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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 53 
ของ 

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

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

สถานท่ีประชุม  :  โดยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

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

คณะกรรมการเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม 

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

คณะผู้บริหารเข้าประชุมผ่านโปรแกรมซูม :   

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

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม 

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล   หุ้นส่วนผูส้อบบญัชี 
2. นายพจนคัร ปักษี    ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม 

1. นายเอกชยั โชติพิทยสุนนท ์   ทนายความหุ้นส่วน 

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

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

จากนั้นเลขานุการบริษทั ได้อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไดม้อบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู ้
ถือหุ้นนั้น จะไดด้ าเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ โดยผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
นั้นจะมีการประกาศผูถื้อหุ้นทราบและแสดงผลปรากฎบนจอภาพในระหว่างการประชุม 

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

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 52  

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

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 52 วนัท่ี 30 เมษายน 2564 ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปน้ี  

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

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดข้อให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2564 ตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมก่อนหนา้น้ีแลว้  

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

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

และเป็นสถิติใหม่ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหม่เร่ิมให้ผลผลิตในจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง และพงังา 
(2) รายได้จากการขาย 

รายได้จากการขายรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 11,789 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 99.5 เน่ืองจาก
สาเหตุดงัต่อไปน้ี 

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

ปริมาณขายน ้ ามนัปาลม์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.9 จากปีท่ีแลว้ เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของน ้ ามนัท่ีผลิตไดแ้ละการ
ซ้ือน ้ามนัจากบุคคลภายนอกเพื่อส่งออก 

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

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

โดยรวมแลว้อตัราก าไรขั้นตน้ของปีคิดเป็นร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 
(4) ธุรกิจในต่างประเทศ 

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

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

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

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

ส่วนที่ 2 : การลงทุนในโครงการหลัก 

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

(847.25ไร่) บริษทัไดป้ลูกปาลม์ทดแทนอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองดว้ยตน้ปาลม์พนัธ์ุใหม่ ท าให้อายขุองตน้ปาลม์ในสวนของบริษทัมี
ความสมดุลมากขึ้น 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดด้ าเนินการเพ่ิมก าลงัการผลิตการสกดัน ้ ามนัปาลม์ดิบในช่วงท่ีมีผลผลิตสูงโดย
การติดตั้งหมอ้น่ึงปาลม์สดท่ีโรงงานป่าบอนและเปล่ียนเคร่ืองบีบผลปาลม์สดท่ีโรงงานไทยอุตสาหกรรมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
เพื่อสามารถรองรับในช่วงท่ีมีความตอ้งการสูงสุด โดยติดตั้งแลว้เสร็จในปี 2564 

โครงการลงทุนอื่น ๆ รวมถึงการสร้างแปลงเพาะใหม่ในจงัหวดักระบ่ี การติดตั้งหมอ้น่ึงปาลม์สดลูกใหม่ท่ี
โรงงานสยามซ่ึงมีก าหนดแลว้เสร็จในปี 2565 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ท าการศึกษาการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองเพื่อหา
โอกาสท่ีดีในการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปาลม์น ้ามนัของบริษทั 

กระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุน 

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

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

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

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

• ผลกระทบจากการปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียน (-14.9) ลา้นบาท 

โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยงัคงมีความแข็งแกร่ง อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.17 เท่า  

ส่วนที่ 3 : ภาพรวมของยูนิวานิชในปี 2565 

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

(1) สภาพภูมิอากาศ 

ปริมาณน ้าฝนท่ีเพ่ิมขึ้นในเดือนกมุภาพนัธแ์ละเดือนมีนาคม ซ่ึงคาดคะเนถึงปริมาณผลปาลม์สดท่ีดีขึ้น
ในปีน้ี  

 (2) แนวโน้มผลผลิต 

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

(3) แนวโน้มราคา 

ปี 2565 ราคาน ้ ามนัปาล์มดิบไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากปัญหาขาดแคลนในมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียไดเ้พ่ิมการจดัเก็บภาษีการส่งออกและการขาดแรงงานในมาเลเซีย ส่งผลให้การ supplyของโลก
ขาดแคลน  

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

ราคาในขณะน้ีมีความผนัผวนอยา่งมาก supply ในมาเลเซียและอินโดนีเซียก็เร่ิมดีขึ้น ถึงแมว่้าในตอนน้ี
ยงัมองไม่เห็นจุดกลบัตวัของราคาขาลงแต่อย่างใด เน่ืองจากความตอ้งการยงัสูงกว่าการ supply และตอ้งใชเ้วลาในการเพ่ิม
สตอ็คน ้ามนั  

สงครามท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัคือปัจจยัท่ีท าให้การ supplyน ้ามนัจากเมล็ดดอกทานตะวนัลดลงอย่างมาก 
ท าให้ความตอ้งการน ้ามนัพืชเพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตวัสูงขึ้น 

การเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ ามันปาล์มส่งผลดีต่อธุรกิจขายเมล็ดพนัธ์ุและต้นกล้าปาล์มน ้ ามัน จะเห็นว่า
ยอดขายในไตรมาสแรกของปีน้ีสูงกว่าปีท่ีแลว้เป็นอยา่งมาก 
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(I) โครงการลงทุนเพ่ือขยายงาน 

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

หลงัจากการรายงานผลประกอบการของบริษทัประจ าปี 2564 เสร็จส้ิน มร.แฮร์ร่ี บร๊อคได้กล่าวแนะน า
ผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดเ้ขา้ประชุมดว้ยเพื่อร่วมตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น  

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

ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2564 และผลการด าเนินงานของบริษทัตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน
ธนัวาคม 2564 ดงัท่ีไดร้ายงานขา้งตน้ 

วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด วันที่  31 ธนัวาคม 
2564  

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

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

 

เน่ืองจากไม่มีค  าถามเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

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

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

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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วาระท่ี 4 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรผลก าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

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

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

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

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

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระท่ี 5 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
ต าแหน่งที่ว่าง  

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

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

5.1    พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

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

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

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
เพื่อแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงของนายสุชาติ เจียรานุสสติ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัต่อไปน้ี  

1. นายเอนก พนาอภิชน 

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

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5.2    พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนต าแหน่งที่ว่าง  

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

เลขานุการบริษทัจึงไดเ้รียนเชิญมร.แฮร์ร่ี โทมสั บร็อค ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือออกจากหอ้งประชุม
เป็นการชัว่คราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีจะเสร็จส้ิน 

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

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้ง มร. แฮร์ร่ี โทมสั บร็อค เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากดงัต่อไปน้ี  

1 มร. แฮร์ร่ี โทมสั บร็อค 

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

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 6 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการรวมทั้งเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ โดยเสนอจ่ายในอตัรา
เดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

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

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติให้คงค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมาตามท่ีประธานฯ ไดเ้สนอ
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

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

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 

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

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

ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามค าถามใดๆ เก่ียวกับผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทนข้างต้น ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2565 

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

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

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 

 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 53 ของ บมจ. ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ 
วนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 

 

10 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ   

ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารเก่ียวกบักิจการของบริษทั 

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

▪ หากยนิูวานิชแพค้ดีในการขอต่อสัมปทานสวนเจียรวานิชจะมีผลต่อการด าเนินงานของ
บริษทัอยา่งไร 

▪ หากมีการลอยตวัน ้ ามนัดีเซลในวนัท่ี 1 พฤษภาคมน้ี จะส่งผลต่อนโยบายไบโอดีเซล
และอุตสาหกรรมปาลม์อยา่งไรบา้ง 

▪ บริษทัมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นหรือไม่และตอนน้ีก าลงัการผลิตของโรงงานทั้งไทยและ
ฟิลิปปินส์อยูท่ี่ก่ีเปอร์เซนต ์

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

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

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

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

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

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

▪ บริษทัขายน ้ามนัปาลม์ดิบในไทยหรือไม่และคิดเป็นก่ีเปอร์เซนต ์

▪ ขอทราบปริมาณการส่งออกน ้ามนัปาลม์ดิบในปี 2564 และปี 2565 

  ค ำตอบ: มร.แฮร์ร่ี บร็อค -ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ ปริมาณการขายน ้ ามันปาล์มดิบในไทยและการส่งออกเฉล่ียอยู่ท่ี  32% และ 68%
ตามล าดบั 

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

▪ บริษัทมีแผนรองรับการยกเลิกสนับสนุนไบโอดีเซลของรัฐบาลและการใช้ EV ท่ี
เพ่ิมขึ้นอยา่งไรบา้ง 

  ค ำตอบ: มร.แฮร์ร่ี บร็อค -ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ ค าส่ังเพ่ือช่วยสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลเกิดจากนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมีความไม่
แน่นอน บริษทัฯจึงมุ่งเน้นไปท่ีการส่งออกซ่ึงก าลงัเติบโตไปพร้อมๆ กบัการผลิตน ้ามนั
ปาลม์ดิบท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในประเทศไทย 

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

▪ คาดว่านโยบายของรัฐบาลจะส่งผลต่อแนวโนม้การส่งออกของบริษทัหรือไม่ 

  ค ำตอบ: มร.แฮร์ร่ี บร็อค -ผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบติัการ เป็นผูต้อบค าถามน้ี 

▪ ในปี 2564 รัฐบาลได้มีนโยบายให้เงินสนับสนุนการส่งออก เม่ือระดับสต็อคน ้ ามัน
ปาลม์ดิบในประเทศมากเกิน 300,000 ตนั  

ในปี 2565 การส่งออกยงัคงเพ่ิมขึ้นจนถึงขณะน้ี  ซ่ึงนโยบายจากภาครัฐสามารถส่งผล
กระทบต่อแนวโน้มการส่งออกอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเ เราไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหนา้ได ้

 

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

ปิดประชุมเวลา 10.15  น. 

 

 

  (ลงช่ือ)         - อภิรักษ์  วำนิช -            ประธานท่ีประชุม 

                    (       นายอภิรักษ ์ วานิช       ) 

 

 

(ลงช่ือ)        -สุภำภรณ์ ณ สงขลำ -      เลขานุการท่ีประชุม 

             (   นางสาวสุภาภรณ์ ณ สงขลา ) 
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 Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53 

of 

Univanich Palm Oil Public Company Limited 

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

  

       
 

 

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

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

Chairman  :  Mr. Apirag  Vanich, Chairman of the Board 

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

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

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

meeting online (E-AGM).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

shares of the company. 

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

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

Board of Directors in attendance via Zoom Conference call : 

1 Mr. Apirag  Vanich   Chairman 

2 Mrs. Phortchana Manoch   Director 

3 Ms. Kanchana  Vanich   Director 

4 Dr.  Prote Sosothikul   Director 

5 Mr. Pramoad Phornprapha   Independent Director / Audit Committee 

6 Dr. Veerathai Santiprabhob  Independent Director / Audit Committee 

7 Mr. John Harvey Clendon   Executive Director / Group CEO 

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

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

commitments. 

Senior Management in attendance via Zoom Conference call : 

1. Mr. John Harvey Clendon   Group CEO  

2. Dr. Palat  Tittinutchanon   Head of Oil Palm Research 

3. Mr. Harry Brock    Chief Operating Officer 

4. Mr. Nattapong  Dachanabhirom  Chief Financial Officer 

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

 

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

 

1. Ms. Varaporn Vorathitikul   Partner 

2. Mr. Phodjanuck  Pugsee   Audit Manager 

 

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

 

1. Mr. Ekachai Chotpitayasunon  Lawyer Partner 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

on to the concerned person to address or answer them.  

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

this meeting as below  

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

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

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

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

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

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

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

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

vote for such agenda item again. 

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

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

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

meeting. 

 

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

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

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

8 had been completed.  

 

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

Secretary.  

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

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

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

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

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

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

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

follows:- 

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

• Invalid ballots 0     votes, equivalent to         0.00% 

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

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

year January to December 2021  

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

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

Part I :  Operating Outcome for 2021 

(1) Production 

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

(2) Sales 

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

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

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

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

(3) Cost of Sales 

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

was due to the higher palm oil prices. 

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

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

(5) Trading Result 

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

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

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

Part II :  Capital Projects 

Investment in Capital Projects during 2021 was Baht 124.51  million. 

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

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

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

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

Cash Flow and Capital Structure 

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

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

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

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

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

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

 
Part III :  Outlook for 2022  

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

(1)  Weather Condition  

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

(2) Production Trend 

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

(3) Price Trend  

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

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

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

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

prices to raise. 

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

(4) Expansion Projects 

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

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

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

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

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

 

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

of Comprehensive Income for the year ending 31 December 2021 

 

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

Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the accounting 

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

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4474 of PricewaterhouseCoopers 

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

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

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

           Baht million 

Sales proceeds              11,789.29 

Consolidated net profit after tax    839.27 

 

Total assets    4,435.64 

Total liabilities       632.44 

Total shareholders’ equity  3,803.19 

 

 

As there were no further questions concerning the financial statements and 

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

Statements of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the 

year ending 31st December 2021.   

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

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

• Invalid ballots  0    votes, equivalent to     0.00% 

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

 

Agenda 4: To consider Profit Allocation and Payment of Dividends 

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

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

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

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

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

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

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

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

proposed by the Board of Directors. 

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

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

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

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

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

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

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

majority voting as follows:- 

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

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

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

new director to fill vacancy on the Board 

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

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

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

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

1. Mr. Suchad Chiaranussati  Independent Director / Audit Committee 

2. Mrs. Chantip Vanich  Director 

 

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

following opinions : 

 

5.1   To elect directors to replace those who retire by rotation 

 

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

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

Nominating and Remuneration Subcommittee has proposed Mr. Anek Pana-

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

Audit Committee, to replace Mr. Suchad Chiaranussati. 

 

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

apichon circulated to shareholders with prior notice of this meetings.   

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

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

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

Audit Committee and Strategic Planning Subcommittee. 

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

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

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

1. Mr. Anek Pana-apichon 

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

• Invalid ballots  0   votes, equivalent to      0.00% 

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

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

         

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

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

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

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

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

meeting until the voting on this agenda has been finished.   

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

Brock circulated to shareholders with prior notice of this meetings.   

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

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

by retiring directors.   

  

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

 

1. Mr. Harry Thomas Brock 

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

• Invalid ballots   0   votes, equivalent to      0.00% 

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

 

Agenda 6: To consider the Remuneration of Directors  

The Chairman referred to the details of Directors remuneration circulated with 

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

Chairman and Directors in 2022 should remain unchanged from the previous 

year, as follows:- 
 

Directors’ Fees     Baht     406,000.00  p.a. 

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

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

Audit Committee Meeting Allowance:    

Chairman of Audit Committee   Baht       37,500.00  per meeting 

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

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

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

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

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

 

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

2021 

 

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

consider the appointment of Ms.Varaporn Vorathitikul, Certified Public 

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

the Company’s auditor for the fiscal year 2022. 

The Board of Directors endorsed the proposed Auditor annual remuneration in 

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

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

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

Board of Directors.  

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

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

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

certified Public Accountant (Thailand) No. 3977 of PricewaterhouseCoopers 

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

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

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

above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is required to 

identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers 

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

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

Certificates at Baht 65,000 per Certificate. 

   

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

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

• Invalid ballots            0     votes, equivalent to      0.00% 

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

 

Agenda 8: Other Matters 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respectively. 

▪ The CPO exports increased dramatically in 2021, from approx 
37,000 mt in 2020 to 140,000 mt, in 2021. 

 
 
 
 



Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53 

Friday 22nd April 2022 

 

11 

3. Question :   Mr.Muangtong Sateinsagpong - shareholder asked as follows : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The meeting adjourned at 10.15  hrs. 
 
  
 
 
 

(Signature)   - Apirag Vanich -  Chairman  

         (  Mr. Apirag  Vanich    ) 

 

 

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

                   ( Ms. Supaporn Na Songkhla ) 
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