
Jubilee Enterprise Public Company Limited  Head Office : 721 Silom Rd., Bangrak,  Bangkok 10500

Tel. +66 (0) 2266-5700  Fax. +66 (0) 2635-2739

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2555

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)

วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น.

ณ หองโฟรริเวอร ชั้น 1  โรงแรม แมน้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

จดหมายเชิญประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุ น ประจำป 2554

ประวัติกรรมการที ่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัท

และรายละเอียดคาสอบบัญชี ประจำป 2554 ถึง 2555

ขอบังคับบริษัทเกี ่ยวกับการประชุม

เอกสารและหลักฐานที ่ตองใช

รายละเอียดกรรมการอิสระที ่มอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ

1-3

4-14

15-17

18

19-22

23

24-26

27-36

สารบัญ
แผนที่ โรงแรม แมน้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



Jubilee Enterprise Public Company Limited  Head Office : 721 Silom Rd., Bangrak,  Bangkok 10500

Tel. +66 (0) 2266-5700  Fax. +66 (0) 2635-2739

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2555

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)

วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น.

ณ หองโฟรริเวอร ชั้น 1  โรงแรม แมน้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

จดหมายเชิญประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุ น ประจำป 2554

ประวัติกรรมการที ่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัท

และรายละเอียดคาสอบบัญชี ประจำป 2554 ถึง 2555

ขอบังคับบริษัทเกี ่ยวกับการประชุม

เอกสารและหลักฐานที ่ตองใช

รายละเอียดกรรมการอิสระที ่มอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ

1-3

4-14

15-17

18

19-22

23

24-26

27-36

สารบัญ
แผนที่ โรงแรม แมน้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



�

ที่ CS/AGM/1/2555 

        วันที่ 14 มีนาคม 2555 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 

 2. รายงานประจำปี 2554 พร้อมด้วย งบดุลและงบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี 

 3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 

 4. รายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 

 5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เปรียบเทียบ  

 กับปี 2554 

 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ 

 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)  

 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 11.  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม   

 

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มี

มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์   

ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อ

พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้  

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554  

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อย 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2554 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจาก  

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,957,801.53 บาท 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล   

ผลการดำเนินงานของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป

แล้วในอัตราหุ้นละ 0.23 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.29 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 

49.96 ล้านบาท บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)   

รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจำปี 2555 

 6.1 อนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้ 

  1. นางสาวซนวา เด่นเมฆา  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

  2. นายไพโรจน์ มาลีหอม  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

  3. นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ  

      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง  

 

 6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่  

คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,056,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จ

พิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 รวมเป็นเงินไม่เกิน 726,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพัน

บาทถ้วน) 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2555 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบ

บัญชี เอเอ็นเอส ออดิท โดย   

  1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ  

  2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ  

  3. นายบรรจง พิชญประสาธน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ 

  4. นายเทิดทอง เทพมังกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 

 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม

ทั้งสิ้น 585,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่าง

เวลา 12:30 น. ถึง 13:30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติใน

การเข้าร่วมประชุม  ผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท 
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 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ 

สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่

ประชุมดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสาร (ต้นฉบับ) ไป

แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม   

 

 บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2555 จนกว่าการประชุม

ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ     

 

   

 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 (นายวิโรจน์ พรประกฤต) 

 รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

 หมายเหตุ  ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ 

วันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม ชาเทรียม สวีท กรุงเทพฯ 

เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 

 

 

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.  

 

 นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง 86 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 110 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 119,767,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

69.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 171,121,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อ

บังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  

  

 ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มา

ร่วมประชุมรับทราบดังนี้ 

 

	 บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น	9	ท่าน		ประกอบด้วย	

 (1)  นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน	คือ	

 (1) นายอำนวย  นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  (2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

  (3) นางสาวซนวา เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

 

	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	คือ	

 (1) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ 

 

	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน	คือ	

 (1) นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

    และประธานคณะกรรมการบริหาร 

 (2) นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และ 

    กรรมการบริหาร 

  (3) นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ  

     กรรมการบริหาร 

 (4) นายคงเดช   โอฬารรติ   กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และ  

    กรรมการบริหาร 
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	 ผู้บริหารระดับสูง	

 (1) นายยุทธนา แต่ปางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน 

 (2) นายวรวุทธ เศรษฐธนารักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน 

 (3) นายชาญ ธาระวาส ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

 และ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย 

 

 ประธานแจ้งว่า สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ   

งดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียงเท่านั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียง

ทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่าน

ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้

ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะทำการสรุป

คะแนนเสียงวาระต่อวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร  

 

 เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 

 ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรอง

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 

 

มติที่ลง 
จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม 

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,535,558 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง - - 

รวม 119,535,558 100.00 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อ  

 วันที่ 7 เมษายน 2553 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 

 ประธานขอให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน ซึ่งคุณอัญรัตน์ ได้

รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้ 

 

 รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2553 คิดเป็น 689.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.70 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทสินค้า แบ่งได้ดังนี้         

 หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ 2553 2552 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 

เครื่องประดับเพชร & 18K 602.59 473.07 129.52 27.38 

เพชรกะรัตมีใบรับประกันจากสถาบัน 69.66 34.90 34.76 99.60 

เพชรต่ำกว่ากะรัต 11.44 36.20 (24.76) (68.40) 

รายได้ค่าบริการ 5.43 4.06 1.37 33.74 

รวมรายได้ 689.12 548.23 140.89 25.70 

  

โครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ขาย แบ่งได้ดังนี้      

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ 2553 2552 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 344.60 280.08 64.52 23.04 

ต่างจังหวัด 344.52 268.15 76.37 28.48 

รวมรายได้ 689.12 548.23 140.89 25.70 

 

ในปี 2553 บริษัทฯ มีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นจาก 73 สาขาในปี 2552 เป็น 78 สาขา ในปี 2553 นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เคาน์เตอร์ในรูปโฉมใหม่ โดยเริ่มที่สาขา ซีคอน สแควร์ และ ที่สาขา 

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 และ

บริจาคเพื่อการกุศลให้กับสมาคม วาย.ดับบลิว.ซี.เอ ในงาน Chocolate and Art Open House ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านท่าน  

เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการ ซึ่งรวมทั้งรายงานและข้อมูลต่างๆ   

 ของบริษัทในรอบปี 2553  

 

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน  

 คุณอัญรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้ 

ในปี 2553 บริษัทฯ มียอดขาย 689.12 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2552 บริษัทฯ มียอดขาย 548.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.89 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.70 และมีกำไรขั้นต้น 309.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.90 ของยอดขาย ใน

ขณะที่ปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 224.31 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.90 ของยอดขาย บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 103.73 

ล้านบาท ในขณะที่ปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 60.24 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 43.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 72.19 

 

 สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 591.75 

ล้านบาท ในด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 218.86 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 329.24 ล้านบาท   

เปรียบเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2552 เท่ากับ 490.12 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 160.88 

ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 329.24 ล้านบาท 

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องเงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ  

หลักประกัน เพิ่มขึ้น 24.72 ล้านบาท ในปี 2553 ในงบกระแสเงินสด  

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ชี้แจงว่า จากเดิมบริษัทฯ ใช้วงเงินสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งใช้ 

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่ดินของกรรมการ เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ยืม ในปี 2553 บริษัทได้  

 เปลี่ยนมาใช้วงเงินสินเชื่อกับ ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งยินยอมให้ใช้เงินสด   

 ของบริษัท เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ยืม จึงได้ดำเนินการไถ่ถอนที่ดินของ  

 กรรมการออกไป 

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง รายการสินค้าคงเหลือ โดยเฉพาะ   

ทองคำ ซึ่งลดลงจาก 2.53 ล้านบาท ในปี 2552 เหลือเพียง 0.03   

ล้านบาท ในปี 2553 เกิดจากสาเหตุใด 

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนนโยบายจากเดิม บริษัทเป็นผู้จัดซื้อ   

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และจัดหาวัตถุดิบทั้งเพชร และทองคำ ให้กับโรงงานผลิต ในปี 2553   

 มีนโยบายเปลี่ยนให้เจ้าของโรงงานผลิตเป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ  

 ทองคำเอง เป็นเหตุให้สินค้าคงเหลือที่เป็นทองคำ ลดลง 

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมียอด  

เป็น 0 ในปี 2553 

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ชี้แจงว่า เกิดจากบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้ ได้ จึงทำให้  

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ยอดการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ เป็น 0 ในปี 2553 

 

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
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มติที่ลง 
จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม 

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,696,758 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง - - 

รวม 119,696,758 100.00 

หมายเหตุ  เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง และ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31   

 ธันวาคม 2553  

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2553 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 

 ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ เป็นผู้รายงาน  

 คุณอัญรัตน์ได้รายงานให้ที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 ซึ่งมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 103,727,266.97 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย  

หกสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังนี้ 

 

 กำไรจัดสรรแล้ว (สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2552) จำนวน 9,355,835.12  บาท 

 กำไรจัดสรรเพิ่ม (103,727,266.97 x 5%) ในปี 2553 คิดเป็น  5,186,363.35  บาท 

 ซึ่งทำให้ยอดเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ   14,542,198.47  บาท  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

 

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

 

มติที่ลง 
จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม 

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,701,758 100 

(2) ไม่เห็นด้วย - 0 

(3) งดออกเสียง - 0 

รวม 119,701,758 100 

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 4 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2553 เป็นทุนสำรอง  

 ตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 5,186,363.35 บาท  
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 

 ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ เป็นผู้รายงาน  

 คุณอัญรัตน์แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็น

ควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท 

(สามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.60 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ดังนั้นคงเหลือ

เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงิน 34.22 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 22 

มีนาคม 2554 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน  

วันที่ 23 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554  

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ให้ข้อสังเกตในเรื่องการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิปันผล   

  ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น อาจทำให้เกิดความ  

  เสียหาย หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใดไม่อนุมัติตามที่คณะกรรมการ  

  บริษัทฯ เสนอมา  

ประธานฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับไว้เพื่อพิจารณาต่อไป 

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  

  สามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ มีจำนวน 4,997,500 หน่วย อายุ  

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย โดยกำหนด  

  ให้ในแต่ละปีใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ  

  การจัดสรร ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิ  

  ครั้งแรก 1,121,500 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,121,500 หุ้น 

 

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

 

มติที่ลง 
จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม 

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,701,758 100 

(2) ไม่เห็นด้วย - 0 

(3) งดออกเสียง - 0 

รวม 119,701,758 100 

 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตามที่  

 คณะกรรมการเสนอข้างต้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจำปี 2554 

 6.1  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้ 

 1. นายอำนวย  นาครัชตะอมร   

 2. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 

 3. นายคงเดช  โอฬารรติ 

  

 กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรม

ในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบ

กำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

 

มติที่ลง 
จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม 

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอำนวย นาครัชตะอมร 

(1) เห็นด้วย 119,701,758 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - 0 

(3) งดออกเสียง - 0 

รวม 119,701,758 100.00 

2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 

(1) เห็นด้วย 113,639,508 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - 0 

(3) งดออกเสียง - 0 

รวม 113,639,508 100.00 

3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายคงเดช โอฬารรติ 

(1) เห็นด้วย 119,638,558 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - 0 

(3) งดออกเสียง - 0 

รวม 119,638,558 100.00 

หมายเหตุ : การนับคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการ นับจากคะแนนผู้ไม่มีส่วนได้เสีย  
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือนายอำนวย นาครัชตะอมร   

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต และนายคงเดช โอฬารรติ กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง 

 

 6.2  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ   

 ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน 

 คุณอัญรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน  2 ปี

ย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และ

อนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรคงค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  

บริษัทฯ สำหรับปี 2554 ในอัตราเดิม (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553) เป็น

จำนวนเงินไม่เกิน 846,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) และขออนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนิน

ธุรกิจในปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบ

ของกรรมการแต่ละท่านต่อไป 

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ขอให้ชี้แจงที่มาของบำเหน็จกรรมการที่เพิ่มขึ้น 

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต  ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงที่มาของบำเหน็จกรรมการ เป็นผลประโยชน์ที่จ่าย  

  ให้คณะกรรมการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในแต่ละปี 

  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ลง 
จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม 

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,711,758 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง - - 

รวม 119,711,758 100.00 

หมายเหตุ  เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6.2 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ  

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 

 ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน 

 คุณอัญรัตน์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง 

 1.  นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 

 2.  นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ 

 3.  นายบรรจง พิชญประสาธน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ 

 4.  นายเทิดทอง เทพมังกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787      

  แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งมีความเป็นอิสระ  

  และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  
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  ผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 550,000 บาท   

  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการ  

  พิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

 คุณสามารถ แซ่อุง   ฝากตั้งข้อสังเกตในเรื่องการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี  

 คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล  แสดงความคิดเห็นกับการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี จากเดิม 510,000 บาท   

     เป็น 550,000 บาท เห็นว่าสูงเกินไป พร้อมทั้งเสนอแนะให้ลงรายละเอียดใน  

     หมายเหตุประกอบงบการเงินให้ตรวจสอบง่ายขึ้น  

 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ลง 
จำนวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม 

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,722,758 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง - - 

รวม 119,722,758 100.00 

หมายเหตุ  เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 7 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ  

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

 

คุณปิยะวัฒน์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ประมาณการ employee benefit ตามมาตรฐานระบบบัญชีใหม่ 

บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด และผลกระทบกรณีห้างเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าวปิดปรับปรุง 

คุณยุทธนา แต่ปางทอง  ชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับประมาณการ employee benefit ตามมาตรฐานระบบ  

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บัญชีใหม่ อยู่ที่ 7-8 ล้านบาท ในส่วนของวิธีบันทึกบัญชีนั้น ขออนุญาตปรึกษากับ  

    คณะกรรมการบริษัทฯ อีกครั้ง 

คุณคงเดช โอฬารรต ิ  ชี้แจงว่าได้รับทราบล่วงหน้าก่อนที่ห้างเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าวประกาศปิดปรับปรุง  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  จึงมีโอกาสในการเร่งยอดขายให้เกิดก่อนที่ห้างจะประกาศปิดปรับปรุงทำให้ ไม่มี  

ด้านปฏิบัติการ   ผลกระทบกับยอดขาย และทางห้างฯ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2554 

คุณณภัทร ปัญจคุณาธร  แสดงความคิดเห็นเรื่องค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น เห็นว่าอยู่ในอัตรา  

    ปกติ ไม่สูงเกินไป และอยากให้มองความสามารถ ประสิทธิภาพของการตรวจสอบ  

    บัญชีเป็นส่วนสำคัญ และขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องวิธีการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

    ของบริษัท 

คุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร ์ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงสาเหตุที่เพิ่มค่าสอบบัญชีขึ้นเกิดจากการขยายงานของ  
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    บริษัทฯ ที่มีสาขามากขึ้น รายการทางบัญชี รายการขายที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้สอบ  

    บัญชีต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบ เพิ่มมากขึ้น 

    ส่วนการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท นั้นใช้วิธีการประเมินในราคาทุน   

    หรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า ส่วนการประเมินทางกายภาพ ผู้สอบบัญชีใช้ 2 วิธีในการ  

    ตรวจสอบเพชร คือ 1. ใช้เครื่องมือทดสอบ คล้ายปากกาที่ทำขึ้นเพื่อทดสอบว่าเป็น  

    เพชรจริง หากเป็นเพชรจริงจะปรากฏเป็นสีเขียว และ 2. โดยการสุ่มตัวอย่างเพชร  

    กะรัตที่มีมูลค่าสูง และนำไปทดสอบที่สถาบันจุฬาฯ โดยทางสถาบันฯ จะออกใบแจ้ง  

    รายละเอียด ตำหนิ รูปพรรณของเพชร  

ผู้ถือหุ้น  สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายส่งเสริมขายที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 9.8 ล้านบาทในปี 2552 เพิ่มเป็น   

  17.6 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายในส่วนใด  

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการสร้าง Brand และส่งเสริมการขายในส่วนของ  

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช่องทางการจัดจำหน่ายของ บริษัท กรุงไทย ลิสซิ่ง ที่เรียกเก็บเพิ่มตามยอดขาย  

  ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50  

คุณสามารถ แซ่อุง  ขอทราบรายละเอียดของต้นทุนเพชร แหล่งที่ซื้อ และนโยบายการเพิ่มทุน 

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เสาะหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม จากแหล่งที่มาของ  

เพชรคุณภาพจากประเทศเบลเยี่ยม แนวโน้มราคาเพชรในอนาคตมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น   

เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดโลก 

 สำหรับเรื่องการเพิ่มทุน มีได้ 2 แบบคือการเพิ่มทุนปกตินั้นสามารถนำกำไรสะสมของ  

บริษัท มาใช้ในการขยายกิจการของบริษัท แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวน  

มาก ก็ต้องระดมทุนจากภายนอกเพิ่ม เพื่อขยายการลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต 

คุณอัมพร ธรรมสิทธิ์บูรณ ์ สอบถามถึงแผนงานในปี 2554 และเป้าหมายการขยายสาขา รวมถึงการขยายสาขา  

ไปต่างประเทศ 

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต แผนงานในปี 2554 บริษัทฯ จะเน้นการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง เน้นคุณภาพ

มาตรฐานของสินค้า ประกอบกับการให้บริการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย ให้

ข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพชร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และเชื่อมั่น

ในผลิตภัณฑ์ สำหรับการขยายสาขานั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายการขยายสาขาควบคู่กัน

ไปทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส่วนการขยายสาขาไปต่างประเทศ บริษัทฯ มีความ

สนใจ และยังอยู่ในระหว่างการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศนั้น หาข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างแท้จริง 

คุณณัฐชาต คำศิริตระกูล สอบถามถึงแนวโน้มการทำกำไรขั้นต้น ในอนาคต 

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต สำหรับแนวโน้มอัตรากำไร บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40  

คุณพีรนาถ โชควัฒนา เสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์สินค้า และแบรนด์ยูบิลลี่ให้กับผู้ถือหุ้น โดยจัดกิจกรรม

จูงใจให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีจำนวนพันกว่าราย ได้มีส่วนร่วมเป็นลูกค้า หรือได้รู้จัก

สินค้า และแบรนด์ของยูบิลลี่เพิ่มมากขึ้น 
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ประธานฯ ทางคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารขอขอบคุณ และจะรับไว้พิจารณาต่อไป 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 

  เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุก

ระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอปิด

ประชุม ณ เวลา 16:00 น. 

 

     นางสาวพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

    นายยุทธนา แต่ปางทอง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ _______________________________ประธานที่ประชุม 

   (นายมนู เลียวไพโรจน์)  

 

 

 

 ลงชื่อ________________________________ผู้บันทึกการประชุม 

  (นางสาวพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา) 
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ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นางสาวซนวาเด่นเมฆา

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อาย ุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 •  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 •  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท •  ไม่มี 

ตำแหน่งงานอื่น •  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  •  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 

 •  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)  

ประวัติการเข้าร่วมประชุม •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

 •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

 •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย •  ไม่มี  

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  • ไม่มี 
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ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายไพโรจน์มาลีหอม

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อาย ุ 61 ปี 

วุฒิการศึกษา •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์ 

 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา)  

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การถือหุ้นในบริษัท -0- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท •  ไม่มี 

ตำแหน่งงานอื่น •  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  •  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 

 •  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)  

ประวัติการเข้าร่วมประชุม •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

 •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

 •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย •  ไม่มี  
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ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นางสุวัฒนาตุลยาพิศิษฐ์ชัย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 

อาย ุ 58 ปี 

วุฒิการศึกษา •  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  

  โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา 

การถือหุ้นในบริษัท 12,124,500 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท •  ร้อยละ 7.04 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน •  กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จำกัด 

 •  กรรมการ บริษัท ยูบิลลี่ โกลด์ จำกัด 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  •  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 

 •  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009  

ประวัติการเข้าร่วมประชุม •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

 •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย •  ไม่มี  
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบำเหน็จประจำปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 

 

1. เบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย  :  บาท / คน / ครั้ง) 

ตำแหน่ง ปี 2555 ปี 2554 

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 40,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 14,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 18,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 15,000 12,000 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 15,000 12,000 

 

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย  :  บาท) 

 ปี 2555 ปี 2554 

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 726,000 660,000 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิทประจำปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 

 

 ปี 2555 ปี 2554 

ค่าสอบบัญชี 585,000 550,000 
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ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั้น) 

 

 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ   

ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5)   

แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทย  

 

 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

 

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

 (2) ผู้ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน

กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน

หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้  

 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี  

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง   

 

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   

ข้อ 30. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอื่น ซึ่งเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอด

ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้  
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 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรค

หนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะ

ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  

   

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่

เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด  

 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น   

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท  

 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร  

 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวน

ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ 

ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้อง

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว  

 

ข้อ 45. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ  

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลง

โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สาม (3) วัน  

 

 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้  

 

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ

ฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด 

โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ

ฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้  

 ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่  

 ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ  

 ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 

เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่

กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ

นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ

องค์ประชุม  

 

ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน

ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่

ประชุมดังกล่าว  

 

ข้อ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ  

และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก)  การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น  

(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน  

(ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท  

(จ)  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

(ฉ)  การเลิกบริษัท  

(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท  

(ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น  

 

ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี   

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  

งบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน  
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และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ 

พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้น ชี้แจง

ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้    

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไร

ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน

และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย   

 

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย   

ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย

เงินปันผล  

 

 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดย

ออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอ

สมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป  

 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 

แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย     

 

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี 

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน  

จดทะเบียน  

 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบังคับบริษัท ฉบับเต็ม มาที่ E-mail: ir@jubileediamond.co.th 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 

 1. บุคคลธรรมดา 

 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

  (ก)  บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน  

   รัฐวิสาหกิจ) 

  (ข)  ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง   

   (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ 

 

 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

  (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 

  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง   

   (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ 

 

 2.  นิตบิุคคล 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

  (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้  

   ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)   

   ของผู้รับมอบฉันทะ 

 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

  (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้  

   ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)   

   ของผู้รับมอบฉันทะ 

 

  ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่าง  

  ประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่

เวลา 12.30 น. ของวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

 กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้

อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้

อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึง

จะเป็น ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะ

กรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ ดังนี้  

 

 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย  

 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง  

 3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย     

 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  

ขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง    

 5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงาน

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 

 6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้

รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  

ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  

 7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ

หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท       

 8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  

 

    ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท

ไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้น  

ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 



��

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

นายอำนวยนาครัชตะอมร

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ   

อาย ุ 56 ปี 

วุฒิการศึกษา •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 •  หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 •  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 •  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การถือหุ้นในบริษัท 50 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน •  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลิค เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  •  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 

 •  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 25/2009)  

 • Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 

 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

  (MIR 5/2009)  

 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5/2009) 

 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 5/2011) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

 •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

 • ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย •  ไม่มี - 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  • ไม่มี 

 

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 

หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 ตาม  

ที่อยู่ ดังนี้       

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

ส่วนงานเลขานุการบริษัท/สำนักกรรมการบริษัท 

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 



��

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

นายไพโรจน์มาลีหอม

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   

อาย ุ 61 ปี 

วุฒิการศึกษา •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา  

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน •  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  •  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

 •  ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

 • ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย •  ไม่มี  

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  • ไม่มี 

 

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 

หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 ตาม  

ที่อยู่ ดังนี้       

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

ส่วนงานเลขานุการบริษัท/สำนักกรรมการบริษัท 

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 

 

 

     เขียนที่...................................................................................................................................  

    วันที่............................ เดือน.................................................................... พ.ศ. ................................ 

    

 (1)  ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... สัญชาติ................................ 

  ที่อยู่................................................................................................................................................................................................................ 

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  

  โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................. เสียง ดังนี้  

  ❑  หุ้นสามัญ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................... เสียง 

  ❑  หุ้นบุริมสิทธิ................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง  

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

  (1) นาย/นาง/นางสาว.........................อำนวย นาครัชตะอมร......................................... อายุ............ 56......... ปี       

  อยู่บ้านเลขที่..................12................... ถนน.......................สามัคคี 34........................... ตำบล/แขวง...................ท่าทราย...................  

  อำเภอ/เขต..................เมือง................. จังหวัด......................นนทบุรี.............................. รหัสไปรษณีย์.............11000.......................... 

  หรือ       

  (2) นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... อายุ............................ ปี   

  อยู่บ้านเลขที่.......................................... ถนน...................................................................... ตำบล/แขวง..................................................... 

  อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์................................................... 

  หรือ    

  (3) นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... อายุ............................ ปี   

  อยู่บ้านเลขที่.......................................... ถนน...................................................................... ตำบล/แขวง..................................................... 

  อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์...................................................   

 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า 

กรุงเทพ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

   

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ    

   

   

 

ลงนาม  ……...............................………………………………..  ผู้มอบฉันทะ  ลงนาม ……...............................……………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ  

 (........................................................................)   (........................................................................)  

 

            

 

ลงนาม ……...............................……………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ ลงนาม  ……...............................……………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ  

 (........................................................................)   (........................................................................) 

 

หมายเหตุ   

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

ติดอากร  

แสตมป์   

20 บาท 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 

 

 

     เขียนที่...................................................................................................................................  

    วันที่............................ เดือน.................................................................... พ.ศ. ................................ 

    

 (1)  ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... สัญชาติ................................ 

  ที่อยู่................................................................................................................................................................................................................ 

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  

  โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................. เสียง ดังนี้  

  ❑  หุ้นสามัญ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................... เสียง 

  ❑  หุ้นบุริมสิทธิ................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง  

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

  (1) นาย/นาง/นางสาว.........................อำนวย นาครัชตะอมร......................................... อายุ............ 56......... ปี       

  อยู่บ้านเลขที่..................12................... ถนน.......................สามัคคี 34........................... ตำบล/แขวง...................ท่าทราย...................  

  อำเภอ/เขต..................เมือง................. จังหวัด......................นนทบุรี.............................. รหัสไปรษณีย์.............11000.......................... 

  หรือ       

  (2) นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... อายุ............................ ปี   

  อยู่บ้านเลขที่.......................................... ถนน...................................................................... ตำบล/แขวง..................................................... 

  อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์................................................... 

  หรือ    

  (3) นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... อายุ............................ ปี   

  อยู่บ้านเลขที่.......................................... ถนน...................................................................... ตำบล/แขวง..................................................... 

  อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์................................................... 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2554 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพ เลขที่ 

2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย   

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 ❑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 

  ❑ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑ เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย ❑	 งดออกเสียง  

 วาระที่ 2  ❑ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 

  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                ❑	 งดออกเสียง  

 วาระที่ 3  ❑ พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

  ❑	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑	 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย             ❑	งดออกเสียง 

ติดอากร  

แสตมป์   

20 บาท 



 วาระที่ 4  ❑ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2554 ตามทุนสำรองตามกฎหมาย  

  ❑	 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑	 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑ เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                ❑	 งดออกเสียง  

 วาระที่ 5  ❑ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 

  ❑	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑	 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย ❑	 งดออกเสียง  

 

 วาระที่ 6  ❑ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 

  ❑ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 

 (ก.)  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  1.  ชื่อกรรมการ    นางสาวซนวา เด่นเมฆา 

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง  

 

  2.  ชื่อกรรมการ    นายไพโรจน์ มาลีหอม  

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง  

 

  3.  ชื่อกรรมการ   นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย                 ❑ งดออกเสียง  

 

  (ข)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประจำปี 2555 

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย                 ❑ งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 7  ❑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกำหนดค่าสอบบญัชีประจำปี 2555 

     ❑	 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑	 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย                 ❑ งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 8  ❑ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)        

     ❑	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น      

 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม  

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   

 



  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ         

 

             

 

       

 

 ลงชื่อ.......................................................................ผู้มอบฉันทะ 

 

 

 

 ลงชื่อ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 

 

              

 

 ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

หมายเหต ุ    

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล     

 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ           

    

 



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ 

รามาดา พลาซ่า กรุงเทพ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

ด้วย 

 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................…………………………………………….. 

 ❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑	 ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................…………………………………………….. 

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................…………………………………………….. 

 ❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................……………………………………………..  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................……………………………………………..  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที่ .............. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ  

ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………..................................................................................……………………………………........…. 

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………..................................................................................……………………………………........…. 

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………..................................................................................……………………………………........…. 

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………..................................................................................……………………………………........…. 

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น 

 

     เขียนที่ ................................................................................................................. 

     วันที่...................... เดือน.............................................. พ.ศ. ............................ 

(1)  ข้าพเจ้า..............................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่............................. ถนน ................................................ ตำบล / แขวง.................................. อำเภอ / เขต ................................ 

จังหวัด ……….......…................................. รหัสไปรษณีย์ ............................................. 

 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ............................................................................................................................. 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.............................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................. เสียง ดังนี้ 

	 ❑	 หุ้นสามัญ.......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................... เสียง 

	 ❑	 หุ้นบุริมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................... เสียง 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..............................................  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................... เสียง ดังนี้    

 ❑ หุ้นสามัญ.......................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................ เสียง 

 ❑ หุ้นบุริมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................ เสียง 

 

ขอมอบฉันทะให้ 

❑ 1. ชื่อ.......................................................................... อายุ............. ปี อยู่บ้านเลขที่............................ ถนน............................................................ 

ตำบล / แขวง................................. อำเภอ / เขต........................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 

 

❑ 2. ชื่อ.......................................................................... อายุ............. ปี อยู่บ้านเลขที่............................ ถนน............................................................ 

ตำบล / แขวง................................. อำเภอ / เขต........................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 

 

❑ 3. ชื่อ.......................................................................... อายุ............. ปี อยู่บ้านเลขที่............................ ถนน............................................................ 

ตำบล / แขวง................................. อำเภอ / เขต........................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 

 

❑ 4. ชื่อ.............นายอำนวย นาครัชตะอมร.............. อายุ....56..... ปี อยู่บ้านเลขที่...........12............. ถนน.....................สามัคคี34....................... 

ตำบล / แขวง.............เมือง............ อำเภอ / เขต............นนทบุรี............. จังหวัด.........กรุงเทพ.............. รหัสไปรษณีย์....11000......  หรือ 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 

ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพ เลขที่ 2074   

ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น 

 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

❑ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

❑  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

	 ❑ หุ้นสามัญ............................................................. หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................... เสียง 

	 ❑ หุ้นบุริมสิทธิ......................................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................... เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _______________________ เสียง 

 



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

  วาระที่ 1  ❑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 

     ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           ❑  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 2  ❑ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 

     ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑	 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 3  ❑ พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

     ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑	 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 4  ❑ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2554 ตามทุนสำรองตามกฎหมาย  

     ❑	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑	 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 5  ❑ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 

     ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 6  ❑ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 

     ❑  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑	 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 

❑	การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

 

❑	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. ชื่อกรรมการ       นางสาวซนวา เด่นเมฆา 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

 

2. ชื่อกรรมการ       นายไพโรจน์ มาลีหอม 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

 

3.  ชื่อกรรมการ       นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

	

❑	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประจำปี 2555 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

 



  วาระที่ 7  ❑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 

     ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง  

  วาระที่ 8  ❑ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)        

     ❑	 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง         

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่

ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง  

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ 

 

 

  ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ  

ต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ 

 



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment of the Proxy Form C 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ 

รามาดา พลาซ่า กรุงเทพ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและ  

สถานที่อื่นด้วย 

 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................…………………………………………….. 

 ❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑	 ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................…………………………………………….. 

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................…………………………………………….. 

 ❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................……………………………………………..  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................……………………………………………..  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที่ .............. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ  

ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………..................................................................................……………………………………........…. 

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………..................................................................................……………………………………........…. 

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………..................................................................................……………………………………........…. 

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………..................................................................................……………………………………........…. 

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 
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Tel. +66 (0) 2266-5700  Fax. +66 (0) 2635-2739

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2555

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)

วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น.

ณ หองโฟรริเวอร ชั้น 1  โรงแรม แมน้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

จดหมายเชิญประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุ น ประจำป 2554

ประวัติกรรมการที ่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัท

และรายละเอียดคาสอบบัญชี ประจำป 2554 ถึง 2555

ขอบังคับบริษัทเกี ่ยวกับการประชุม

เอกสารและหลักฐานที ่ตองใช

รายละเอียดกรรมการอิสระที ่มอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ

1-3

4-14

15-17

18

19-22

23

24-26

27-36

สารบัญ
แผนที่ โรงแรม แมน้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2555

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)

วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น.

ณ หองโฟรริเวอร ชั้น 1  โรงแรม แมน้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

จดหมายเชิญประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุ น ประจำป 2554

ประวัติกรรมการที ่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัท

และรายละเอียดคาสอบบัญชี ประจำป 2554 ถึง 2555

ขอบังคับบริษัทเกี ่ยวกับการประชุม

เอกสารและหลักฐานที ่ตองใช

รายละเอียดกรรมการอิสระที ่มอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ

1-3

4-14

15-17

18

19-22

23

24-26

27-36

สารบัญ
แผนที่ โรงแรม แมน้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120


