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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และสถานท่ี 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 1168/91 อาคาร
ลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ 

1. นายบรรพต  หงษ์ทอง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายนพพร  พิชา  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
     และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายศราวุธ  เมนะเศวต  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
4. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 
5. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยง 
2. นายการุญ นันทิลพีงศ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายทรงฤทธิ ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ และ กรรมการบรรษทัภิบาล 
4. นายกิตต ิ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ  
5. นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

 
ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ 

1. นายกฤษฏ์พงศ์  ตากวิริยะนันท์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
2. นางรัศมี พงศ์จินดานนท ์ Chief Financial Officer  
 

ตัวแทนผู้สอบบัญชเีข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล 
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ท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ศ.ดร. สหธน  รัตนไพจตริ  
2. ผศ.ดร. นพร  โพธิ์พัฒนชัย 

 
เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ    ทองอ่วม  
 
เริ่มการประชุม 

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการบริษัทฯ จ านวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ 
จ านวน 5 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 

หลังจากนั น ได้ชี แจงขั นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-Meeting ขั นตอนการลงคะแนนเสียง และการ
นับคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี  

 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  

 ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อท าการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยท าการ
คลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยัง
ไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กดปุ่มลงคะแนน 
ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
การลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน
แต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะท าการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบ
ฉันทะ 

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นหรือ
สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั นๆ ตามความเหมาะสม โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม สามารถสอบถามทางผ่านไมโคโฟน หรือ หน้าต่างแชทโดย
พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ  

 หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีปัญหาทางด้ านเทคนิคระหว่างการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-
008-7616   
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 เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอ
น าเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระถัดไป และเม่ือประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะท า
การแสดงผลที่หน้าจอและแจ้งสรุปมติของวาระนั นๆ ให้ที่ประชุมทราบ 

นอกจากนี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั งเป็น
กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
- 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ท่าน 
ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 - 19 เมษายน 2564 ซึ่งไมม่ีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม  

ขณะนี  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั งสิ น  39 ราย จ านวนหุ้นรวมกัน
ทั งสิ น 400,010,884 หุ้น คิดเป็น 63.22% ของจ านวนหุ้นทั งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองจ านวน 8 ราย จ านวนหุ้นรวม 42,530,442 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 31 ราย 
จ านวนหุ้นรวม 357,480,442 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั งหมด และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจ านวนผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
แล้ว 

หลังจากนั น นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ 
กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามล าดับ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที ่1/2563 
 เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดท าถูกต้อง
ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2563 
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี  

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมตสิ าหรับวาระนี ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 มต:ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี   
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  เห็นด้วย จ านวน   400,840,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563 
  เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าส าหรับในวาระนี จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงาน
การด าเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ 
Anti-Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน  ามันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงาน 
 นายการุญ นันทิลีพงศ์  กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล รายงานการด าเนินงานด้าน
การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้ที่
ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี  

1) ด้านการด าเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ยังคงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมใน
จังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั งฐานการผลิตของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น กิจกรรม
ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ ทั งนี ในปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ 
COVID-2019 บริษัทฯ จึงต้องท าการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ลดการ
จัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม จึงท าให้กิจกรรมในปี 2563 จัดได้ไม่มากนัก งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการในปี 2563 รวมทั งสิ น 370,943 บาท โดยได้ด าเนินการกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรม
วันเด็กบริเวณพื นที่บริเวณใกล้เคียงโรงงานจังหวัดชุมพร, กิจกรรมทาสีอาคารอนุบาล โรงเรียน
บ้านพรุตะเคียน อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร, กิจกรรมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล
ชุมพรเขต อุดมศักดิ์ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร, กิจกรรมโรงครัวจิตอาสา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
สถานการณ์ COVID-2019, กิจกรรมจัดท าฉากป้องกัน COVID-2019 ให้กับโรงเรียนบ้านไชย
ราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่จังหวัดชุมพร 

   2) ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนมีสองโครงการ คือ โครงการส่งน  าที่ผ่านการบ าบัดจาก
โรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และสวนเกษตรกร บนพื นที่ 264 ไร่ สามารถรองรับน  าได้ 992 
ลูกบาศเมตรต่อวัน ซึ่งสามารถบริหารความเสี่ยงด้านน  าที่ผ่านการบ าบัดล้นบ่อของบริษัทฯ ได้ 
และโครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน  ามันซี
พีไอ (CPI Learning Center) ในปี 2563 มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้จ านวน 192 คน และ
ได้เปิดหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจ รุ่นละ 10-12 คน 
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 3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ครั งที่สอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี และจะต้องท าการขอ
ต่ออีกครั งในปี 2565 ทั งนี ส านักตรวจสอบภายในได้ท าแผนการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

 4) ด้านนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจ าปี 
2563 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมี 91% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ทั งนี 
เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันและพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถาม จึงขอน าเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน  ามันพืชและความคืบหน้าโครงการ
ต่างๆ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน 

 นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน  ามันพืช 
ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี  

 ภาพรวมการบริโภคน  ามันพืชของโลก โดยอ้างอิงจากข้อมูล United States Department of 
Agriculture/USDA จะพบว่าสถิติข้อมูลย้อนหลังการบริโภคน  ามันพืชจะเติบโตและเพิ่มขึ นทุกปี 
โดยในปี 2556 ภาพรวมการบริโภคน  ามันพืชของโลกประมาณ 159.22 ล้านตัน จนมาถึงในปี 
2563 เพิ่มขึ นเป็นจ านวน 202.42 ล้านตัน และในภาพการบริโภคน  ามันพืชนี  หากดูเฉพาะ
สัดส่วนน  ามันปาล์มจะมีสัดส่วนที่มากกว่าน  ามันพืชชนิดอ่ืนและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน โดยในปี 2563 ภาพรวมการบริโภคน  ามันพืช แบ่งเป็นน  ามันปาล์มประมาณ 71.90 ล้าน
ตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 35.52% รองลงมาคือน  ามันถั่วเหลืองประมาณ 56.68 ล้านตัน 
คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 28%, น  ามันเรพซีดประมาณ 28.06 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 13.86%, น  ามันดอกทานตะวันประมาณ 19.53 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 9.65% และน  ามันอื่นๆ เช่น น  ามันมะพร้าว น  ามันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.25 ล้านตัน 
คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.97%  

 ในส่วนการคาดการณ์ภาพรวมการบริโภคน  ามันพืชของโลกในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ นเป็น
ประมาณ 207.75 ล้านตัน โดยคาดการณ์เป็นน  ามันปาล์มประมาณ 75.07 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนทางการตลาด 36.13%, น  ามันถั่วเหลืองประมาณ 59.56 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 28.67%, น  ามันเรพซีดประมาณ 27.67 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 
13.32%, น  ามันดอกทานตะวันประมาณ 19.11 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 9.20% 
และน  ามันอื่นๆ เช่น น  ามันมะพร้าว น  ามันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 26.34 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 12.68%  
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 ภาพรวมการผลิตน  ามันปาล์มของโลกปี 2563 รวมประมาณ 73.23 ล้านตัน  ค่อนข้างจะ
เทียบเท่ากับปีก่อนที่ 73.90 ล้านตัน โดยประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย
ประมาณ 42.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 58.04%, รองมาประเทศมาเลเซีย
ประมาณ 19.26 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 26.29% ส่วนประเทศไทยอยู่ในล าดับที่
สามผลิตได้ประมาณ 2.80 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.82% ในส่วนการ
คาดการณ์ภาพรวมการผลิตน  ามันปาล์มของโลกในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ นเป็นประมาณ 
75.45 ล้านตัน โดยคาดการณ์ว่าประเทศอินโดนีเซียจะสามารผลิตน  ามันปาล์มได้ประมาณ 
43.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 57.65%, ประเทศมาเลเซียจะสามารถผลิตได้
ประมาณ 19.90 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 26.37% และประเทศไทยจะสามารถ
ผลิตได้ประมาณ 3.10 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 4.11% 

 ปริมาณการใช้น  ามันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2563 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและ
คอนซูเมอร์ ประมาณ 1.16 ล้านตัน หรือคิดเป็น 42.13%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.36 ล้านตัน 
หรือคิดเป็น 49.32% และส่งออกประมาณ 0.24 ล้านตัน หรือคิดเป็น 8.54% ซึ่งจากสถิติข้อมูล
พบว่าในปีที่ผ่านๆ มา ปริมาณการใช้น  ามันปาล์มดิบจากเดิมที่ใช้มากในกลุ่มอุตสาหกรรมและ
คอนซูเมอร์ ถูกเปลี่ยนไปใช้ในกลุ่มพลังงานเพิ่มมากขึ น  

 ด้านของราคาน  ามันปาล์มดิบ ราคาของประเทศมาเลเซียจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในด้านการแข่งขัน
ทางด้านการส่งออก แต่จะพบว่าบางจังหวะช่วงเวลาราคาน  ามันปาล์มดิบของประเทศไทยจะมี
ราคาที่ต่ ากว่าหรือเทียบเท่ากับราคาของประเทศมาเลเซีย จึงท าให้สามารถท าการแข่งขัน
ทางด้านราคาได้ แต่จากสถิติข้อมูลพบว่าช่วงเวลามากกว่าร้อยละ 50 ราคาน  ามันปาล์มดิบของ
ประเทศไทยจะสูงกว่าของประเทศมาเลเซียจึงยากต่อการแข่งขันทางด้านราคา แต่ในทุกๆ ปี
ราคาน  ามันปาล์มดิบของประเทศไทยจะสามารถแข่งขันทางด้านราคาเพื่อส่งออกได้เฉลี่ย
ประมาณ 1 ครั ง หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินประมาณร้อยละ 10 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในหัวข้อนี  จึงขอน าเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดย Chief 
Financial Officer เป็นผู้รายงาน 

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้ที่
ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี   

 รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 
3,889 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีรายได้ 3,313 ล้านบาท เพิ่มขึ นจ านวน 576 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 17 เนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2563 เพิ่มขึ นจากปี  2562 
ประมาณร้อยละ 39% และปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลงร้อยละ 15  จึงมีผลท าให้
รายได้เพิ่มขึ น 17% และเมื่อเทียบกับปี 2561 รายได้จากการขายลดลง 231 ล้านบาท  หรือ 
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ร้อยละ 6 เนื่องจากราคาขายเพิ่มขึ นร้อยละ 29 และส่วนปริมาณขายของผลิตภัณฑ์หลักลดลง
ร้อยละ 21 

 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบี ยจ่าย ภาษีเงินได้ 
และค่าเสื่อมราคา จ านวน 411 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีจ านวน 361 ล้านบาท และปี 
2561 มีจ านวน 142 ล้านบาท และในปี 2563 มีก าไรสุทธิ 159 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มี
ก าไรสุทธิ 90 ล้านบาท และปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท ทั งนี สาเหตุหลักก าไรขั นต้น
ที่เพิ่มขึ น 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,133 
ล้านบาท เพิ่มขึ น 111 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุ
หลักเนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ น 212 ล้านบาท เพราะด้วยราคาและปริมาณที่เพิ่มขึ น ใน
ด้านของส่วนหนี สินรวมมีจ านวน 2,170 ล้านบาท เพิ่มขึ น 1 ล้านบาท และด้านส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ านวน 1,964 ล้านบาท เพิ่มขึ น 110 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากมีผลก าไรสุทธิระหว่างปีและมี
การจ่ายเงินปันผล ในด้านส่วนอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563  อยู่ที่ 1.10 เท่า 
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ น 

 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ด้านการด าเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้
รับผลกระทบต่อการด าเนินงานจากเหตุการณ์ COVID-19 ด้วยบริษัทฯ มีการน าหลักการ
ป้องกันมาใช้อย่างเคร่งครัด จึงไม่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน และไม่มีการ
หยุดด าเนินงาน, ด้านการเงิน ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน : บริษัทฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ COVID-19  บริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่ดี สภาพคล่องสูง 
มีความสามารถในการช าระหนี  ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้เงิน สามารถท าก าไรและจ่ายเงิน  
ปันผลได้ตามปกติ, ด้านความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ : บริษัทฯ ยังคงสามารถด าเนิน
กิจการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี  

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออกเสียงใน
วาระนี   

 
มต:ิ ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนนิงานและรายงานประจ าปี 2563 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี สิ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี สิ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี  

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
  มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนอนุมัตงิบการเงิน ส าหรับปี สิ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี  
  เห็นด้วย จ านวน   401,142,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 

เลขานุการบริษัท รายงานว่าจากผลด าเนินงานและฐานะการเงินประจ าปี 2563 ตามงบการเงินรวม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 159.05 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2563 เป็นเงินสดใน
อัตราหุ้นละ 0.11 บาท จ านวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของก าไร
ส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 
2564 ทั งนี  เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และท าการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองเพิ่มตามกฎหมาย
จ านวน 5.71 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี  

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและออกเสียง 
ลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี  
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  เห็นด้วย จ านวน   401,142,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 เลขานุการบริษัท  รายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ ก าหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครั ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่ง
ไปนั น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีนี กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ดังนี  
 1) นายบรรพต  หงษ์ทอง      กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ 
     และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 2)  นายไพบูลย์  คุจารีวณิช    กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 3) นายศราวุธ  เมนะเศวต       กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 4) นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์    กรรมการ 

 เพื่อความโปร่งใสในการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกนอก
ห้องประชุมและส าหรับกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ท าการปิดระบการรับฟังจนกว่าจะลงมติเป็นที่
เรียบร้อย  
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั งเป็น
กรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั งเป็น
กรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้
พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั งสี่ท่าน คือ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน , นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ ที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั งได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระ
หนึ่งจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 อีกทั งได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายบรรพต หงษ์ทอง, นายไพบูลย์ คุจารีวณิช และ นาย
ศราวุธ เมนะเศวต แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
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ด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั งสี่ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีก
วาระหนึ่ง  
 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงได้พิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติของกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั ง
สี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั งได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระ
หนึ่งจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง และกรรมการอิสระทั งสามท่านยังมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มี
ลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระทั งสี่ท่าน ได้แก่ นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ , นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ, 
นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ และ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื องต้นของกรรมการทั งสี่ท่าน ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี  

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนให้แต่งตั งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจ านวนสี่ท่านตามที่ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี  
 1) นายบรรพต  หงษ์ทอง         ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  เห็นด้วย จ านวน   401,142,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 2) นายไพบูลย์  คุจารีวณิช           ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  เห็นด้วย จ านวน   401,142,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
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 3) นายศราวุธ  เมนะเศวต             ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  เห็นด้วย จ านวน   401,142,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 4) นายรชฎ  ถวิลเติมทรัพย์           ต าแหน่ง กรรมการ 
  เห็นด้วย จ านวน   401,112,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9925 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน   30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0075 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี ยประชุมกรรมการ 

เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้บ าเหน็จกรรมการและ
ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด และโดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จึงขอน าเสนอมาเพื่อขออนุมัติพร้อมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและค่า
เบี ยประชุมกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ และไม่ได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี ยประชุมกรรมการเท่านั น จึงเห็น สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี ยประชุมกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี  
 1)  พิจารณาก าหนดค่าเบี ยประชุม ประจ าปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่า

เบี ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริหาร เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงาน
และภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ น ดังนี   
ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เพิ่มขึ นจากปีก่อน) 

 - ประธานฯ 30,000 บาท/ครั ง 
 - กรรมการ 25,000 บาท/ครั ง 

 ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (เทียบเท่ากับปีก่อน) 
- ประธานฯ 30,000  บาท/ครั ง 
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั ง 

ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  (เทียบเท่ากับปีก่อน) 
- ประธานฯ 25,000  บาท/ครั ง 
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั ง 
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ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (เพิ่มขึ นจากปีก่อน) 
- ประธานฯ 30,000  บาท/ครั ง 
- กรรมการ 25,000 บาท/ครั ง 

ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (เทียบเท่ากับปีก่อน) 
- ประธานฯ 25,000  บาท/ครั ง 
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั ง 

 2) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่ง
เทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี  

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียง ลงคะแนนอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและเบี ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี  
  เห็นด้วย จ านวน   401,142,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

  เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บรกิารของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
โดยมี นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 
ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชรีับอนญุาตเลขที่ 3972 หรือ 
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 เปน็เงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน 
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบตัรส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มี
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี  
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่อง
ในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี มีการให้บริการที่ดี สามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั งผู้สอบ
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บัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ
ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี  บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชี
ส านักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี แล้ว ดังปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น
หรือสอบถามในวาระนี  

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี ต้องผ่านมติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนแต่งตั งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี    
  เห็นด้วย จ านวน   402,666,784 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) 

เลขานุการบริษัทฯ รายงานว่าเพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจโดยรวม และเพื่อให้รองรบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จ านวน 22 ข้อ จากเดิมจ านวน 40 ข้อ เปน็
จ านวน 62 ข้อ พร้อมขอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้เห็นชอบให้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี  

ข้อ 41) ท าการเพาะปลูกพืชทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกทุกชนิด เพื่อ
จ าหน่าย หรือใชใ้นการผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่อง
อุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท หรือน าไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ ์
เครื่องส าอาง เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภค บริโภคทุกชนิด หรืออย่างอ่ืนที่
สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อจ าหน่ายทั งในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 42) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น  าดื่ม 
น  าแร่ น  าผลไม้ สรุา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารส าเรจ็รูป อาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น  าซอส น  าตาล น  ามันพืช อาหารสัตว์ เครื่องอุปโภคและ
เครื่องบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิดทุกประเภท 
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ข้อ 43) ประกอบกิจการ น าเข้า ส่งออก จัดหา ซื อ จ าหน่าย ปลูก วิเคราะห์ วิจัย สกัดและพฒันา 
เพาะปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ ์ต้นกล้า กัญชา กัญชง ทุกชนิดทุกสายพันธุ์ สายพันธุ์พชืทุกชนิด 
สมุนไพรทุกชนิด รวมถึงเก็บเกี่ยวพืช ผล จากการเพาะปลูกเพื่อจ าหน่าย หรือใชใ้นการ
ผลิตปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความงาม เครื่องอุปโภค
บริโภคทุกชนิดทุกประเภท ผลติภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงทีก่ฎหมายอนุญาต หรือน าไป
เป็นส่วนประกอบในการผลิตยา ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง เวชภัณฑ์ เครื่องใช้เสริมความ
งาม เครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิด หรืออย่างอ่ืนที่สามารถน าไปเป็นส่วนประกอบได้ เพื่อ
จ าหน่ายทั งในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 44) ประกอบกิจการผลิตสารปรับปรุงดินและปุ๋ย จากกากตะกอนระบบบ าบัดน  าเสียจาก
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อาหาร และเกษตรแปรรปู และวัสดทุี่ไม่ใช้แล้วทีไ่ม่เป็นของเสีย
อันตราย หรือการน าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นที่เกิดจากการผลิตสินค้าบริการตามที่
ก าหนดในวัตถุประสงค์ไปผลิตเป็นสารปรบัปรุงดินและปุ๋ย เพือ่ใช้ เพื่อจ าหน่ายทั งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 45) ประกอบกิจการผลิต ซื อ จ าหนา่ย รวมตลอดจนเป็นผู้น าเข้าในประเทศ และส่งออกนอก
ประเทศ ซึ่ง ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ยาปราบศตัรูพืชและสัตว์ ยาบ ารุงพืช
และสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการท าสวน ท าไร่ การเกษตร ทุกชนิด ทุกประเภท 

ข้อ 46) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน ทั งที่อยู่
ในสภาพวัตถุดิบ หรือส าเร็จรูป 

ข้อ 47) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจสอบและ
ออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและพลังงาน ให้บริการใน
การบริหารจัดการระบบน  าดี และระบบน  าเสีย หลุมฝังกลบ ให้บริการวิเคราะห์น  า 
คุณภาพน  า อากาศ และดิน 

ข้อ 48) ประกอบกิจการรบัเป็นทีป่รึกษาและให้ค าแนะน า การจัดการสวนปาล์มน  ามัน และ
เกษตรกรรมทุกประเภท 

ข้อ 49) ประกอบกิจการบริการรับเปน็ที่ปรึกษา เกี่ยวกับระบบโรงไฟฟ้า ระบบวิศวกรรม ระบบการ
ผลิต รวมทั งระบบงานอื่นทุกประเภท 

ข้อ 50) ประกอบกิจการ ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน  า และเศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
ข้อ 51) ประกอบกิจการธุรกจิรับเหมากอ่สร้างโรงไฟฟ้า โรงงาน อาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่น

ทุกชนิด 
ข้อ 52) ประกอบกิจการ สถานีบริการน  ามันเชื อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน  ายากันสนิม ส าหรบัยานพาหนะทุกประเภท รวมทั งบริการติดตั ง 
ตรวจสอบ และแกไ้ขอุปกรณ์ปอ้งกันวินาศภัยทุกประเภท 
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ข้อ 53) ประกอบกิจการ ให้บริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา รวมถึงให้บริการสถานทีฝ่ึกอบรมและ
สัมมนา ที่พัก ให้กบัหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คณะบุคคล และบุคคล 

ข้อ 54) ประกอบกิจการให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภท อาทิเช่น ส าหรบัการจัดการ
สวนปาล์มน  ามันและเกษตรกรรมทุกประเภท และงานด้านอื่นๆ 

ข้อ 55) ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขาย
สินค้าอุปโภค บริโภค ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทุกประเภท 

ข้อ 56) ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย เกี่ยวกับอาหาร เครื่องบริโภค เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป 
ผลไม้แปรรูป อาหารเสริม รวมถึงเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคทุกชนิดทุกประเภท  

ข้อ 57) ประกอบกิจการสถานบริการอนัมีลักษณะเป็นสถานบนัเทิง รา้นอาหารทุกชนิด ทุก
ประเภท รวมถึงการซื อ จ าหน่ายอาหารทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงการซื อ จ าหน่ายอาหาร 
บุหรี่ ยาเส้น สุรา เบียร์ น  าดื่ม น  าแร่ น  าอัดลม ไอศครีม เครื่องดื่ม ทุกชนิดทุกประเภท 

ข้อ 58) ด าเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา กระท าด้วยวิธีอ่ืนใดเพื่อให้ไดม้าซึ่งสูตรหรือข้อมูลเพื่อใช้ใน
การผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ทุกประเภท เครื่องอุปโภค และบริโภค รวมทั งธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการของบริษัท ในการ
เพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั ง
สามารถขาย และ/หรือใหบ้ริการแก่ลูกค้าทั่วไป 

ข้อ 59) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจ าหนา่ยในราชอาณาจักร และส่งออกไปจ าหน่ายนอก
ราชอาณาจักร ทั งนี  ไม่ว่าโดยการขายส่ง ขายปลีก เป็นตัวแทน หรือแต่งตั งผู้อื่นเป็น
ตัวแทนเพื่อจ าหน่ายสินค้าตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

ข้อ 60) ประกอบกิจการรบัจ้างผลิต และรับจ้างท าของ พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เครื่องด่ืม น  า
ดื่ม น  าแร่ น  าผลไม้ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่ก าหนดเอาไว้ในวัตถุประสงค์ให้แกบุ่คคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  

ข้อ 61) ประกอบกิจการค้าโดยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ผ่านช่องทางเว็บไซด์ 
สังคมออนไลน์ ซึ่งสินค้าตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรง 

ข้อ 62) ประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านทางสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์(e-
commerce) สื่อออนไลน์ เว็บไซด์ ยกเว้นธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้แสดงความเห็นหรือสอบถาม  
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะมีธุรกิจใดบ้างที่คาดว่าจะด าเนินการในปี 2564 -2565 และจะมีการปลูก 

กัญชงเพื่อจ าหน่ายหรือไม่และคาดว่าจะใช้ที่ดินในการปลูกกี่ไร่ 
นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ตอบค าถามดังนี  ทางบริษัทฯ มีหน่วยงาน

พัฒนาธุรกิจซึ่งท าการศึกษาโครงการธุรกิจใหม่ๆ หลายอย่าง บางอย่างก็ได้เริ่มทดลองด าเนินการแล้ว เช่น การ
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จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อเปิดช่องทางการขายออนไลน์ในชื่อ What the kitchen และ C K Mart ซึ่งมีสนิค้า
หลายๆ อย่างที่เริ่มออนไลนข์ายไป และคาดว่าภายในสองถึงสามปีนี น่าจะมีธุรกิจอื่นตามมา ส่วนธุรกิจอื่นๆ 
โดยเฉพาะในช่วงนี ที่มีการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถท าธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงได้ ทางบริษัทฯ เปน็
หนึ่งในบริษัททีท่ าการยื่นขอใบอนุญาต ได้ท าการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี อยู่ระหว่างรอ
พิจารณา ในระหว่างที่รอใบอนุญาต ทางบริษัทฯ มีการเตรยีมเรื่องการศึกษาโดยแบ่งเป็นตั งแต่ ต้นน  า กลางน  า 
และปลายน  า ซึ่งบางโครงการในส่วนของต้นน  าไดร้ับอนุมตัิการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว 
โดยทางบริษัทฯ มีบริษัทย่อยคือ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด ที่มีความเชียวชาญในการพัฒนาสายพันธุ ์มีองค์
ความรู้ในการพัฒนาเมล็ดพันธุป์าล์มที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย และท าการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์
ปาล์มทั่วประเทศไทย รวมถึงจ าหน่ายต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่พฒันาและวิจยัด้วยตัวเอง รวมทั งเปิด
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรเข้ารับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลสวนปาล์ม จากองค์ความรู้เหล่านี และ
เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่จะถูกน าไปปรบัใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือเมล็ดกัญชง โดยจะมีทีมงานนักวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่เหมาะกับการเพาะปลูกในประเทศไทย และจะมีผลิตภัณฑ์ต่อ
ยอดมากมาย เช่นการน าไปสกดัเป็นสาร Cannabidiol หรือ CBD เพื่อน าไปใช้ประกอบเปน็ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาโครงการเพื่อด าเนินการ ทั งนี บริษทัฯ ยังไมไ่ด้ก าหนดจ านวนพื นที่ในการเพาะปลูก ซึ่ง
พื นที่ของบริษัทฯ นั นไม่มีปัญหาหรือมีข้อจ ากัดในเรื่องการเพาะปลูก แตอ่ยู่ระหว่างทางทมีงานพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการลงทุนและข้อจ ากัดที่จะได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วน
ต่างๆ  

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าท าไมถึงท าการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลายข้อ 
นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบค าถามดังนี  แนวธุรกิจของบริษัทฯ มี

หลายแผนงานที่อยู่ระหว่างท าการศึกษา อาทิเช่น การใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการดูแลสวนปาล์ม
ให้กับเกษตรกร บริษัทฯ มีแผนธุรกิจในการน าความช านาญในการบริหารจัดการสวนปาล์มและการใช้โปรแกรม
ซอฟต์แวร์เข้าช่วยระบบการจัดการสวนปาล์ม โดยบริษัทฯ มีการเริ่มน าไปสอนและให้ความรู้กับเกษตรกรรายย่อย 
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถน ามาด าเนินธุรกิจในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการสวนปาล์มให้กับ
เกษตรกรรายใหญ่ที่มีพื นที่ในการปลูกปาล์มมากได้ ซึ่งจะรวมอยู่ในการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในครั งนี ด้วย และ
บริษัทฯ ยังมีการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ตามที่บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวและประกาศของภาครัฐที่มีออกมา
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมที่เข้ายื่นประมูลการขอขายไฟฟ้าชุมชน ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดรับ
เอกสารการประมูลและบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารแล้ว ขณะนี อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
บริษัทฯ ยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้ตอนนี  เนื่องด้วยต้องรอให้แน่ใจผลของการ
พิจารณาก่อน ซึ่งในวัตถุประสงค์จะมีการขอเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่อง
ด้วย และยังมแีผนธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามที่ได้น าเสนอไปข้างต้น  

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลง
มติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  
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มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียง ลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จ านวน 22 ข้อ จาก
เดิมจ านวน 40 ข้อ เป็นจ านวน 62 ข้อ ตามที่เสนอ พร้อมเห็นชอบให้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี  
  เห็นด้วย จ านวน   402,666,784 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าราคาผลปาล์มในไตรมาสที่ 4/2563 เทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 มีราคาเพิ่มขึ น

หรือลดลง และในไตรมาสที่ 1/2564 จะมี Stock gain หรือ Stock loss หรือไม ่
นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบค าถามดังนี  โดยจะขอตอบใน

ภาพรวมของธุรกิจน  ามันปาล์ม จากข้อมูลของกรมการค้าภายในที่ท าการรวบรวมข้อมูลในด้านราคาและปริมาณ 
และจากสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อผลผลิตของผลปาล์ม และในช่วงนี ฝนมาแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าผลปาล์มสดจะ
เริ่มออกแล้วในช่วงนี  แต่สถานการณ์ในช่วงปลายปีไม่สามารถคาดการณ์ได้ และยังไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ที่สามารถเข้ามาช่วยท านายเรื่องของฤดูการได้แม่นย า ซึ่งบริษัทฯ ยังต้องติดตามสถานการณ์เป็นระยะ ในมุมมอง
เบื องต้นคาดการณ์ว่าผลปาล์มสดน่าจะมีปริมาณใกล้เคียงหรือมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ส่วนทางด้านเชิงราคาจะ
คาดการณ์ยากกว่าผลปาล์ม เนื่องด้วยมีปัจจัยทั งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่
สามารถควบคุมได้มีอิทธิพลในด้านของราคา 

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในไตรมาสที่ 1/2564 ใช้ก าลังการผลิตน  ามันปาล์มดิบในสัดส่วนเท่าไหร่ และ
ก าลังการผลิตของโรงกลั่นสัดส่วนเท่าไหร่ 

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบค าถามดังนี  โดยปกติสถานการณ์
ทั่วไปในไตรมาสแรกจะเป็นไตรมาสที่มีผลปาล์มสดน้อย โรงงานจึงไม่สามารถใช้ก าลังการผลิตได้อย่ างเต็มที่ จะ
สามารถใช้ก าลังการผลิตได้ประมาณครึ่งหนึ่งของก าลังการผลิต แต่ด้วยธุรกิจปาล์มจะเป็นไปตามปริมาณของผล
ปาล์มที่ออก ก าลังการเดินเครื่องจึงจะไม่คงที่ไปตลอดทั งปี โดยปกติในช่วงที่ผลปาล์มสดน้อยก าลังการเดินเครื่อง
จะน้อยทั งภาคการเดินเครื่องของโรงสกัดและโรงกลั่น  

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ากระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ยกเลิกการก าหนดเพดานราคาขายปลีก
แบบขวดแล้วหรือไม่ 

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบค าถามดังนี  ทางภาครัฐได้ประกาศ
ยกเลิกเพดานราคาขายปลีกแบบขวดที่ราคา 42 บาทแล้ว  
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ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าความสัมฤทธิ์ผลของโครงการเดิมที่ลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท ในการ
สร้างโรงสกัดน  ามันปาล์มดิบและผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะคืนทุนในระยะเวลาประมาณ 4 ปี 7 เดือน ปัจจุบันเป็น
อย่างไร 

นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบค าถามดังนี  โครงการตามที่ท่านผู้ถือ
หุ้นสอบถามจะเป็นการลงทุนของบริษัทย่อยในนาม บริษัท ซีพีพี จ ากัด ซึ่งปัจจุบันด าเนินการได้ดี มีความสามารถ
ในการท าก าไร เนื่องด้วยเป็นการขายไฟให้กับภาครัฐ ซึ่งเป็นรายได้ที่แน่นอน และบริษัทฯ ยังสามารถควบคุม
ต้นทุนได้ตามแผน ผลการด าเนินการเป็นไปตามการคาดการณ์ของความต้องการในการลงทุน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น 
ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมประชุมในครั งนี  และกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 
 
              ลงนาม_______________________________ประธานที่ประชุม 

                     (นายบรรพต หงษ์ทอง) 
 

 นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


