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เริ่มการประชุม
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เมื่อผู้ถือหุ้น
มาเข้าประชุมและลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน 3 แผ่น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนน
ทุกวาระ ในแต่ละวาระประธานฯจะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และ
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็น
คะแนนที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ประธานฯจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆให้ทราบ
หลังจากนั้น นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ประธานฯ กล่าวแนะนากรรมการของบริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการ
รับมอบฉันทะรวม 180 ราย จานวนหุ้น รวมกันทั้งสิ้น 143,196,515 หุ้น คิดเป็น 51.09% ของจานวนหุ้น
ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นจึงเข้าสู่
การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
เมือ่ วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งได้ส่งสาเนารายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อม
จดหมายเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน Website แล้ว
วาระที่ 1

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
143,217,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00

ครั้งที่

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจานวน 501 บาท จาก 280,289,521 บาท เป็น
280,289,020 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจานวน 501 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงจาเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนลง โดยการ
ตัดหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ออกจาหน่ายดังกล่าว คงเหลือทุนจดทะเบียน 280,289,020 บาท และเพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 280,289,020 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 280,289,020 หุน้ (สองร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
280,289,020 หุน้ (สองร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบหุน้ )
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (____________________-_____________________)
วาระที่ 2

ในวาระนี้ที่ประชุมได้ลงมติแยกเป็น 2 วาระย่อย ดังนี้
2.1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจานวน 501 บาท จาก 280,289,521 บาท เป็น
280,289,020 บาท
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนลงจานวน 501 บาท
จาก 280,289,521 บาท เป็น 280,289,020 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
143,238,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
มติ: ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้
เห็นด้วย
143,238,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวด 1 มกราคม 2555 –
30 กันยายน 2555 และกาไรสะสมของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการทีไ่ ด้รับ
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยจ่ายเป็น
หุ้นปันผล ในสัดส่วนหุน้ สามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น คิดเป็นจานวนเงินรวม
280,289,020 บาท
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน
งวด 1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555 และกาไรสะสมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรสะสมจานวน
มากจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนทีบ่ ริษัทฯ ได้รบั กาลังจะหมดอายุลง บริษัทฯ จึงทาการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล
จานวน 280,289,020 หุน้ คิดเป็นอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อหุ้นปันผล 1 หุน้
วาระที่ 3

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวด
1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555 และกาไรสะสมของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยจ่ายเป็นหุน้ ปันผล ในสัดส่วน
หุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุน้ ปันผล 1 หุ้น คิดเป็นจานวนเงินรวม 280,289,020 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
143,252,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 280,289,020 บาท จาก
280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
560,578,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มอี านาจในการพิจารณากาหนด
ข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการจัดสรรต่างๆ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จานวน
280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจานวน 560,578,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จานวน 280,289,020 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรเป็น
หุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนด
ข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการจัดสรรต่างๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน
วาระที่ 4

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน 560,578,040 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 560,578,040 หุน้ (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
560,578,040 หุน้ (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (____________________-____________________)

ในวาระนี้ที่ประชุมได้ลงมติแยกเป็น 3 วาระย่อย ดังนี้
4.1 พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จ านวน 280,289,020 บาท จาก
280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 560,578,040 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน
280,289,020 บาท จาก 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
560,578,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้
เห็นด้วย
143,252,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
4.2

พิ จ ารณาอนุ มัติแ ก้ ไ ขหนั งสื อบริ คณห์ ส นธิ ข องบริ ษัท ฯ ให้ ส อดคล้ องกั บ การเพิ่ มทุ น จด

ทะเบียน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้
เห็นด้วย
143,252,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00

ให้

4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการ
จัดสรรต่างๆ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็นหุ้นปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดข้อกาหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดในการจัดสรรต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
143,252,627 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือหุน้ ของ Thai
NVDR ตามที่นายทะเบียนได้ขอความร่วมมือมายังบริษัทฯ โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ที่ปรึกษาการเงิน
ชี้แจงว่า มีนักลงทุนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทฯ ผ่านทาง Thai NVDR ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะไม่มีสิทธิลงคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เมือ่ บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุน้ และทาง Thai NVDR โอนหุ้นดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นต่อ
จะมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อ
สนับสนุนนักลงทุนผ่าน Thai NVDR ซึ่งยอด ณ ปัจจุบนั ประมาณสามแสนกว่าบาท
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตสิ นับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินเท่ากับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่
Thai NVDR ได้โอนหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นผ่าน Thai NVDR ตามที่นายทะเบียนขอ
ความร่วมมือ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
143,252,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
106 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ
ผู้ถือหุ้นเสนอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุน้ ไว้ในรายงานการประชุมด้วย ซึ่ง
ประธานฯ รับข้อเสนอไว้
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าผลดาเนินงานไตรมาส 3/2555 ยอดขายลดลง ไม่สอดคล้องกับบริษัท
อื่นในธุรกิจเดียวกัน และโครงการโรจนะได้ดาเนินการอย่างไรบ้าง ประธานฯชี้แจงว่าธุรกิจนี้เป็นสินค้าโภค
ภัณฑ์ เมื่อราคาลดลง ยอดขายจะลดลงด้วย อย่างไรก็ตามจะนาข้อสังเกตุดังกล่าวไปพิจารณา สาหรับ
โครงการโรจนะ หลังจากน้าท่วมเมื่อปลายปี 2554 จึงขอชะลอโครงการไว้ก่อน แล้วพิจารณาขยายโครงการที่
มีอยูแ่ ทน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของไทยสามารถแข่งขันกับมาเลเซียได้หรือไม่
และเมื่อ AEC มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะดาเนินการอย่างไร นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ชี้แจงว่า พิจารณาเฉพาะ
ตัวบริษัทฯ หากมีการเปิดเสรี บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาพันธุ์
ปาล์ม ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเพาะเมล็ดพันธุป์ าล์มของตนเองเพื่อจาหน่ายเป็นกล้าปาล์มให้แก่
เกษตรกรทั่วไป ซึ่งเป็นพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพดีระดับโลก สาหรับกรณี AEC บริษัทฯ ได้ติดตามมาโดยตลอด
ถ้านาเข้าส่งออกได้โดยเสรีจริง บริษัทฯ จะต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ_______________________________ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย สกุลสุรรัตน์)

