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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่43 
ของ 

บริษัท สหอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
_______________________________________ 

 
เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 64 
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ  
 
เร่ิมการประชุม 
 นายธีระ วภูิชนิน ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม  
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง 3 คน นบัจ านวนหุ้นได ้26,400 หุ้น 
และผูรั้บมอบฉนัทะ 26 คน นบัจ านวนหุ้นได ้231,117,560 หุ้น รวม 29 คน นบัจ านวนหุ้นได ้231,143,960 หุ้น 
จ านวนท่ีลงทะเบียนทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 71.33 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมด  ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
หมายเหตุ จ  านวนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากบัจ านวนคะแนนเม่ือเปิดประชุม 
เน่ืองจากมีผูอ้อกจากท่ีประชุม และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากเร่ิมประชุม 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 85.71) 

1. นายธีระ วภูิชนิน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายเสง่ียม สันทดั 

 
 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
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4. 
 

นายวศิน ปัจจกัขะภติั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์ กรรมการบริหาร 
6. นายอ าพล สิมะโรจนา กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 
กรรมการลาประชุม 

นายวงั ชาง ยงิ  กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา   
 ค่าตอบแทน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 
2. 

     3. 
นางสาววไิลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล 
นายสายนัห์ คชภกัดี 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี (บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั) 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายวงั ชาง ยิง จึง
ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม 
ก่อนเข้าสู่วาระ   

ประธานฯ แจง้วา่เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 จึงขออนุญาตด าเนินการประชุมอยา่งรวบรัด เพื่อรักษาเวลา จากนั้น ประธานฯ แนะน า
กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งท่ีปรึกษากฎหมายและผูส้อบบญัชีอิสระ
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมาเป็นพยานในการประชุมและช้ีแจงในกรณีมีค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 ประธานฯ ขอไม่กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียง  แต่สอบถามผูท่ี้ไม่ทราบวิธี
ลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting โดยให้ผูท่ี้ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจวิธีการดังกล่าว ยกมือข้ึน
สอบถาม ปรากฎวา่ไม่มีผูส้อบถาม จึงด าเนินการประชุมต่อไป 
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ประธานฯ สอบถามนางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ว่าจะให้ตวัแทนผูถื้อหุ้นหรือท่ีปรึกษากฎหมาย
เพื่อเป็นพยานในการนบัคะแนนเสียง นางสาวอญัชลี แจง้วา่ จะมีการใชบ้ตัรลงคะแนนใน 2 วาระ คือวาระ
ท่ี 5 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุด โดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting ซ่ึงจะอธิบาย
รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีอีกคร้ังหน่ึง และในวาระท่ี 8 เพื่อขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 
20 ของบริษทั 

ประธานฯ กล่าวต่อวา่ ในการลงคะแนนเสียง ยกเวน้ในวาระท่ี 5 เลือกตั้งกรรมการ และวาระท่ี 8 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัท จะใช้วิธีการให้ผูถื้อหุ้นแจ้งความประสงค์ กรณีท่ีไม่เห็นด้วย
หรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนด้วยการยกมือข้ึน เพื่อนับจ านวนและน ามาหักออกจากจ านวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด 
 หลงัจากนั้น ประธานฯ จึงเร่ิมการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่42 
      ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 42  
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 42 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยไม่มีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  
 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย    231,272,760 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 231,272,760 100.00 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปีในรูปแบบของ QR-Code และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมคร้ังน้ีแลว้  
 วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามถึงการด าเนินงานของปี
ท่ีผา่นมา ซ่ึงค าถามจากผูถื้อหุน้ไดส้รุปไวใ้นส่วนทา้ยของรายงานการประชุมน้ี 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการ
ลงคะแนนเสียง 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบปีส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2562 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
รอบปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อม
กบัรายงานประจ าปีก่อนหนา้น้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  

 
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 231,272,761 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 231,272,761 100.00 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ แจง้ท่ีประชุมว่า ในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
เป็นจ านวนเงิน 15,632,240 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล
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ในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและความ
ตอ้งการเงินลงทุน คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จ านวน 324,050,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 
0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,101,250 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 51.82 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัก าหนดไว ้โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
 ส าหรับเงินส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ นั้น เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การส ารองครบร้อยละ 10 
ตามกฎหมายแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเขา้ทุนส ารองอีก 
 ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิแก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 324,050,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.025 
บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 8,101,250 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 237,134,661 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 237,134,661 100.00 
 

วาระที ่5 พจิารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท  
 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 
ทุกคร้ัง ใหมี้การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซ่ึงหมดวาระทุกปี  
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
ให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั  ในระหว่างวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
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ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 43 โดยให้มีการเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอมา 

 ประธานฯ แถลงวา่ คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาแลว้ และไดเ้ห็นชอบรายช่ือกรรมการตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาไดน้ าเสนอและเห็นควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน 
ไดแ้ก่ 1. นายธีระ วิภูชนิน 2. นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ 3. นายวศิน ปัจจกัขะภติั 4. นายเสง่ียม สันทดั  
5. นายวงั ชาง ยิง 6. นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์ และ 7. นายอ าพล สิมะโรจนา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ สมควรเสนอให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 7 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีขอ้มูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนงัสือ
เชิญประชุม 
 นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบ Cumulative 
Voting พร้อมยกตวัอยา่ง อยา่งละเอียด 

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนตามท่ีได้แจง้ไปแล้ว นอกเหนือจากนายสายนัห์ คชภกัดี ท่ี
ปรึกษากฎหมาย ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นหน่ึงท่านเขา้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 

คุณวุฒิเมธ ชัยประสิทธิฤทธ์ิ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่ามี
กรรมการอิสระท่านใดอยูใ่นต าแหน่งเกิน 3 วาระ 

ประธานฯ ได้แจง้ว่า มีประธานฯ เพียงคนเดียวท่ีเป็นกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งเกิน 3 
วาระ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมติัให้เลือกตั้ง นายธีระ วิภูชนิน นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ นายวศิน ปัจจกัขะภติั นายเสง่ียม 
สัดทดั นายวงั ชาง ยงิ นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์ และนายอ าพล สิมะโรจนา เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยผล
การลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
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1.  นายธีระ วภูิชนิน  กรรมการอิสระ 
       อนุมติั  237,097,060 คิดเป็นร้อยละ 99.9996  

ไม่อนุมติั 1,000  คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

2. น.ส. อญัชลี สืบจนัทศิริ  กรรมการบริหาร 
       อนุมติั  237,226,160 คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายวศิน ปัจจกัขะภติั  กรรมการอิสระ 
อนุมติั  237,098,060 คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

4. นายเสง่ียม สันทดั   กรรมการอิสระ 
อนุมติั  237,098,060 คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

5.  นายวงั ชาง ยงิ   กรรมการ 
 อนุมติั  237,098,060 คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

6. นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์            กรรมการบริหาร 
       อนุมติั  237,226,160 คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
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งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

7. นายอ าพล สิมะโรจนา กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
       อนุมติั  237,098,060 คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ส าหรับปี 2563 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการ
ด าเนินงานของบริษทัแลว้ เห็นสมควรใหจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 เท่ากบัปีก่อน ดงัน้ี 
 
   (บาท/คน) 

-ประธานกรรมการ 884,400 
-กรรมการอิสระ 607,200 
-กรรมการ/กรรมการบริหาร 567,600 
-กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 567,600 
-กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 633,600 
-กรรมการสรรหา ไม่มีค่าตอบแทน 
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน 

 
 ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดใหจ่้ายเป็นรายเดือน  
 นอกจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดในฐานะกรรมการ
อีก ยกเวน้ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าอาหาร และท่ีพัก ส าหรับกรรมการต่างประเทศท่ีมาเข้าร่วมประชุม
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คณะกรรมการ และการท าประกนัความรับผิดส าหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
ใหก้บักรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัดว้ย 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม จึงใหล้งคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 237,134,661 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 237,134,661 100.00 
 
วาระที ่7 พจิารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
 นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ช้ีแจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีทุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 โดยให้คนใดคน
หน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

(1) นางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6140 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัฯ มาแลว้ 2 ปี คือปี 2561 และ 2562) และ/หรือ 

(2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัฯ มาแลว้ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560)  และ/หรือ 

(3) นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัฯ) และ/หรือ 
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(4) นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัฯ)  

โดยขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงเท่ากบั
ปี 2563  
 นอกจากการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในปี 2563 แลว้  ผูส้อบบญัชีดงักล่าวจะเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ บริษทั พนัธ์ศรีววิฒัน์ จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 2 บริษทั คือ (1) บริษทั พนัธ์ศรี 
จ  ากดั (2) บริษทั ประจกัษ์วิวฒัน์ จ  ากดั  และการร่วมคา้ 1 บริษทั คือ บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จ ากดั ซ่ึงมี
ค่าสอบบญัชีในปี 2563 รวม 4 บริษทั เป็นจ านวนเงิน 455,000  บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม จึงใหล้งคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 237,134,661 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 237,134,661 100.00 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 

นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีบริษทัไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
คร้ังท่ี 43 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 นั้ น เดิม คณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 20 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดยมี
ขอ้ความตอนหน่ึงวา่ “ในการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีผูร่้วมประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของ
องค์ประชุมอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และผูร่้วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดต้องอยู่ใน
ราชอาณาจกัรขณะท่ีมีการประชุม”  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2563 ได้มีการออกพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยให้มีผลใช้บงัคบั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 19 
เมษายน 2563 เป็นตน้ไป และให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 ขอ้ความ
ขา้งตน้จึงถูกยกเลิก   

ดงันั้น นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ จึงเสนอให้ท่ีประชุม อนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 20 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
แทนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 ดงัต่อไปน้ี 

จากเดิม 
 “ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับ
มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุม
ใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
 ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ” 

แกไ้ขเป็น 
 “ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับ
มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุม
ใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้
 ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 
 ในการส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนได ้
 บริษทัอาจจดัประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ตามเง่ือนไข ขั้นตอนและวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด” 
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 ทั้งน้ี ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์บริษทัอาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตามสั่งหรือค าแนะน าของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
 วาระน้ีในการออกเสียงลงคะแนน นางสาวปอัญชลี สืบจนัทศิริ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ใช้บัตร
ลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระส าคญัท่ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   237,133,661 99.9996 
ไม่เห็นด้วย -  
งดออกเสียง 1,000 0.0004 
บัตรเสีย - - 
รวม 237,134,661 100.00 
 

สรุปประเด็นส าคัญทีผู้่ถือหุ้นได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบค าถามดังนี ้
 
ค าถามที่ 1 : ขอให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารอธิบายว่าผลประกอบการของปีท่ีผ่านมาเทียบกบัปีก่อน
เป็นอยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการปกติท่ีไม่รวมรายการพิเศษเทียบปีต่อปี  

ค าตอบที ่1 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงดงัน้ี 

                    งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 545 ลา้นบาท ลดลงร้อย
ละ 13.2 เม่ือเทียบกบัปี 2561 (ปี 2561 รายไดจ้ากการขายจ านวน 628 ลา้นบาท) โดยยอดขายท่ีลดลงนั้นมี
สาเหตุหลกัมาจากราคาขายท่ีลดลงของน ้ ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ ลดลงร้อยละ 37.3 ปริมาณการขายน ้ ามนั
ปาล์มดิบลดลงร้อยละ 3 ขณะท่ีราคาขายลดลงร้อยละ 6.6 โดยส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ไม่ได้ลดลงอย่างมี
สาระส าคญั 

-  ตน้ทุนขายลดลง ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปี 2561  
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-  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน ประมาณ 10 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายเร่ืองท่ีดินและ 
ท่ีปรึกษากฎหมายในคดีพิพาทระหวา่งบริษทัฯ กบั ส านกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์  านวน 7 แสนบาท มาจากมูลค่าตน้ทุนของท่ีดินและ
ตน้ปาล์มสวนกระบ่ีน้อยท่ีบริษทัฯไดส่้งคืนพื้นท่ี 973 ไร่ ให้ สปก เป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท โดยมีการ
หักกลบกบัมูลค่าการตดัจ าหน่ายตน้ปาล์มของสวนเขาพนมท่ีไดมี้การตั้งดอ้ยค่าไวใ้นปีท่ีแล้ว  ส่วนปีท่ี
แล้วท่ีมีการบนัทึกด้อยค่าไว ้28.5 ล้านบาท มาจากมูลค่าต้นทุนของท่ีดินและตน้ปาล์มสวนเขาพนมท่ี
บริษทัฯถูกอยัการจงัหวดักระบ่ีฟ้องร้องวา่บริษทัฯไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน สปก.  

-  ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงประมาณ 2 ลา้นบาท 
-  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง เน่ืองจากบนัทึกขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 

สินทรัพยชี์วภาพตามมาตรฐานการบญัชี TAS 41 จ  านวน 26.8 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิก่อนการปรับปรุง 
TAS 41 ประมาณ 42 ลา้นบาท จึงเหลือก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี ประมาณ 15 ลา้นบาท 
           น.ส.อญัชลี สืบจนัทศิริ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงบญัชี ก าไร (ขาดทุน) จากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ ตามมาตรฐานการบญัชี TAS 41 เป็นไปค่อนขา้งยาก
ท่ีจะให้ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง  เน่ืองจากตอ้งมีการประมาณผลปาล์มบนตน้ปาล์มท่ีจะเก็บเก่ียวไดใ้น
ไตรมาสถดัไป   รวมถึงการประมาณราคาผลปาลม์และน ้ามนัปาล์มดิบ  ซ่ึงจะมีความคลาดเคล่ือนค่อนขา้ง
สูง โดยทางดา้นราคานอกจากจะข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานแลว้ ยงัมีนโยบายภาครัฐเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตกรในกรณีท่ีราคาผลปาลม์ตกต ่า  ท าใหก้ลไกราคาบิดเบือนและไม่เป็นไปตามราคาตลาด 
 
ค าถามที่ 2 : ควรดูก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปกติของบริษทัจริงๆ ไม่รวมผลกระทบจาก TAS 41 ใช่
หรือไม ่
ค าตอบที ่2 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ตอบวา่ ใช่ เน่ืองจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยชี์วภาพ เป็นการค านวณจากการประมาณการทั้งผลผลิตและราคา ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือน
ค่อนขา้งสูง ดงัท่ีอธิบายไปแลว้ อยา่งไรก็ตาม เม่ือเป็นมาตรฐานการบญัชี บริษทัก็จ  าเป็นตอ้งปฎิบติัตาม 
 
ค าถามที ่3 : ปัจจยัหลกัอะไรบา้งท่ีจะท าใหเ้กิดก าไรขาดทุนจาก TAS 41 

ค าตอบที่ 3 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ไดช้ี้แจงวา่ ปัจจยัหลกัคือ ราคาของน ้ามนัปาลม์ดิบ ราคาผลปาล์ม 
รวมถึงปริมาณผลปาล์มท่ีออกมาแต่ละรอบ   ฤดูกาลของน ้ ามนัปาล์มจะอยู่ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 43 หนา้ 14 

 
 

ดงันั้น ในงบการเงินไตรมาสท่ี 1 จะบนัทึกผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 2 บนัทึกผลผลิตใน
ไตรมาสท่ี 3 ส่วนไตรมาสท่ี 3 และ 4 เป็นช่วงท่ีผลผลิตออกมานอ้ย ดงันั้น ตน้ทุนจะสูงข้ึน โดยเฉพาะไตร
มาสท่ี 4 ท่ีผลประกอบการส่วนใหญ่จะออกมาขาดทุน 
 
ค าถามที ่4 :ปริมาณผลผลิตปีท่ีแลว้ไดก่ี้ตนั และคาดวา่ผลจากการปลูกปาลม์ใหม่มาสองปีแลว้ จะส่งผลให้
ผลผลิตในปีน้ีและปีหนา้คาดการณ์ไวว้า่จะเป็นอยา่งไร 

ค าตอบที่ 4 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ช้ีแจงว่า ผลปาล์มทั้งประเทศปีท่ีแล้ว 16.6 ล้านตนั มากกว่าปี 
2561 ท่ีมี 15.4 ลา้นตนั หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 ไดน้ ้ามนัปาล์มดิบออกมาประมาณ 3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี 
2561 ร้อยละ 9.2 ผลปาล์มท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2561 ท าให้ราคาน ้ ามนัปาล์มดิบค่อนขา้งทรงตวั และเป็นราคาท่ี
ต ่าท่ีสุดในรอบ 12 – 14 ปี    
                     ส าหรับ UPOIC มีการปลูกปาล์มใหม่เพื่อทดแทนปาล์มเก่าเม่ือปี 2558  และเร่ิมเก็บเก่ียวใน
กลางปี 2561 ส่วนปาลม์ท่ีปลูกในปี 2559 เร่ิมเก็บเก่ียวกลางปี 2562 ดงันั้น ในปีน้ีจะไดผ้ลผลิตของปี 2558 
ท่ีโตเตม็ท่ี ส่วนของปี 2559 ตอ้งรอปีหนา้   ดงันั้น ในปีหนา้คาดวา่ผลผลิตตน้ปาลม์ใหม่น่าจะออกมาเตม็ท่ี    

        ปีท่ีแลว้ผลปาลม์ท่ีเขา้โรงสกดัเป็นผลปาลม์ท่ีซ้ือมาร้อยละ 54 และผลปาลม์ท่ีปลูกเองร้อยละ  
46 เม่ือเทียบกบัในอดีตจะเป็นร้อยละ 50:50 ข้ึนอยูก่บัจ านวนผลผลิตและราคาในแต่ละปี แต่ในช่วงหลงั
ปริมาณซ้ือจะมากกวา่ผลปาล์มในสวนตวัเอง บางปีถึงร้อยละ 60 โดยมีสาเหตุมาจากบริษทัฯสูญเสียพื้นท่ี
ในส่วนสัมปทานและพื้นท่ีท่ีตอ้งส่งคืน สปก  

 
ค าถามที ่5 : สรุปวา่ปีท่ีแลว้ไดผ้ลผลิตจากสวนก่ีตนั และคาดการณ์วา่จะดีข้ึนหรือไม่ 
ค าตอบที่ 5 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ แจง้ว่า ปีท่ีแลว้ ผลผลิตจากสวนมีจ านวน 65,000 ตนั ปีน้ีคาดว่า
น่าจะไดเ้พิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 20  
 
ค าถามที ่6 : ขอใหส้รุปเร่ืองราวท่ีตอ้งส่งมอบท่ีดินคืน พร้อมแผนการแกไ้ขสถานการณ์ 
ค าตอบที่ 6 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ช้ีแจงว่า พื้นท่ีท่ีบริษทัมีเอกสารการครอบครองตามกฎหมาย มี
ทั้งหมดประมาณ 30,000 ไร่ โดย 50% ของพื้นท่ีเป็นท่ีของบริษทั ส่วนอีก 50%เป็นพื้นท่ีสัมปทาน    



 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 43 หนา้ 15 

 
 

        ในส่วนของสัมปทานมีสองแห่ง คือ เคียนซา โดย 50% ของพื้นท่ีบริษทัไดรั้บการต่อสัญญา
เช่าระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี ส่วนอีก 50%ของพื้นท่ีเคียนซา กรมธนารักษ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาแบ่ง
พื้นท่ีให้คนจนไร้ท่ีท ากิน ซ่ึงปัจจุบนั กรมธนารักษใ์ห้บริษทัเช่าแบบรายเดือน ส่วนชยับุรี อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาต่อสัมปทาน ปัจจุบนั บริษทัฯเก็บเก่ียวผลปาลม์โดยใชใ้บอนุญาตเก็บหาของป่า ซ่ึงบริษทัตอ้งจ่าย
ค่าภาคหลวงทุกเดือน และใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปี บริษทัตอ้งด าเนินการต่อใบอนุญาตดงักล่าวทุกปี   

        ส่วนท่ี สปก. มีท่ีเขาพนมและกระบ่ีนอ้ย ท่ีเขาพนม สปก.ไดแ้จง้ขอ้หาบุกรุกกบับริษทั และ
กรรมการผูมี้อ านาจ 2 ท่าน ศาลพิพากษายกฟ้องขอ้หาบุกรุกท่ี สปก. แต่มีค าสั่งให้บริษทัออกจากพื้นท่ี  
เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวไดร้วมพื้นท่ีท่ีบริษทัมีเอกสารสิทธิรวมอยูด่ว้ย บริษทัจึงได้อุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าว   
ส่วนท่ีกระบ่ีน้อย ในเดือน ธันวาคม 2562 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีค  าสั่งให้
ออกจากพื้นท่ีแปลง 601 เน้ือท่ีประมาณ 900 ไร่เศษ หลงัจากให้ทนายตรวจสอบเอกสาร และส่งหนงัสือ
ยืนยนัสิทธิพร้อมหลักฐานท่ีมีอยู่ให้ สปก. แล้ว ปรากฎว่า บริษัทไม่มีเอกสารท่ีจะพิสูจน์สิทธิได ้  
คณะกรรมการจึงมีมติใหส่้งมอบท่ีดินคืนให ้สปก. ไป    

        ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากพื้นท่ีท่ีเป็น สปก จะมีการระบุอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูส้อบบัญชี โดย ในปี 2561 บริษัทมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินท่ีสวนเขาพนม
ทั้งหมดไว ้28.5 ลา้นบาท ส่วนปี 2562 บริษทัไดบ้นัทึกการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นของสวนกระบ่ีนอ้ยท่ีไดส่้งคืน
พื้นท่ีประมาณ 900 ไร่เศษ เป็นจ านวนเงินประมาณ 8 ล้านบาทไวแ้ล้ว เหลือพื้นท่ีอีก 1 แปลง เน้ือท่ี
ประมาณ 673 ไร่ ซ่ึงบริษทัไดส่้งเอกสารยืนยนัสิทธิ แจง้ไปยงั สปก. แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา  
หากบริษทัจะตอ้งออกจากพื้นท่ี ก็จะมีการตั้งดอ้ยค่าทรัพยสิ์นไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
 
ค าถามที ่7 : บริษทัมีแผนปลูกพืชชนิดอ่ืนในพื้นท่ีท่ีปลูกปาลม์อยูห่รือไม่ 
ค าตอบที่ 7 : นางสาวปิยะธิดา สุขจนัทร์ ไดแ้จง้วา่จากการศึกษาเร่ืองการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกบัตน้ปาล์ม
นั้น โดยไดรั้บค าตอบยืนยนัจากกลุ่มล ่าสูงมาเลเซียเช่นกนั วา่ไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากจะท าให้การเก็บ
เก่ียวผลผลิตเป็นไปค่อนขา้งยาก และเป็นการรบกวนรากตน้ปาลม์ดว้ย 
 
 
 
 




