บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ บมจ.402
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 27
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 4 เมษายน 2549
จํานวนผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 523 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 72,000,000 หุน จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะที่เขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 105 ราย รวมจํานวนหุนที่ถือทั้งสิ้น 61,223,045 หุน คิดเปน 85.03 %
ครบเปนองคประชุม
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายบุญเกียรติ
2. นางสมพร
3. นายชัยเลิศ
4. นางสุนันท
5. นายกรรณ
6. นางสาวพิสมัย
7. นางสาวอรวรรณ
8. นายเจริญ
9. นางวารินทร
10. นายอนุพงศ
11. นางชอทิพ
12. นายอมร
ตรวจสอบ
13. นางนุชนาถ
14. นางธีรดา

โชควัฒนา
ติยะวิบูลยศิริ
มนูญผล
นิยมในธรรม
หาญพุทธภักดีกุล
ชุนมนุ
ธัมมะรักขิต
เจริญวัฒนาสุขสม
ลีลานุวัฒน
วัชราภินชัย
ปราโมช ณ อยุธยา
อัศวานันท

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการรองผูจัดการ
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
/
ประธานกรรมการ

ธรรมมโนมัย
อําพันวงษ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อผูถือหุนมาครบองคประชุมแลว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทําหนาที่
ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามารวมประชุมและกลาวเปดประชุมสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 27 จากนั้นไดมอบหมายให นางสมพร ติยะวิบูลยศิริ กรรมการผูจัดการ เปนผูดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไป

นางสมพร ติยะวิบูลยศิริ กรรมการผูจัดการ ไดกลาวแนะนําผูสอบบัญชีของบริษัท ที่ไดเขารวม
การประชุมในครั้งนี้ คือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา แหงสํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิ
เอทส
จากนั้นไดแจงใหที่ประชุมไดทราบถึงวิธีการลงมติตาง ๆ ในการประชุมนี้ ใหถือตามขอบังคับ
ของบริษัทขอ 44 คือ ใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง การลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยในทุกวาระ ซึ่งผูถือหุน
สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ
วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น
จากนั้นจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม โดยสวนที่เหลือจะถือเปนคะแนนเสียงที่
เห็นดวยในวาระนั้น ๆ
และกรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุน
ขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการ ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26
กรรมการผูจัดการ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมผูถือ
หุน ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ใหแกทานผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึกขอเท็จจริง ครบถวน ถูกตองตรงตาม
วาระและมติแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 105 ราย 61,223,045 หุน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
กรรมการผูจัดการ ไดกลาวตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการและผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2548 บริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป
โดยจัดทําขึ้นตาม
ขอกําหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุมไวลวงหนาแลว ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม มีผูถือหุนสอบถามดังนี้
รายได 3-4 ปเติบโตอยางตอเนื่อง ผลิตภัณฑใดที่เปนตัวผลักดัน และทํารายไดสูงสุด
ผูถือหุน
คณะกรรมการ บริษัทผลิตเสื้อผาภายใต Brand ที่ไดรับลิขสิทธิ์ทั้ง Lacoste และ Arrow อีกทั้งเปนผูผลิต
ชุดวายน้ําซึ่งมีการจําหนายเองและผานตัวแทนจัดจําหนาย รวมถึงมีการขายผาที่เปนวัตถุ
ดิบซึ่งบริษัทเปนผูผลิต ขณะนี้ Lacoste มียอดขายมากเนื่องจากมีการสงออกดวย มีอัตรา
การเติบโตที่ดีและตอเนื่อง สวนสินคาตัวอื่นๆ มีการเติบโตอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน
เมื่อไมมีผูใดซักถาม ขอใหที่ประชุมรับทราบ และขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
กรรมการผูจัดการ ไดกลาวตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดพิมพรายละเอียดของงบดุล
และ บัญชีกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี
และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ลงพิมพไวในรายงานประจําป 2548 ซึ่งไดจัดสง
ใหทานผูถือหุนพิจารณาลวงหนาพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว มีผูถือหุนสอบถามดังนี้
ใน Annual Report หนา 60 งบดุล ไดมีการตั้งคาเผื่อการรับคืนสินคา เกิดจากสาเหตุใด
ผูถือหุน
คณะกรรมการ เนื่องจากมียอดขายมากขึ้น หากสินคามีปญหาจะมีการรับคืนสินคาตามขอตกลงทางการ
คา
เมื่อไมมีขอซักถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
ประจําป 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 105 ราย 61,223,045 หุน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร
กรรมการผูจัดการ เสนอตอที่ประชุมวา งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯในป 2548 มีดังนี้
กําไรสุทธิ
170,518,178.13 บาท
กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา
227,914,267.67 บาท
รวมเปนกําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้น
398,432,445.80 บาท
คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้
- พิจารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
กรรมการผูจัดการ ไดเรียนชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 59 “บริษัทตอง
จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงรอยละสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียน
ของบริษัท” เนื่องจากบริษัทไดสํารองไวครบถวนตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงขออนุมัติงดจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายตามที่
เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 105 ราย 61,223,045 หุน

- พิจารณาจัดสรรเงินปนผล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติให
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุน ใหจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 โดยการจายเงินปนผล
หุนละ 1 บาท
- เปนกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)
จํานวน 0.75 บาท
- เปนกําไรสุทธิจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (NON-BOI) จํานวน 0.25 บาท
โดยกําหนดจายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1 บาท เปน
จํานวนเงิน 72,000,000.- บาท และกําหนดจายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ดังนั้นบริษัทมีกําไรสะสมยัง
ไมไดจัดสรรคงเหลือยกไปเปนจํานวน 326,432,445.80 บาท
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 105 ราย 61,223,045 หุน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
กรรมการผูจัดการ ไดกลาวตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 22 “ ในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนในปหลัง ๆ
ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”
กรรมการบริษัทที่ไดจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชยในปจจุบันมีจํานวน 14 ทาน
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด ที่จะตองออกตามวาระมี 5 ทาน ดังนี้
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นางวารินทร
ลีลานุวัฒน
3. นายกรรณ
หาญพุทธภักดีกุล
4. นางสาวอรวรรณ ธัมมะรักขิต
5. นายเจริญ
เจริญวัฒนาสุขสม
คณะกรรมการสรรหา ไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทวากรรมการทั้ง 5 ทาน เปนผูมี
ความรู ความสามารถ ประสบการณและไดทําคุณประโยชนใหแกบริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการ

บริษัทจึงขอเสนอใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อีกวาระ
หนึ่ง
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของ
บริษัทหมวดที่ 3 ขอ 31 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน หรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน
กับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง”
ดังนั้น กอนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจงใหที่ประชุมรับทราบวา มีกรรมการบาง
ทานที่เสนอแตงตั้งในคราวประชุมนี้เปนกรรมการในบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามตอไปนี้
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางวารินทร ลีลานุวัฒน
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับริษัทดังตอไปนี้
1. บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยมอนสเตอร จํากัด
3. บริษัท ไทยทาคายา จํากัด
4. บริษัท สหโชยา จํากัด
5. บริษัท โทเทิ่ลเวยอิมเมจ จํากัด
6. บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด
7. บริษัท แชมปเอช จํากัด
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มีผูถือหุนงดออกเสียงจํานวน 1 ราย ถือหุนจํานวน 10 หุน ซึ่งไดมีการมอบฉันทะให
ตัวแทนเขารวมประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทานเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง
1 ราย
10 หุน
- เห็นชอบดวย 104 ราย 61,223,035 หุน
กรรมการผูจัดการ จึงไดแจงตอที่ประชุมวา ดังนั้น กรรมการของบริษัทป 2549 มีจํานวน
14 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางสมพร
ติยะวิบูลยศิริ
3. นายชัยเลิศ
มนูญผล
4. นางวารินทร
ลีลานุวัฒน

5. นายกรรณ
หาญพุทธภักดีกุล
6. นางสุนันท
นิยมในธรรม
7. นางพิสมัย
ชุนมนุ
8. นางสาวอรวรรณ ธัมมะรักขิต
9. นายเจริญ
เจริญวัฒนาสุขสม
10. นายอนุพงศ
วัชราภินชัย
11. นางชอทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
12. นายอมร
อัศวานันท
13. นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
14. นางธีรดา
อําพันวงษ
โดยมี นายอมร อัศวานันท นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย และ นางธีรดา อําพันวงษ เปน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางชอทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เปนกรรมการอิสระ
5.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
กรรมการผูจัดการ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 90 “ หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทน
ตามขอบังคับของบริษัท” และขอบังคับของบริษัท ขอ 33 “หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใด
ใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติ
วิสัย ในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ”
คณะกรรมการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
ไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 10 ลานบาท โดยขออํานาจใหคณะกรรมการนําไปจัดสรรเอง วงเงินนี้ใหมี
ผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมอนุมัติ จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไป ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
ตามวงเงินที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 105 ราย 61,223,045 หุน
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
กรรมการผูจัดการ ไดเรียนตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ51 “ผูสอบบัญชีนั้น
ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเขามารับตําแหนงอีกก็
ได” และขอ 52 “ผูสอบบัญชีควรไดรับสินจางเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด”
ในป 2548 ทานผูถือหุนไดมีมติแตงตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด
แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ดวยดีมาโดยตลอด
สําหรับป 2549 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแตงตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196
และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด
แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2549 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เนื่องจาก

เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยนายชัยกรณ อุนปติพงษา เปนผูลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทเปนวาระที่
5 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549 ในอัตราเดิม ดังนี้
- คาสอบทานงบไตรมาส 1 ณ 31 มีนาคม 2549
80,000.- บาท
- คาสอบทานงบไตรมาส 2 ณ 30 มิถุนายน 2549
80,000.- บาท
- คาสอบทานงบไตรมาส 3 ณ 30 กันยายน 2549
80,000.- บาท
- คาตรวจสอบงบประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
280,000.- บาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
520,000.- บาท
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มีผูถือหุนไดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทจํานวน 2 ราย ถือหุนจํานวน 1,668 หุน
และ416 หุน รวม 2,084 หุน โดยมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ งดออกเสียง ในวาระนี้
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง 2 ราย
2,084 หุน
- เห็นชอบดวย 103 ราย 61,220,961 หุน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 72,000,000 บาท
เปนทุนจดทะเบียน 96,000,000 บาท
กรรมการผูจัดการ ไดเรียนตอที่ประชุมผูถือหุนวา ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 72,000,000 บาท ขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 24,000,000 บาท
เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 96,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 24,000,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงคของการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตเสื้อผาที่ทําจาก
ผาถัก โดยเพิ่มเครื่องถักผา ตลอดจนผลิตเปนเสื้อผาสําเร็จรูป ที่โรงงานสาขากบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จํานวนเงินประมาณ 280 ลานบาท โดยเนนการถักผาที่ใชเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสามารถผลิตวัตถุดิบที่
หลากหลายสอดคลองกับตลาดและแฟชั่น ซึ่งเราจะเพิ่มจํานวนการผลิตไดไมนอยกวา 3 เทาของปจจุบัน
จะสามารถรองรับความตองการของตลาดได และบริษัทไดมีการสงมอบสําเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน
ใหแกผูถือหุนที่เขารวมประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ผูถือหุน
งบการเงินของบริษัทไมมีหนี้ ทําไมไมกูเงิน
คณะกรรมการ บริษัทมีการวางแผนเงินลงทุน โดยมีโครงการปรับเปลี่ยน Computer ของบริษัททั้ง
4 สาขา เพื่อเชื่อมโยงทั้ง Hardware และ Software รวมถึงการทํา Supply Chain
และ Barcode

มีผูถือหุนไดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทจํานวน 1 ราย ถือหุนจํานวน 1,668 หุน
โดยมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ งดออกเสียง ในวาระนี้
ที่ประชุมไดพิจารณาลงมติแลว มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจากเดิม 72,000,000 บาท เปนทุน
จดทะเบียนใหมจํานวน 96,000,000 บาท
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
1 ราย
1,668 หุน
- เห็นชอบดวย 104 ราย 61,221,377 หุน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุน
กรรมการผูจัดการ ไดเรียนตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน ขอเสนอ
พิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุน โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม คือ
- มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2549 เวลา 12.00 น.
- ในอัตราสวน 3 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ราคาเสนอขายหุนละ 12 บาท กรณีมีเศษหุนใหปดทิ้ง
- โดยกําหนดระยะเวลาการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ระหวางวันที่ 26 –30 มิถุนายน 2549
คณะกรรมการมีความเห็นวาผูถือหุนเดิมจะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตาม
สิทธิในครั้งนี้ เนื่องจากผูถือหุนสวนใหญเปนผูถือหุนเดิมและถือลงทุนในระยะยาว มีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพและการเจริญเติบโตของบริษัท สามารถสรางผลตอบแทนในรูปเงินปนผลอยางตอเนื่อง ซึ่ง
คณะกรรมการคาดวาจะเหลือหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวนนอยมาก
ดังนั้นหากผูถือหุนสละสิทธิไมจองซื้อหุนเพิ่มทุนหรือมีหุนเหลือจากการจัดสรร
คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรใหแก นายกรรณ หาญพุทธภักดีกุล กรรมการ ในราคาหุนละ 12 บาท
เนื่องจากเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และทําคุณประโยชนแกบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งเปน
ผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ดวยดีเสมอมา
และเมื่อครบกําหนดการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนแลว
คณะกรรมการบริษัทจะมีมติคณะกรรมการเพื่อเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเกณฑ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีที่มีหุนเหลือ
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มีผูถือหุนไดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทจํานวน 1 ราย ถือหุนจํานวน 1,668 หุน
โดยมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ งดออกเสียง ในวาระนี้
ที่ประชุมไดพิจารณาลงมติแลว
มีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
24,000,000 หุน ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง - ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
1 ราย
1,668 หุน
- เห็นชอบดวย 104 ราย 61,221,377 หุน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท
เรื่องทุนจดทะเบียน
กรรมการผูจัดการ ไดเรียนตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 96,000,000 บาท (เกาสิบหกลานบาท)
แบงออกเปน 96,000,000 หุน (เกาสิบหกลานหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
96,000,000 หุน (เกาสิบหกลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ์
- หุน
จึงขอเสนอใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มีผูถือหุนไดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทจํานวน 1 ราย ถือหุนจํานวน 1,668 หุน
โดยมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ งดออกเสียง ในวาระนี้
ที่ประชุมไดพิจารณาลงมติแลว มีมติอนุมัติแกไขเพิ่มหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของ
บริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง - ไมเห็นดวย
- ไมมี - งดออกเสียง
1 ราย
1,668 หุน
- เห็นชอบดวย 104 ราย 61,221,377 หุน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ผูถือหุน
การคิดราคาขายระหวาง PG และ ICC เปนอยางไร
คณะกรรมการ เปนราคา Cost Plus ตางฝายตางดูแลผลประโยชนของบริษัท รวมกันรับผิดชอบทั้ง 2 ฝาย
ซึ่งไดรวมงานกันมา 20 กวาปแลว โดยไมมีปญหา
ผูถือหุน
บริษัทจะสามารถรักษาตนทุนไดแบบป 2548 หรือไม
คณะกรรมการ ผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหาร แมคาใชจายจะสูงขึ้น แตบริษัทจะตองพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต และรักษากําไรใหใกลเคียงกับปที่ผานมา
ผูถือหุน
การสงออก Lacoste ผาน ICC หรือไม
คณะกรรมการ บริษัทเปนผูสงออกเอง
ผูถือหุน
Lacoste จะใหไทยเปนฐานสงออกไปออสเตรเลียใชหรือไม
คณะกรรมการ ทาง Lacoste กําลังพิจารณา
ผูถือหุน
License Lacoste จะครบกําหนดและจะไดรับการตอสัญญาหรือไม
คณะกรรมการ บริษัทมีความชํานาญในการผลิต และเปน Licensee ที่ดี บริษัทมีความเชื่อมั่นวาเปน
คูสัญญาที่ดีตอกันมาโดยตลอด

บริษัทมีการตั้งเปาเติบโตเทาไร
บริษัทมีการตั้งเปาการเติบโตประมาณ 20%
Lacoste มีฐานการผลิตเล็ก ๆ ที่ญี่ปุนใชหรือไม
ฐานผลิตที่ญี่ปุนไมเล็ก ตางคนตางทํา แลวแตทาง Lacoste จะใหใคร
Lacoste ที่จีน อนาคตจะเปนฐานใหญในการผลิต ทําใหยอดขายของไทยลดลงหรือไม
เนื่องจากทาง Lacoste ไมไดใชฐานผลิตเพียงฐานเดียว บริษัทมีความมั่นใจในการผลิต
วามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี
ผูถือหุน
งาน “ บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน ” (Opportunity Day) เสนอให PG เขารวมบาง
คณะกรรมการ รับไวพิจารณา
กรรมการผูจัดการ
ไดเรียนถามทานผูถือหุนวามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณา
หรือไม เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผูจัดการจึงไดมอบวาระใหแกทานประธานฯ เพื่อกลาวปด
ประชุมตอไป
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ไดกลาวขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งคณะกรรมการมี
ความเชื่อมั่นวาไดดําเนินธุรกิจในทิศทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
ความชัดเจน คํานึงถึงผลประโยชนและสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนในระยะยาว และขอขอบคุณทาน
ผูถือหุน ผูเกี่ยวของ และหนวยงานตาง ๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีมาตลอด รวมถึง
ทีมงานผูบริหารและพนักงานทุกคน ที่รวมแรงรวมใจเปนพลังขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทใหบรรลุเปาหมายธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ และขอบคุณทุกทานอีกครั้งที่ไดสละเวลา
มารวมประชุมในวันนี้
ผูถือหุน
คณะกรรมการ
ผูถือหุน
คณะกรรมการ
ผูถือหุน
คณะกรรมการ

เลิกประชุมเวลา 14.55 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
รับรองวาถูกตอง

(นายกรรณ หาญพุทธภักดีกุล นางสุนันท นิยมในธรรม)
กรรมการ

