ว มประชุ ม
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คณะกรรมการ และการท าประกันความรับ ผิดสาหรับ กรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบั กรรมการที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ด้วย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สอบถาม แต่ไม่มีผใู ้ ดสอบถาม จึงให้ลงคะแนนเสี ยง
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยผลการ
ลงคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
237,134,661
237,134,661

ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ าร่ วมประชุ มและใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
100.00

วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดเงินค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ ชี้ แจงว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ทุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดู แลกิ จการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
แล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี จ าก บริ ษ ัท
สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายชื่ อต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 โดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
(1) นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรี สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 6140 (เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ มาแล้ว 2 ปี คือปี 2561 และ 2562) และ/หรื อ
(2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิ จ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5313 (เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรื อ
(3) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ) และ/หรื อ
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(4) นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ)
โดยขออนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่ งเท่ากับ
ปี 2563
นอกจากการเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯในปี 2563 แล้ว ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวจะเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั พันธ์ศรี ววิ ฒั น์ จากัด บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง 2 บริ ษทั คือ (1) บริ ษทั พันธ์ศรี
จากัด (2) บริ ษทั ประจักษ์วิวฒั น์ จากัด และการร่ วมค้า 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จากัด ซึ่ งมี
ค่าสอบบัญชีในปี 2563 รวม 4 บริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 455,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สอบถาม แต่ไม่มีผใู ้ ดสอบถาม จึงให้ลงคะแนนเสี ยง
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มมี ม ติ อนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดเงิ นค่าสอบบัญชี ป ระจาปี
2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
237,134,661
237,134,661

ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ าร่ วมประชุ มและใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 20
นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ ชี้ แจงว่า ตามที่บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
ครั้ ง ที่ 43 เมื่ อวัน ที่ 20 มี น าคม 2563 นั้น เดิ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มี มติ ใ ห้เสนอที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 74/2557 เรื่ อ ง การประชุ ม ผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ลงวัน ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2557 โดยมี
ข้อความตอนหนึ่ งว่า “ในการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ตอ้ งมีผรู ้ ่ วมประชุ มอย่างน้อยหนึ่ งในสามของ
องค์ป ระชุ ม อยู่ในที่ ป ระชุ ม แห่ ง เดี ย วกัน และผู ร้ ่ วมประชุ ม ผ่านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท้ งั หมดต้องอยู่ใ น
ราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม”
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ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 18 เมษายน 2563 ได้มี ก ารออกพระราชก าหนด ว่า ด้ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2563 โดยให้มีผลใช้บงั คับ นับตั้งแต่วนั ที่ได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา วันที่ 19
เมษายน 2563 เป็ นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ข้อความ
ข้างต้นจึงถูกยกเลิก
ดังนั้น นางสาวอัญชลี สื บ จันทศิ ริ จึ งเสนอให้ที่ป ระชุ ม อนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2563
แทนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ดังต่อไปนี้
จากเดิม
“ข้อบังคับ ข้อ 20 ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู ้ซ่ ึ งได้รั บ
มอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ น
รี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุ ม
ให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ถ้ากรรมการตั้งแต่ ส องคนขึ้ น ไปร้ องขอให้เรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ ให้ป ระธานกรรมการ
กาหนดวันประชุมภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ”
แก้ไขเป็ น
“ข้อ บัง คับ ข้อ 20 ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู ้ซ่ ึ งได้รั บ
มอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ น
รี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุ ม
ให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ถ้ากรรมการตั้งแต่ ส องคนขึ้ น ไปร้ องขอให้เรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ ให้ป ระธานกรรมการ
กาหนดวันประชุมภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ในการส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั อาจส่ งหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
บริ ษทั อาจจัดประชุ มคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้ ตามเงื่ อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่
กฎหมายกาหนด”
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ทั้งนี้ ในการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั ที่กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ บริ ษทั อาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นตามสั่งหรื อคาแนะนาของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการ
จดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
วาระนี้ ในการออกเสี ย งลงคะแนน นางสาวปอัญ ชลี สื บ จัน ทศิ ริ ได้แจ้งที่ ป ระชุ ม ให้ใ ช้บ ัต ร
ลงคะแนน เนื่ องจากเป็ นวาระส าคัญที่ ตอ้ งมี คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิใ ห้แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 ตามรายละเอียดที่เสนอ
โดยมีผลการลงคะแนนเสี ยงดังนี้
มติทลี่ ง
จานวนเสี ยงทีล่ งมติ
ร้ อยละของจานวนหุ้นทีม่ าร่ วมประชุ มและใช้
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้ วย
237,133,661
99.9996
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
1,000
0.0004
บัตรเสี ย
รวม
237,134,661
100.00
สรุ ปประเด็นสาคัญทีผ่ ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถาม และคณะกรรมการได้ ตอบคาถามดังนี้
คาถามที่ 1 : ขอให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารอธิ บายว่าผลประกอบการของปี ที่ ผ่านมาเที ยบกับปี ก่อน
เป็ นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่ องผลประกอบการปกติที่ไม่รวมรายการพิเศษเทียบปี ต่อปี
คาตอบที่ 1 : นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายจานวน 545 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 13.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 รายได้จากการขายจานวน 628 ล้านบาท) โดยยอดขายที่ลดลงนั้นมี
สาเหตุหลักมาจากราคาขายที่ลดลงของน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ลดลงร้อยละ 37.3 ปริ มาณการขายน้ ามัน
ปาล์ม ดิ บ ลดลงร้ อ ยละ 3 ขณะที่ ราคาขายลดลงร้ อ ยละ 6.6 โดยส่ วนอื่ น ๆ ที่ เหลื อ ไม่ ไ ด้ล ดลงอย่างมี
สาระสาคัญ
- ต้นทุนขายลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2561
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- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้น ประมาณ 10 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายเรื่ องที่ดินและ
ที่ปรึ กษากฎหมายในคดีพิพาทระหว่างบริ ษทั ฯ กับ สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์จานวน 7 แสนบาท มาจากมูลค่าต้นทุนของที่ดินและ
ต้นปาล์มสวนกระบี่น้อยที่บริ ษทั ฯได้ส่งคืนพื้นที่ 973 ไร่ ให้ สปก เป็ นจานวนเงิน 8 ล้านบาท โดยมีการ
หักกลบกับมู ลค่าการตัดจาหน่ ายต้นปาล์มของสวนเขาพนมที่ได้มีการตั้งด้อยค่าไว้ในปี ที่แล้ว ส่ วนปี ที่
แล้วที่มี การบันทึกด้อยค่าไว้ 28.5 ล้านบาท มาจากมู ลค่าต้นทุ นของที่ ดินและต้น ปาล์มสวนเขาพนมที่
บริ ษทั ฯถูกอัยการจังหวัดกระบี่ฟ้องร้องว่าบริ ษทั ฯได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก.
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงประมาณ 2 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง เนื่องจากบันทึกขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชี TAS 41 จานวน 26.8 ล้านบาท โดยมีกาไรสุ ทธิ ก่อนการปรับปรุ ง
TAS 41 ประมาณ 42 ล้านบาท จึงเหลือกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี ประมาณ 15 ล้านบาท
น.ส.อัญชลี สื บ จันทศิ ริ ได้ช้ ี แจงเพิ่ ม เติ มว่า การปรั บ ปรุ งบัญ ชี กาไร (ขาดทุ น) จากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ ตามมาตรฐานการบัญชี TAS 41 เป็ นไปค่อนข้างยาก
ที่จะให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง เนื่ องจากต้องมีการประมาณผลปาล์มบนต้นปาล์มที่จะเก็บเกี่ ยวได้ใน
ไตรมาสถัดไป รวมถึงการประมาณราคาผลปาล์มและน้ ามันปาล์มดิบ ซึ่ งจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้าง
สู ง โดยทางด้านราคานอกจากจะขึ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทานแล้ว ยังมีนโยบายภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตกรในกรณี ที่ราคาผลปาล์มตกต่า ทาให้กลไกราคาบิดเบือนและไม่เป็ นไปตามราคาตลาด
คาถามที่ 2 : ควรดูกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนินงานปกติของบริ ษทั จริ งๆ ไม่รวมผลกระทบจาก TAS 41 ใช่
หรื อไม่
คาตอบที่ 2 : นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ ตอบว่า ใช่ เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ เป็ นการคานวณจากการประมาณการทั้งผลผลิ ตและราคา ซึ่ งมีความคลาดเคลื่อน
ค่อนข้างสู ง ดังที่อธิ บายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็ นมาตรฐานการบัญชี บริ ษทั ก็จาเป็ นต้องปฎิบตั ิตาม
คาถามที่ 3 : ปั จจัยหลักอะไรบ้างที่จะทาให้เกิดกาไรขาดทุนจาก TAS 41
คาตอบที่ 3 : นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ ได้ช้ ี แจงว่า ปั จจัยหลักคือ ราคาของน้ ามันปาล์มดิบ ราคาผลปาล์ม
รวมถึ งปริ มาณผลปาล์มที่ ออกมาแต่ละรอบ ฤดู กาลของน้ ามันปาล์มจะอยู่ในช่ วงไตรมาสที่ 2 และ 3
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ดังนั้น ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 จะบันทึกผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 บันทึกผลผลิตใน
ไตรมาสที่ 3 ส่ วนไตรมาสที่ 3 และ 4 เป็ นช่วงที่ผลผลิตออกมาน้อย ดังนั้น ต้นทุนจะสู งขึ้น โดยเฉพาะไตร
มาสที่ 4 ที่ผลประกอบการส่ วนใหญ่จะออกมาขาดทุน
คาถามที่ 4 :ปริ มาณผลผลิตปี ที่แล้วได้กี่ตนั และคาดว่าผลจากการปลูกปาล์มใหม่มาสองปี แล้ว จะส่ งผลให้
ผลผลิตในปี นี้และปี หน้าคาดการณ์ไว้วา่ จะเป็ นอย่างไร
คาตอบที่ 4 : นางสาวอัญชลี สื บ จันทศิริ ชี้ แจงว่า ผลปาล์มทั้งประเทศปี ที่ แล้ว 16.6 ล้านตัน มากกว่าปี
2561 ที่มี 15.4 ล้านตัน หรื อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ได้น้ ามันปาล์มดิบออกมาประมาณ 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
2561 ร้อยละ 9.2 ผลปาล์มที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ทาให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบค่อนข้างทรงตัว และเป็ นราคาที่
ต่าที่สุดในรอบ 12 – 14 ปี
สาหรับ UPOIC มีการปลูกปาล์มใหม่เพื่อทดแทนปาล์มเก่าเมื่อปี 2558 และเริ่ มเก็บเกี่ ยวใน
กลางปี 2561 ส่ วนปาล์มที่ปลูกในปี 2559 เริ่ มเก็บเกี่ยวกลางปี 2562 ดังนั้น ในปี นี้ จะได้ผลผลิตของปี 2558
ที่โตเต็มที่ ส่ วนของปี 2559 ต้องรอปี หน้า ดังนั้น ในปี หน้าคาดว่าผลผลิตต้นปาล์มใหม่น่าจะออกมาเต็มที่
ปี ที่แล้วผลปาล์มที่เข้าโรงสกัดเป็ นผลปาล์มที่ซ้ื อมาร้อยละ 54 และผลปาล์มที่ปลูกเองร้อยละ
46 เมื่อเทียบกับในอดีตจะเป็ นร้อยละ 50:50 ขึ้นอยูก่ บั จานวนผลผลิตและราคาในแต่ละปี แต่ในช่ วงหลัง
ปริ มาณซื้ อจะมากกว่าผลปาล์มในสวนตัวเอง บางปี ถึงร้อยละ 60 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ฯสู ญเสี ยพื้นที่
ในส่ วนสัมปทานและพื้นที่ที่ตอ้ งส่ งคืน สปก
คาถามที่ 5 : สรุ ปว่าปี ที่แล้วได้ผลผลิตจากสวนกี่ตนั และคาดการณ์วา่ จะดีข้ ึนหรื อไม่
คาตอบที่ 5 : นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ แจ้งว่า ปี ที่แล้ว ผลผลิตจากสวนมีจานวน 65,000 ตัน ปี นี้ คาดว่า
น่าจะได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20
คาถามที่ 6 : ขอให้สรุ ปเรื่ องราวที่ตอ้ งส่ งมอบที่ดินคืน พร้อมแผนการแก้ไขสถานการณ์
คาตอบที่ 6 : นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ ชี้ แจงว่า พื้นที่ที่บริ ษทั มีเอกสารการครอบครองตามกฎหมาย มี
ทั้งหมดประมาณ 30,000 ไร่ โดย 50% ของพื้นที่เป็ นที่ของบริ ษทั ส่ วนอีก 50%เป็ นพื้นที่สัมปทาน
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ในส่ วนของสัมปทานมีสองแห่ ง คือ เคียนซา โดย 50% ของพื้นที่บริ ษทั ได้รับการต่อสัญญา
เช่ าระยะยาวเป็ นเวลา 30 ปี ส่ วนอีก 50%ของพื้นที่เคียนซา กรมธนารักษ์อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาแบ่ง
พื้นที่ให้คนจนไร้ที่ทากิน ซึ่ งปั จจุบนั กรมธนารักษ์ให้บริ ษทั เช่าแบบรายเดือน ส่ วนชัยบุรี อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาต่อสัมปทาน ปัจจุบนั บริ ษทั ฯเก็บเกี่ยวผลปาล์มโดยใช้ใบอนุญาตเก็บหาของป่ า ซึ่ งบริ ษทั ต้องจ่าย
ค่าภาคหลวงทุกเดือน และใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี บริ ษทั ต้องดาเนินการต่อใบอนุ ญาตดังกล่าวทุกปี
ส่ วนที่ สปก. มีที่เขาพนมและกระบี่นอ้ ย ที่เขาพนม สปก.ได้แจ้งข้อหาบุกรุ กกับบริ ษทั และ
กรรมการผูม้ ีอานาจ 2 ท่าน ศาลพิพากษายกฟ้ องข้อหาบุกรุ กที่ สปก. แต่มีคาสั่งให้บริ ษทั ออกจากพื้นที่
เนื่ องจากพื้นที่ดงั กล่าวได้รวมพื้นที่ที่บริ ษทั มีเอกสารสิ ทธิ รวมอยูด่ ว้ ย บริ ษทั จึงได้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ส่ วนที่กระบี่น้อย ในเดื อน ธันวาคม 2562 สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีคาสั่งให้
ออกจากพื้นที่แปลง 601 เนื้ อที่ประมาณ 900 ไร่ เศษ หลังจากให้ทนายตรวจสอบเอกสาร และส่ งหนังสื อ
ยืน ยัน สิ ท ธิ พ ร้ อ มหลัก ฐานที่ มี อ ยู่ใ ห้ สปก. แล้ว ปรากฎว่ า บริ ษ ัท ไม่ มี เอกสารที่ จ ะพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ไ ด้
คณะกรรมการจึงมีมติให้ส่งมอบที่ดินคืนให้ สปก. ไป
ในส่ วนที่เกี่ ยวกับความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากพื้นที่ที่เป็ น สปก จะมีการระบุ อยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ของผูส้ อบบัญ ชี โดย ในปี 2561 บริ ษ ัท มี ก ารตั้ง ด้อ ยค่ า ทรั พ ย์สิ น ที่ ส วนเขาพนม
ทั้งหมดไว้ 28.5 ล้านบาท ส่ วนปี 2562 บริ ษทั ได้บนั ทึกการด้อยค่าทรัพย์สินของสวนกระบี่นอ้ ยที่ได้ส่งคืน
พื้ น ที่ ป ระมาณ 900 ไร่ เศษ เป็ นจานวนเงิ น ประมาณ 8 ล้านบาทไว้แล้ว เหลื อ พื้ น ที่ อีก 1 แปลง เนื้ อ ที่
ประมาณ 673 ไร่ ซึ่ งบริ ษทั ได้ส่งเอกสารยืนยันสิ ทธิ แจ้งไปยัง สปก. แล้ว ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
หากบริ ษทั จะต้องออกจากพื้นที่ ก็จะมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินไม่เกิน 5 ล้านบาท
คาถามที่ 7 : บริ ษทั มีแผนปลูกพืชชนิดอื่นในพื้นที่ที่ปลูกปาล์มอยูห่ รื อไม่
คาตอบที่ 7 : นางสาวปิ ยะธิ ดา สุ ขจันทร์ ได้แจ้งว่าจากการศึกษาเรื่ องการปลูกพืชชนิ ดอื่นร่ วมกับต้นปาล์ม
นั้น โดยได้รับคาตอบยืนยันจากกลุ่มล่ าสู งมาเลเซี ยเช่นกัน ว่าไม่สามารถทาได้ เนื่ องจากจะทาให้การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเป็ นไปค่อนข้างยาก และเป็ นการรบกวนรากต้นปาล์มด้วย
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