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ท่ี CS/AGM/1/2560 
     วนัท่ี 1 เมษายน 2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยบูลิล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
2. รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินประจ าปี 2559 
3. ประวตักิรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
4. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
5. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้เพ่ือเข้าประชมุผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉนัทะ 
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.)  
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ  

   
ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ยบูิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมตใิห้

เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ในวนัองัคารท่ี  25  เมษายน  2560  เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลนู ชัน้ 38 โรงแรม 
พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม เลขท่ี 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี  ้

 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พจิารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง เห็นสมควรเสนอให้ท่ี   
ประชมุผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 
 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พจิารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี  2559 
ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบ 
  

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 
 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อย 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัจิ่ายเงินปันผล ส าหรับ 
 ผลการด าเนินงานของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสบิห้าสตางค์)    ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์)ไปแล้ว เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 ท่ีผา่นมา   ดงันัน้สว่นท่ีเหลือจะจ่ายใน 
 อตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 95.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 ของก าไรสทุธิหลงัหกัเงิน 
 ส ารองตามกฎหมาย  เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล   ซึ่งก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้   ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60  
 ของก าไรเบด็เสร็จรวมท่ีเหลือหลงัจากหลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทให้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับ 
 เงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม  2560   และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น  ตามมาตรา 225  ของพระราชบญัญัตหิลกั 
 ทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาบคุคลท่ีจะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ โดย 
 พจิารณาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม ได้แก่ คณุวฒุิ ประสบการณ์ ความช านาญในวชิาชีพ มีภาวะ 
 ผู้น า วสิยัทศัน์กว้างไกล  และมีคณุสมบตัคิรบถ้วน ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้และตามข้อบงัคบัของบริษัท  
 เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านตา่งๆเป็นอย่างสงู   มีวสิยัทศัน์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่  
 ความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด    จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้น- 
 จากต าแหน่งตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

1. นายอ านวย  นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นางสาวอญัรัตน์  พรประกฤต กรรมการบริษัท / กรรมการบริการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไป อีกวาระหนึ่ง  
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2560 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พจิารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสม ผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้อง 
 กบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด การขยายตวัของธรุกิจและการเตบิโตของบริษัท  รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและ  
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัคิ่าเบีย้ประชุมให้แก่ 
 คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,579,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน) และคา่บ าเหน็จ 
 พเิศษส าหรับคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,140,000 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาท 
 ถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนๆ  ตามรายละเอียดค่าตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัท  เปรียบเทียบ   
 ปี 2558 - 2560 ดงันี ้
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1. เบีย้ประชุมกรรมการ (หน่วย: บาท / คน / ครัง้) 
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ประธานกรรมการบริษัท 60,000 55,000 55,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 20,000 20,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 22,000 20,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 19,000 17,000 17,000 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 19,000 17,000 17,000 

 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,579,000 บาท 
 

2. เงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี (หน่วย  :  บาท) 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 1,140,000 1,060,000 1,060,000 
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ประธานกรรมการบริษัท 210,000 195,000 195,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 145,000 135,000 135,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 145,000 135,000 135,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 128,000 119,000 119,000 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 128,000 119,000 119,000 

 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั  ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทตดิตอ่กนั 
 หลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทมาโดยตลอด  และไมมี่ความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษัท  
 ผู้บริหาร   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด   มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 
 แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  โดยคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2560   พจิารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคา 
 จากผู้สอบบญัชีรายอ่ืน และได้เจรจาตอ่รองอย่างเข้มข้นแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตัง้ 
 ส านกังานตรวจสอบบญัชี  บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั โดย 

1. นายประวทิย์  ววิรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4917  หรือ  
2. นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ 
3. นายอดุม   ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือ 
4. นางสาวชตุมิา วงศ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9622 
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เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในรอบบญัชีปี 2560  และหรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนทัง้ในส านักงานเดียวกัน หรือต่าง
ส านกังาน  โดยก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,350,000 บาท  ( หนึ่งล้านสามแสน
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพิม่ขึน้จาก 1,100,000 บาท ในปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดงัรายละเอียด
คา่สอบบญัชีเปรียบเทียบปี 2558-2560 
 

 ปี2560 ปี 2559 ปี 2558 
คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 1,350,000 1,100,000 850,000 

คา่ตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) - - - 
 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

อนึ่ง บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีประชุม ตัง้แต่เวลา 12:30 
น. และบริษัทจะด าเนินการประชมุตามขัน้ตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของ
บริษัท 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ดงักล่าว ตามวนั เวลา และ สถานท่ี 
ท่ีระบไุว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั  ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้าประชมุและออกเสียงในท่ีประชุมดงักล่าว
แทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีได้แนบมา พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ
ตามท่ีก าหนด และสง่กลบับริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 2 วนั ก่อนวนัประชมุ หรือน าเอกสารตามท่ีก าหนดไปแสดงแก่เจ้าหน้าท่ี ณ 
จดุตรวจเอกสารก่อนเร่ิมการประชมุ    

 

บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 โดยให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิม่เติม พ.ศ.2551) ด้วยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2560 จนกวา่การประชมุดงักลา่วจะแล้ว
เสร็จ     
   

 
ขอแสดงความนบัถือ 
(นายมน ูเลียวไพโรจน์) 

     ประธานคณะกรรมการบริษัท 
      บริษัท ยบูลิล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักลา่วข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท 

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. 
ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม 

เลขท่ี 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 
 
เร่ิมการประชมุ เวลา 14:00 น. 
 
 ก่อนเร่ิมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของ บริษัท ยบูลิล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบถึงขัน้ตอนและวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากบั หนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง 
2. ก่อนเร่ิมลงคะแนนในแตล่ะวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเคร่ืองหมายในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือช่ือก ากับท่ีบตัรลงคะแนนทุกใบ เม่ือผู้ ถือหุ้นลงคะแนนบตัรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพ่ือนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนท่ีเหลือ
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยของ
ทกุระเบียบวาระหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้  

3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุก
ระเบียบวาระ สว่นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามท่ีผู้ถือหุ้นระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 

4. ในทกุวาระของการประชมุ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคดิเห็น หรือเสนอค าถามขอให้ยกมือ 
และเม่ือประธานท่ีประชมุอนญุาตแล้ว ขอให้แจ้งช่ือ-นามสกลุ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะตอ่ท่ีประชมุก่อนทกุครัง้ 

 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย 
และตวัแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชมุดงันี ้

 

บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชมุครบทัง้ 8 ท่าน ประกอบด้วย 
(1) นายมน ู  เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ 
 (1) นายอ านวย   นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

(2) นายไพโรจน์  มาลีหอม  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
(3) นางสาวซนวา  เดน่เมฆา  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ 
 (1) ดร. สหสัโรจน์  โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ 
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กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ 
 (1) นายวโิรจน์  พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 (2) นางสวุฒันา  ตลุยาพศิษิฐ์ชยั กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 

(3) นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
ดร. ชาญ   ธาระวาส   
 

ผู้บริหารระดบัสงู 
(1) นายพรเสถียร  เสาวภาคสนุทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านการเงิน 
(2) นายวรวทุร  เศรษฐธนารักษ์ ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกัตรวจสอบภายใน 
 

ตวัแทนผู้สอบบญัชี จาก บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั 
นางสาวเยาวเรศ    อ่วมทิพย์ 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
นางสาวชโนบล   พรหมสถิต ส านกักฎหมายวิสเซ่น แอนด์ โค จ ากดั 
 

ตวัแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
นางนนัทา  เรืองคีรีอญัญะ 
 

นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพย์จินดา เลขานุการบริษัท แถลงต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 88 
ราย และผู้ รับมอบฉนัทะ 53 ราย รวมทัง้สิน้ 141 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 115,089,016 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 66.04 ของจ านวนหุ้น
สามญัท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  จ านวน 174,273,125 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชมุ และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีต้องมีผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
 

นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมจึงขอกล่าวเปิดประชุม และเร่ิม
ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ   ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2558 

 ประธาน ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 
22 เมษายน 2558 ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคดิเห็นประการใดหรือไม ่
 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุลงมตใินวาระนี ้
 

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 115,098,316 100.00 

(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง - - 

รวม 115,098,316 100.00 

 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 
เมษายน 2558 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงาน
ประจ าปี 2558 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วดงันี ้
 

บริษัท ยบูลิล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าในธุรกิจการจัดจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชรและเพชรกะรัตใน
ประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวท่ีได้รับการจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ในปี 2558 บริษัทฯมีการขยายสาขาทัว่ประเทศโดยเพิม่ขึน้ เป็น 123 สาขา โดยในปี 2558 
มีจ านวนสาขาเพิม่ขึน้ 6 สาขา แบง่ตามภาคตา่งๆ ดงันี ้
 

กรุงเทพมหานคร 2 สาขา 
1. Jubilee of Siam 
2. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกท 

 

ภาคกลาง 1 สาขา 
1. ศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั – จงัหวดัสระบรีุ 

 

ภาคตะวนัออก 2 สาขา 
1. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล – จงัหวดัระยอง 
2. ศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั – พทัยาใต้ 

 

ภาคใต้ 1 สาขา 
1. ศนูย์การค้าบิก๊ซี – จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้เปิดตวั “JUBILEE OF SIAM”  ซึ่งเป็น Diamond Boutique Flagship Storeแห่ง
แรกท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยและใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นผู้น าในการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ  ให้กบัธรุกิจเคร่ืองประดบัเพชรในประเทศไทย ไมว่า่จะเป็นเร่ืองช่องทางการจดั จ าหน่าย  การสร้างอาชีพอย่าง
มัน่คงให้กบัคนไทยในการขายเคร่ืองประดบัเพชร การสร้างมาตรฐานในการเลือกซือ้ เคร่ืองประดบัเพชรอย่างมีคณุภาพและได้
มาตรฐาน โดยการน าเสนอใบรับประกนัคณุภาพเพชรระดบัสากลให้กบัผู้บริโภค 

 
  ภายใต้การก ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทร่วมภูมิใจกับผู้บริหารและ
พนักงาน เห็นชอบให้บริษัทฯประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ ภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมสร้างมาตรฐาน ด้านจริยธรรมธุรกิจท่ีสงูขึน้ 
เพ่ือยกระดบัการพฒันาประเทศ 
 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้รับรางวลั SET AWARDS ประจ าปี 2015 ได้แก่ รางวลัรางวลัเกียรติยศแห่ง ความส าเร็จ (SET 

Award of Honor) ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม ตดิตอ่กนัเป็นปีท่ี 4 จัดขึน้โดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วารสารการเงินการธนาคาร 

 
นายมน ูเลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานท่ีประชุม กล่าวว่าเน่ืองจากวาระท่ี 2 และ วาระท่ี3 

เป็นวาระท่ีมีเนือ้หาเก่ียวโยงกนั จึงขอให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ได้น าเสนอรายละเอียดของวาระท่ี 3 ทัง้หมด จากนัน้จะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคดิเห็นตอ่ไป 

 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

หมายเหต ุ เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงไมมี่การลงมตใินวาระนี ้  

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงาน  
 

นางสาวอญัรัตน์ รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว  ในปี 2558 จากงบ
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดขาย 1,487 ล้านบาท มีก าไรขัน้ต้น 595.73 
ล้านบาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 40.0 ของยอดขาย มีก าไรจากการด าเนินงาน 164.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.1 ของ
ยอดขาย และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม 131.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.8 ของยอดขาย  ในขณะท่ียอดขายในปี 2557 
บริษัทฯ มียอดขาย 1,695.46 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 702.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.4 ของยอดขาย ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 256.66 ล้านบาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 15.0 ของยอดขาย และมีก าไรเบด็เสร็จรวม 204.55 ล้านบาท คดิเป็นอตัรา 
 
 



 
 

 

 

10 
 

ร้อยละ 12.1 ของยอดขาย จากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของปี 2558 กับผลการด าเนินงานในปี 2557 บริษัทมี
ยอดขายลดลงร้อยละ 12 ก าไรขัน้ต้นลดลงร้อยละ 15 ก าไรจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 36 และก าไรเบ็ดเสร็จรวมลดลง
ร้อยละ 36 ตามล าดบั 
  ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  สิน้สดุ  วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2558 นัน้  บริษัทฯ   มีสนิทรัพย์รวมเท่ากบั  
1,034.28 ล้านบาท มีหนีส้ินรวม เท่ากับ 329.80 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น 704.49 ล้าน และเม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2557 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเท่ากบั 1,113.15 ล้านบาท  มีหนีส้ินรวมเท่ากับ 404.06 ล้านบาท และมี
สว่นของผู้ถือหุ้น 709.08 ล้านบาท 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคดิเห็นประการใดหรือไม่ 
 

นายนท ีนาคธนสุกาญจน์  สอบถามรายงานประจ าปี งบแสดงฐานะทางการเงิน หน้า 59 เจ้าหนีก้ารค้า-อ่ืน 
ตัวแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น มีจ านวน 212.02 ล้านบาท ใน ปี 2558 เพิม่ขึน้จาก 1.85 ล้านบาท ในปี 2557 เกิดจาก

สาเหตใุด 
 
นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ชีแ้จงวา่เจ้าหน้าท่ีการค้าอ่ืน  ในปี  2558  คิดเป็น  0.03  ล้านบาทเท่านัน้ ส่วนตวัเลข

212.02 ล้านบาทนัน้มาจาก เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ซึ่งเกิดจากการพิมพ์
สลบับรรทดักนั 

 
นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร  อยากทราบสาเหต ุท่ีท าให้ยอดขายและก าไร  ในปี  2558  ลดลง    และแนวโน้มในปี  
    2559 จะเป็นอย่างไร 
 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ชีแ้จงว่าปัจจัยหลักเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ท่ีมีผลกระทบกับอารมณ์การ

จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ท าให้ยอดขายและก าไรลดลงตามล าดบั ซึ่งทีมผู้บริหาร
ไมไ่ด้นิ่งนอนใจ ได้มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ พร้อมกับบริหารต้นทุนสินค้า และควบคมุ
ค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม ดังจะเห็นผลได้จากผลประกอบการในไตรมาสท่ี 4 นัน้ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัยอดขายในไตรมาสท่ี 4 กับไตรมาสท่ี 3 ในปี 2558 จะเห็นว่ายอดขาย
เตบิโตขึน้ร้อยละ 21 และก าไรสทุธิเตบิโตขึน้กวา่ไตรมาสท่ี 3 ในปีเดียวกันถึงร้อยละ 92 
แม้วา่ปี 2559 จะเป็นท่ีมีความท้าทายสงู บริษัทยงัต้องวางแผนปรับกลยทุธ์ให้เปล่ียนไป
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

 
นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร ยอดขายในไตรมาสท่ี 4 ถือเป็นไตรมาสท่ีดีของบริษัทใช่หรือไม ่และแนวโน้มก าไร ในปี 

2559 จะมีทิศทางท่ีดีขึน้หรือไม่ 
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นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ไตรมาสท่ี 4 ถือเป็นไตรมาสท่ีดีของบริษัท แนวโน้มก าไรในปี 2559 นัน้ ขอเรียนว่า
บริษัทได้ด าเนินการตามนโยบาย และเปา้หมายท่ีวางไว้ การขยายตลาด ขยายสาขานัน้
เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ก าไรเพิ่มเติม และต้องท าล่วงหน้า เพ่ือรองรับกับการเติบโต และ
การขยายตวัเพิม่มากขึน้ของเขตเมืองในอนาคต 

 

นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร  อยากทราบกลุม่ลกูค้าหลกั และรูปแบบกระบวนการผลิตของบริษัท 
 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ภาพรวมกลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัท แบ่งเป็น เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ -เล็ก ผู้บริหาร

ระดับสูง พนักงานบริษัท เป็นลูกค้าระดับตัง้แต่ B+ ขึน้ไป มีทีมท างานวิจัย และ
วิเคราะห์เพ่ือวางรูปแบบร้าน และผลิตภัณฑ์ของแต่ละสาขา มีการจัดวางท่ีชัดเจนให้
เหมาะกบัลกูค้ากลุม่เปา้หมายในพืน้ท่ีนัน้ๆ  

 

ส าหรับรูปแบบธรุกิจของบริษัทนัน้ บริษัทเร่ิมจากการน าเข้าวตัถุดิบเพชรท่ีเจียระไนแล้วจาก ประเทศเบลเย่ียม ผ่าน
นวตักรรมการออกแบบสินค้าโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทท่ีมีประสบการณ์ออกแบบเคร่ืองประดบัเพชรมายาวนาน และว่าจ้าง
โรงงานท่ีพร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลติและช่างฝีมือในประเทศท่ีเป็นเลศิ ผลติเป็นสนิค้าท่ีมีดีไซน์โดดเดน่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
สง่ให้กบับริษัทเป็นผู้ตรวจสอบคณุภาพการผลติ และจดัจ าหน่ายผา่นการบริหารจดัการร้านค้าในรูปแบบของร้านค้าของบริษัท  
รูปแบบเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสนิค้า 
 
นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล 1.  สอบถามความเห็นหลงัจากพบแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึน้ 

รวมถึงเร่ืองการน า Financial Technology (Fintech) เข้ามามีส่วนในการพฒันาธุรกิจ
ของบริษัท  
2. ความผนัผวนของคา่เงินบาท มีผลกระทบตอ่ธรุกิจอย่างไรบ้าง 
3. เสนอแนะให้บริษัทพจิารณาการขายผา่นช่องทาง E-commerce 
4. ปัจจยัใดบ้างท่ีเกือ้หนนุให้ยอดขายเตบิโตได้ดี 

   
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 1.  ให้ความคิดเห็นเร่ือง  Finance Technology (Fintech) ท่ีขณะนีทุ้กภาคส่วนให้

ความสนใจ และบริษัทถือเป็นหนึ่งในช่องทางส าหรับการต่อยอดการพัฒนารูปแบบ
ธรุกิจของบริษัท  
2. บริษัทให้ความส าคญัเร่ืองการผนัผวนของค่าเงินบาท และได้มอบหมายให้คณุพร
เสถียร เสาวภาคสนุทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านการเงินติดตามความเคล่ือนไหว
อย่างใกล้ชิด โดยจะท า forward เพ่ือป้องกันความเส่ียงในการผนัผวนของค่าเงินบาท 
หากเห็นวา่คา่เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตวั 
3.  บริษัทเลง็เห็นการเตบิโตทางธุรกิจผ่านช่องทาง E commerce ดงัจะเห็นจากในไตร
มาสท่ี 1 ปี 2559 ทางบริษัทได้ออกหนงัสัน้ช่ือวา่ “Silent Period”   ออกทางส่ือออนไลน์ 
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ทัง้ของบริษัทเอง เช่น Website, Facebook, Instagram และส่ือออนไลน์ต่างๆ ถือว่า
ได้รับการตอบรับท่ีดีมาก นอกจากนีย้งัมี การขายสินค้า ผ่านช่องทาง online ต่างๆโดย
จับมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น Central online,  Robinson online บตัรเครดิตของ
ธนาคารตา่งๆ เป็นต้น 
4.  ปัจจยัหลกัท่ีท าให้ยอดขายเตบิโตในปีนี ้ทีมผู้บริหารวางกลยุทธ์เน้นสร้างการเติบโต
ของยอดขายสาขาเดมิ และการบริหารจดัการต้นทนุสนิค้า และคา่ใช้จ่าย 

 

Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวช่ืนชมการท างานของคณะกรรมการบริษัท และผู้ บริหาร เห็นได้จากการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษัทตลอดหลายปีท่ีผ่านทัง้ยอดขาย ก าไรขัน้ต้น และ
ก าไรเบด็เสร็จรวม ถือเป็นหุ้นท่ีน่าสนใจส าหรับนกัลงทนุ 

 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ในนามตวัแทนคณะกรรมการบริษัทขอกลา่วขอบคณุ และจะพยายามท าให้ดีท่ีสดุ เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น 

 

นายทรงพล โดมทอง สอบถามรายงานประจ าปี หน้า 42 คา่ตอบแทนพนกังานเพิ่มสงูจาก 134.69  ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น 164.82 ล้านบาท เกิดจากสาเหตใุด 

 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ค่าตอบแทนพนักงานเกิดจากการปรับเงินเดือนประจ าปี และมีผู้บริหารระดบัสูงเข้า
มาร่วมงานกบับริษัท  

 
นางสาวนฤมล ดอกพกุิล 1. สืบเน่ืองจากรายได้ในปี 2558 ท่ีลดลงมีผลท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงด้วย

หรือไม ่
 2. สอบถามเร่ืองแผนการขยายตลาดไปสูป่ระเทศเพ่ือนบ้าน อย่างประเทศลาว หรือไม ่ 

 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 1. ส าหรับสว่นแบง่ทางการตลาดในปี 2558 ถือวา่ใกล้เคียงกบั ปี 2557  

2. ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั  บริษัทขอเน้นไปท่ีการสร้างยอดขายจากการเติบโต
จากสาขาเดมิ     
 

นายธีรชาต ิกิจรุ่งเรืองไพศาล    1. ในปี 2558 บริษัทเร่ิมมีการกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน จึงอยากทราบว่าปี 2559 นีจ้ะมี
แผนการกู้ เงินเพิม่อีกหรือไม ่    

    2. ในปี 2558 เจ้าหนีก้ารค้าลดลง เกิดจากสาเหตใุด 
 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 1. ในปี 2558 ฝ่ายบริหารมีนโยบายกู้ เงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ

แทนเงินทนุของบริษัท เพ่ือได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากสทิธิ ประโยชน์ทางภาษี   
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2. ในปี 2558 เจ้าหนีก้ารค้าลดลง เกิดจากนโยบายควบคมุค่าใช้จ่าย และการบริหาร
สนิค้าคงคลงัท่ีมีประสทิธิภาพ 

 

Mr. Basant Kumar Dugar   1. ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พจิารณาผู้ตรวจสอบบญัชีระดบัสากล  
    2. ขอแนะน าให้บริษัทน าเสนอ Net Debt Equity Ratio   
 

นายมนู เลียวไพโรจน์  กลา่วขอบคณุ และขอน้อมรับค าแนะน าไว้พจิารณา 
 

นายคมสัน อรพมิพันธ์ ขอทราบรายละเอียดเร่ืองคา่ตอบแทนพนักงานท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากสาเหตใุด เพราะถือว่า
เพิม่ขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

 

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร สว่นหนึ่งนอกเหนือจากการรับผู้บริหารระดบัสงูเข้ามาร่วมงานกบับริษัท   ยงัมีการปรับ 
และ นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เงินเดือนพนักขายเพ่ือให้สามารถแข่งขัน กับคู่แข่งขัน และปรับให้เหมาะกับสภาพ

เศรษฐกิจ และเป็นการสร้างแรงจงูใจ ทัง้นีจ้ะควบคมุค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ 

 

นางสาวเจนจริา สมบัตเิจริญวงศ์ ขอแสดงความยินดีกบัความส าเร็จท่ีได้รับลขิสทิธ์ิเป็นผู้แทนจ าหน่ายสนิค้าภายใต้แบรนด ์
Forevermark แตเ่พียงผู้เดียวในประเทศไทย และขอสอบถามเร่ืองแผนการด าเนินธุรกิจ
กบั Forevermark และประมาณการรับรู้รายได้ 

 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต มีการวางแผนร่วมกนักบั Forevermark ประเทศองักฤษ  โดยเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร Forevermark ได้เดินทางมาร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารโดยมี
แผนการขยายสาขาในปี 2559 ประมาณ 5 สาขา ถือเป็นการยกระดบัมาตรฐานตลาด
เพชรในประเทศไทย ท่ีมีแบรนด์เพชรระดบัโลกให้ความสนใจ  
ส าหรับประมาณการรายได้จาก  Forevermark  ประมาณการไว้ท่ีร้อยละ  5  ของ 
รายได้รวม 

 

เม่ือไมมี่ผู้ ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี  ้
 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 115,145,841 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 115,145,841 100.00 

 

หมายเหต ุ เน่ืองจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพจิารณาวาระท่ี 3 จึงท าให้มีจ านวนเสียงท่ีลงมตเิพิม่ขึน้ 
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มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตอินุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แถลงตอ่ท่ีประชมุ 

จากผลการด าเนินงานปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท (ส่ีสิบหกสตางค์) แต่เน่ืองจากบริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท (ย่ีสบิเอ็ดสตางค์) ดงันัน้คงเหลือเงินปัน
ผลท่ีจะจ่ายเพิม่อีกหุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) คดิเป็นร้อยละ 61 ของก าไรเบด็เสร็จรวมหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวม
หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมาย คดิเป็นเงินทัง้สิน้ 80.17 ล้านบาท โดยบริษัทฯก าหนดให้วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น (Record Date) เพ่ือรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23พฤษภาคม 2559 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคดิเห็นประการใดหรือไม ่
 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุลงมตใินวาระนี ้
 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 115,145,841 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 115,145,841 100.00 

 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตอินุมัตเิงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอข้างต้น 

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบับริษัท  เร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได้ 
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มต ิ
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมตเิลือกต้ัง นายมนู เลียวไพโรจน์ 
(1) เห็นด้วย  115,140,741 99.996 
(2) ไมเ่ห็นด้วย  100 0.0001 
(3) งดออกเสียง  5,000 0.0043 
รวม 115,145,841 100.00 
2. การออกเสียงลงมตเิลือกต้ัง นายวโิรจน์ พรประกฤต 
(1) เห็นด้วย  115,145,841 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย  - - 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 115,145,841 100.00 
3. การออกเสียงลงมตเิลือกต้ัง  นางสาวซนวา เด่นเมฆา 
(1) เห็นด้วย 115,140,741 99.996 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0001 
(3) งดออกเสียง 5,000 0.0043 
รวม 115,145,841 100.00 

 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตอินุมัตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวโิรจน์ พร
ประกฤต และนางสาวซนวา เด่นเมฆา กลับเข้าสู่วาระอีกครัง้ 
 
วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2559 

ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงาน 
 

นางสาวอัญรัตน์  ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งได้จัดท าตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปี
ย้อนหลงัเพ่ือประกอบการพจิารณาของท่านผู้ ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัเิบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 ดงันี ้

- พจิารณาอนมุตัคิงคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท ในอัตราเท่ากับ 
ปี 2558 

- และขอพจิารณาอนมุตัคิงคา่บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,060,000 บาท  ในอัตราเท่ากับปี 
2558 ซึ่งจะจดัสรรตามสดัสว่นความรับผดิชอบของกรรมการแตล่ะท่านตอ่ไป 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคดิเห็นประการใดหรือไม ่
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เม่ือไมมี่ผู้ ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี  ้
 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 115,140,841 99.9957 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสียง 5,000 0.0043 

รวม 115,145,841 100.00 
 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตอินุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการตามที่เสนอ  
 

วาระที่ 7   เร่ืองพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 
ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้น าเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาแตง่ตัง้ 
 

1. นายประวทิย์   ววิรรณธนานตุร์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 
2. นายเทอดทอง    เทพมงักร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ   
3. นายอดุม   ธนรัูตน์พงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 8501หรือ  
4. นายไกรสทิธ์ิ   ศลิปมงคลกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9429 

 

แห่ง บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559  หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านักงาน
เดียวกัน หรือผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท 
โดยพิจารณาเห็นว่ามีคณุภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรน าเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี จ านวน 1,100,000 บาท เพิม่ขึน้จาก 850,000 บาท เม่ือปี 2558  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคดิเห็นประการใดหรือไม่ 
 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุลงมตใินวาระนี ้
 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 115,140,841 99.9957 

(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง 5,000 0.0043 

รวม 115,145,841 100.00 

 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตอินุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ   

 



 
 

 

 

17 
 

เม่ือไมมี่ผู้ ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี  ้
 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 115,140,841 99.9957 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสียง 5,000 0.0043 

รวม 115,145,841 100.00 
 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตอินุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการตามที่เสนอ  
 

วาระที่ 7   เร่ืองพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 
ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้น าเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาแตง่ตัง้ 
 

1. นายประวทิย์   ววิรรณธนานตุร์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 
2. นายเทอดทอง    เทพมงักร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ   
3. นายอดุม   ธนรัูตน์พงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 8501หรือ  
4. นายไกรสทิธ์ิ   ศลิปมงคลกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9429 

 

แห่ง บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559  หรือผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านักงาน
เดียวกัน หรือผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท 
โดยพิจารณาเห็นว่ามีคณุภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรน าเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี จ านวน 1,100,000 บาท เพิม่ขึน้จาก 850,000 บาท เม่ือปี 2558  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคดิเห็นประการใดหรือไม่ 
 

เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุลงมตใินวาระนี ้
 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 115,140,841 99.9957 

(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง 5,000 0.0043 

รวม 115,145,841 100.00 

 

มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมตอินุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ   
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคดิเห็นประการใดหรือไม ่   
  
นายนท ีนาคธนสุกาญจน์  สอบถามความคืบหน้า  หลงับริษัทได้เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยใน
ตัวแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น การตอ่ต้านทจุริต  วา่จะผา่นการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัฯิจากคณะกรรมการ 

แนวร่วมปฏิบตัขิองภาค เอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เม่ือใด 
 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ชีแ้จงวา่อยู่ในระหวา่งท่ีคณะกรรมการและผู้บริหารด าเนินการ บริษัทคาดวา่จะผา่นการ
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัฯิ  จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตได้ตามก าหนดเวลา 

 

นายคมสัน อรพมิพันธ์  ต้องการค าอธิบายเพิ่มเตมิ        เร่ืองคา่ตอบแทนพนกังานท่ีเพิม่สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
เน่ืองจากค าตอบท่ีได้รับยงัไมช่ดัเจน จึงขอให้ลงรายละเอียดตวัเลข 

 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ขอให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด้านการเงินชีแ้จงเพิม่เตมิ
หลงัจบการประชมุ 

 

นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร  อยากทราบอปุสงค์ อปุทาน ในตลาดเพชรโลกจะเตบิโตอย่างยัง่ยืนเป็นไปในทิศทางใด 
 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต  ชีแ้จงโดยอ้างอิงผลการวจิยัของตลาดเพชรโลกโดยรวม  เก่ียวกบัความต้องการ ซือ้เพชร

ละเคร่ืองประดบัเพชรท่ีเพิม่สงูขึน้ในทกุๆปี อปุสงค์ (Demand) ยงัมีมากกวา่อปุทาน
(Supply) คอ่นข้างมากท าให้ราคาเพชรในตลาดโลกขยับตวัเพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

 

นายสุบนิ จรัสจรุงเกียรติ  1. การท่ีลกูค้าซือ้เพชรมาเอง และน ามาให้ยบูิลล่ีออกแบบนัน้ มองวา่ถือเป็นโอกาส 
หรือสิง่ท่ีคกุคามตอ่การด าเนินธรุกิจ  
2. จากฐานลกูค้าจ านวนกวา่ 130,000 ราย   มีลกูค้าท่ีมียอดซือ้ซ า้คดิเป็นสดัสว่นเท่าไร  
3. บริษัทมีกลยทุธ์ แขง่ขนั หรือสร้างความแตกต่างได้อย่างไรกบัจ านวนเคาน์เตอร์เพชร
คูแ่ขง่ท่ีมีมากมายตามห้างสรรพสนิค้า  
4. ใบ certificate ของยบูลิล่ี มีความแตกตา่งกบัของผู้ประกอบการรายอ่ืน หรือไม ่และ
แตกตา่งกนัอย่างไร 
5. อยากทราบวา่การน า Forevermark  เข้ามานัน้  จะแย่งฐานลกูค้าเดียวกนักบัแบรนด์ 
ยบูลิล่ีหรือไม ่
6.ทราบว่าปัจจุบนัมีการน าเพชรสงัเคราะห์เข้ามาเป็นอีกตวัเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งมี
คณุสมบตัคิล้ายเพชร  บริษัทมองวา่มีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภคหรือไม่ 
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นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต  1. ร้อยละ95 ของลกูค้ายบูลิล่ีมกัเข้ามาเลือกสนิค้าท่ีร้าน หรือถกูใจแบบสนิค้าจากส่ือ
โฆษณาตา่งๆของบริษัท  อีกร้อยละ 5 อาจต้องการดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ซึ่ง 
ยบูลิล่ีมีนกัออกแบบเคร่ืองประดบัพร้อมให้บริการให้ได้ตรงกบัความประสงค์ของลกูค้า 

     2. กลุม่ลกูค้าท่ีมีการซือ้ซ า้คดิเป็นอตัราร้อยละ 60  
3. ยบูลิล่ีมีความได้เปรียบในด้านจ านวนสาขาท่ีมากท่ีสดุ ครอบคลมุทัว่ประเทศ ท าให้
ลกูค้าสามารถเลือกซือ้สนิค้า และเลือกใช้บริการได้ทุกสาขาต่างจากผู้ประกอบการค้า
เพชรรายอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีเคาน์เตอร์เพชรในห้างหนึ่ง สาขาใดสาขาหนึ่ง เท่านัน้ 
4. ใบ certificate ของเพชรแตล่ะเมด็ นัน้มีความแตกต่างในรายละเอียดด้านใน ซึ่งระบุ
คณุสมบตัิ 4C ของเพชรเมด็นัน้ๆ ส าหรับเพชรทกุเมด็ของยบูลิล่ีมาจากแหลง่เจียระไน 
โดยตรง และผ่านการคดัสรรคณุภาพเพชรทกุเมด็มาให้เรียบร้อยแล้ว  
5. Forevermark เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีความช่ืนชอบแบรนด์ Forevermark และกลุม่
นกัท่องเท่ียวตา่งชาต ิ เช่น นกัท่องเทียวจีน ซึ่ง Forevermark ถือเป็นแบรนด์ท่ีคนจีน
นิยมมาก และประสบความส าเร็จด้านยอดขายในจีนมาก และถึงแม้จะเป็นฐานลกูค้า
เดียวกนั แตก่็ได้ลกูค้ากลุ่มใหมเ่พิ่มขีน้อีกด้วย 
6. เพชรสงัเคราะห์มีอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว และราคาไมไ่ด้แตกตา่งกบัเพชรแท้
มากนกั จึงไมเ่ป็นท่ีนิยมผู้บริโภค นอกจากเร่ืองราคาท่ีไมต่า่งกนัมากแล้วยังไมส่ามารถ
เก็บเพ่ือเป็นสนิทรัพย์ หรือเพิม่มลูคา่ได้ 

 
นายธีรชาต ิกิจรุ่งเรืองไพศาล 1. ฝากให้พจิารณาช่องทางการซือ้ขายผา่นช่องทางออนไลน์ 

2. ขอทราบสถานการณ์ปัจจบุนัของ Flagship Store  
3. อยากทราบรายละเอียดค่าลขิสทิธ์ Forevermark  และวธีิการช าระเงิน เป็นอย่างไร 

 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 1. ขอขอบคณุส าหรับค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์     และบริษัทก็เลง็เห็นถึงโอกาสการซือ้

ขายผา่นช่องทางออนไลน์ โดยขณะนีไ้ด้ปรับเปล่ียน website ใหมเ่พ่ือรองรับกบัการซือ้
ขายผา่นช่องทางออนไลน์ในอนาคต 
2. ส าหรับ Flagship Store นัน้ถือวา่เป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไว้ และยืนยนัเปา้หมาย
เดมิท่ีตัง้จดุคุ้มทนุท่ีระยะเวลา 3 ปี    
3.เน่ืองจากเป็นความลบัทางการค้า แตอ่ย่างไรก็ดีได้เจรจาตอ่รองกนัอย่างเข้มข้นตลอด
ระยะเวลานานเกือบปี เพ่ือให้เป็นท่ีพอใจทัง้สองฝ่าย 

 
นายวัชระ สุขีธรรมรักษ์   1. ขอทราบผลตอบรับของสาขา Central Westgate ท่ีเพิง่เปิดเม่ือปี  2558  

2. สอบถามความเป็นไปได้ในการปรับเปล่ียนรูปแบบเคาน์เตอร์ในสาขาท่ีอยู่ในบริเวณ
ศนูย์กลางย่านธรุกิจ ให้เป็นรูปแบบร้านค้า เพ่ือรองรับกบักลุม่ลกูค้าท่ีมีก าลงัซือ้ ทัง้ใน
กรุงเทพ และต่างจงัหวดั  
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นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 1. ถือวา่รายได้ของ สาขา Central Westgate เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เน่ืองจาก
ลกูค้าในพืน้ท่ีนัน้เป็นลกูค้าเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดบัสงู มีหมูบ้่าน ใหญ่มากมาย ท า
ให้ยอดคา่ใช้จ่ายเฉล่ียตอ่บลิมีมลูค่าท่ีสงู 
2.  การพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบต้องพิจารณาเป็นรายพืน้ท่ีทัง้กรุงเทพและต่าง 
จังหวดั แต่ในเร็วๆ นีจ้ะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ Central Festival Hadyai เปล่ียน
รูปแบบจากเคาน์เตอร์ เป็นรูปแบบร้านค้า 

 

นายทรงพล โดมทอง  1. บริษัทมีแผนย้ายจากตลาด mai ไปตลาด SET หรือไม ่
2. บริษัทมีแผนการขยายสาขาในรูปแบบ Flagship Store อีกหรือไม ่

 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ในระยะสัน้นี ้ บริษัทยงัไม่มีแผนย้ายจากตลาด mai ไปตลาด SET และยงัไมมี่แผนการ
ขยายสาขาในรูปแบบ Flagship Store 

 

นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร  1. หลกัเกณฑ์การพจิารณาเลือกลงทนุในการขยายสาขา 
2. หากต้องการศกึษาราคาเพชรในตลาดโลก เพ่ือการลงทนุ เช่นเดียวกบัตลาดทองค า 
หรือน า้มนั สามารถอ้างอิงจากแหลง่ใดท่ีเป็นมาตรฐานสากลและน่าเช่ือถือ 

 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขยายสาขา บริษัทพิจารณาจากข้อมูลการวิจัยความ
เป็นไปได้ ศึกษาลกัษณะทางกายภาพ วิถีชืวิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
ท้องถิ่นนัน้ๆ รายได้ตอ่ครอบครัวเรือน เป็นต้น ข้อมลูต่างๆเหล่านีไ้ด้รับการแบ่งปัน และ
พจิารณาข้อมลูร่วมกบัห้างสรรพสนิค้าท่ีบริษัทมีแผนการขยายสาขาไปด้วยกนั 
2. หากมีความสนใจเร่ืองการลงทุนในเพชรสามารถศึกษา และอ้างอิงราคาเพชรของ
ตลาดโลกจากผ่านทาง website:  www.rapport.com ทัง้นีต้้องสมคัรเป็นสมาชิก มี
ราคาเพชรออกมาทกุสปัดาห์ 

 

เม่ือไมมี่ค าถาม การเสนอความคดิเห็นเพิม่เตมิจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชมุได้ด าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ 
ประธานในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุท่านผู้ถือหุ้นท่ีกรุณาสละเวลามาร่วมประชมุในวนันี ้และให้ความ
มัน่ใจวา่ บริษัทฯจะด าเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของ  ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ 
เวลา 16:00 น.  

 
 

ลงช่ือ  _____(นายมน ูเลียวไพโรจน์)_____   ประธานท่ีประชมุ 

  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 
ลงช่ือ___(นางสาวพชัรวลยั อตชิาทิพย์จินดา)___  ผู้บนัทึกการประชมุ 

          เลขานกุารบริษัท 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ – ช่ือสุกล  นายอ านวย  นาครัชตะอมร 
อาย ุ       61 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ 
วุฒกิารศกึษา  -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสตูร มนิิเอ็มบีเอ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  - 66,050 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.04 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
ปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  - ตัง้แตปี่ 2551 - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 9 ปี) 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ปี 2545 - ปี 2559  รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีลคิ คอร์พ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 76/2008 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 210/2015 
- Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum 
- Risk management program  (RCL5/2016) 
- CG Forum # 3/2016 “ทจุริตในองค์กร ภยัมืดท่ีปอ้งกนัและควบคมุได้” 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย   - ไมมี่ 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
- ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานและไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส าคญัอนั   
  อาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ – ช่ือสุกล  นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต  
อาย ุ   37 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
วุฒกิารศกึษา  - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

  สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูร ความรู้และการตรวจสอบคณุภาพอญัมณี นกัมณีศาสตร์ 
สถาบนัอญัมณีศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูร Chief Financial Officer รุ่น 10/2008 ของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถัมภ์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
- 6,249,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 3.59 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 

ปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
- ตัง้แตปี่ 2551 - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 9 ปี) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ปี 2547 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 72/2008 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 113/2009 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม 
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย 
- ไมมี่ 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ-สกุล   นายไพโรจน์  มาลีหอม  
อาย ุ   64 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ  
วุฒกิารศกึษา  ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาโยธา  
มหาวทิยาลยั ขอนแก่น  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
- ไมมี่ 

ปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
- ตัง้แตปี่ 2551 - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 9 ปี) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
 - ไมมี่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 - ไมมี่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008)  
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011) 
- CG Forum # 3/2016 “ทจุริตในองค์กร ภยัมืดท่ีปอ้งกนัและควบคมุได้” 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม  - ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย  
- ไมมี่  

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานและไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอัน
อาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
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ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของ บริษัท ยูบลิล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านัน้) 
******************************** 

 
ข้อบังคับเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการ   
ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) แต่ไม่ เกิน

สิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้  

ข้อ 22. ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นตอ่หนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา    เป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี
หรือจะพงึเลือกในครัง้นัน้   ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา     มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง   

ข้อ 26. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  

  
ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ข้อ 30. กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ีท่ีประประชมุผู้ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยอาจก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ซึ่งเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนได้ 
นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะ
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันท่ีจะได้รับค่า 
ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
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การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด  

 
ข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น   
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัท การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร 
ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้ นจ านวน  
ไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือ  ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 45.  ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนมุตั ิหรือเพ่ือพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพมิพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ (3) วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั  

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้  

ข้อ 46. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า
ประชมุและอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

  ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
  ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
  ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 47. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดและต้องมีหุ้ นนับรวมกับได้ไม่น้อยกว่าหน่ึ งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือ
ลว่งเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามท่ีก าหนดไว้ 
หากวา่การประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้
มใิช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ี
ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของ
ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
  (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท  
  (ค) การท า  แก้ไข   หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด     หรือบางสว่นท่ีส าคญั  

การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
การแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  

  (ง) การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
  (จ) การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
  (ฉ) การเลกิบริษัท  
  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน  
 
ข้อบังคับเก่ียวกับผู้สอบบัญชี   
ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  

ข้อ 58. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท ทัง้นีใ้ห้ท่ีประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิก็ได้  

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน
และหนีส้ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลกูจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ให้บุคคลเหล่านัน้ ชีแ้จง
ข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้  
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ข้อ 60. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุบญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย  

  
ข้อบังคับเก่ียวกับเงนิปันผลและเงนิส ารองตามกฎหมาย   
ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล 
เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การ
จ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้ นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็น
หุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรพอสมควรท่ีจะ
ท าเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุผู้ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชมุคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์เป็น
เวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม 3 วนัด้วย    

ข้อ 57. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า  ของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของทนุจดทะเบียน 

   
นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี โดยก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิท่ีเหลือ
หลงัจากหลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภท ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไมมี่เหตจุ าเป็นอ่ืน
ใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิองบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 
 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพจิารณาข้อบงัคบับริษัทฉบบัเต็ม 
มาท่ี E-mail : ir@jubileediamond.co.th   
 

******************************** 
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หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1  ผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรือสญัชาตติา่งประเทศ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้คือ บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ บตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวสิาหกิจ หนงัสือเดินทาง หรือบตัรประจ าตวั
อย่างอ่ืนท่ีแสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

1.2  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคลสญัชาตไิทยหรือสญัชาตติา่งประเทศ 
ผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จะต้องแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือ
หลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงการเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาเอกสารดงักล่าวท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน 
(หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีมาประชุมจะต้องแสดง
หลกัฐานการมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลและแสดงบตัรประจ าตวัตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย 
 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.1.2  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.1.3  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.2  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย อยู่ตา่งประเทศ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะ 
2.2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ1.1) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.2.3  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ ให้ผู้ รับมอบฉันทะส่งเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้
2.3.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.3.2  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.3.3  เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องให้สถานทตูหรือสถานกงสลุในประเทศนัน้ หรือโนตารีพบัลิค 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือช่ือ ทัง้นีค้วรมีอายไุมเ่กิน 1 ปี 
2.3.4  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
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2.4  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
2.4.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.4.2  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรอง

มีอายไุมเ่กิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิตบิคุคลนัน้ 
2.4.3  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ 1.1) ของผู้ มีอ านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม

รับรองส าเนาถกูต้อง 
2.4.4  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดใน 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.5  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศอ่ืน ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
2.5.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.5.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลกัฐานว่าผู้ มีอ านาจลง

นามมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.5.3  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ 1.1) ของผู้ มีอ านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม

รับรองส าเนาถกูต้อง 
2.5.4  เอกสารตาม 2.5.1 ถึง 2.5.3 จะต้องให้สถานทตูหรือสถานกงสลุในประเทศนัน้ หรือโนตารีพบัลิค 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือช่ือ ทัง้นีค้วรมีอายไุมเ่กิน 1 ปี 
2.5.5  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดใน 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.6  การมอบฉนัทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
2.6.1  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉนัทะแทน) 
2.6.2  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  

(Custodian) 
2.7  กรณีการมอบฉนัทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้น ชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉนัทะควรจะมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิม

เปิดลงทะเบียน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาท่ีเพียงพอในการตรวจสอบ 
2.8  กรณีผู้เข้าร่วมประชมุมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกลุ โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

ในการลงทะเบียนด้วย 
2.9  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชมุเท่านัน้ 
 
 

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม 
ตัง้แต่เวลา 12:30 น. ของวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 
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หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
      

กรรมการอิสระมีบทบาทส าคญัตอ่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีกลา่วคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรี
ตามภารกิจท่ีได้มอบหมาย เช่น การท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมมี่สถานการณ์ใดๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น ดงันัน้ผู้
ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนดไว้ ดงันี ้

 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล/นิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการรายนัน้ๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดขัน้ต ่าไว้ไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้น
ท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

 

ช่ือ – ช่ือสุกล  นางสาวซนวา เดน่เมฆา    
อาย ุ       57 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
วุฒกิารศกึษา  -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
-  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
ปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ - ตัง้แตปี่ 2551 - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 9 ปี) 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

-  ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ปี 2555 - ปัจจบุนั    Financial  Controller  Energy   Teamwork Limited 
- ปี 2555 - ปัจจบุนั    Accounting and Tax Planning Consultant   I.A Chemical Co., Ltd. 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไมมี่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 76/2008 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)  
- CG Forum # 3/2016 “ทจุริตในองค์กร ภยัมืดท่ีปอ้งกนัและควบคมุได้” 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-   ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-   ในรอบปี 2559  เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย  - ไมมี่ 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา - ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

- ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมี 
นยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
 

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนา
หนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2560 ตามที่อยู่  ดงันี ้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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    หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
                                      Proxy (Form A.) 
            
              เขียนที่.................................................................. 
           วนัที่............  เดือน...........................................  พ.ศ. ...............................
     
 (1)  ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาติ.................................................................        

ที่อยู่.................................................................................................................................................................................. 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั................................. เสยีง ดงันี ้  
         

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................ เสยีง  

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.......................................ซนวา เด่นเมฆา................................................ อาย.ุ........... 57.............ปี  
อยู่บ้านเลขที่.......63/19............  ถนน.............วฒุากาศ..................................   ต าบล/แขวง.................ตลาดพล.ู.................  
อ าเภอ/เขต.......ธนบุรี.............  จงัหวดั.................กรุงเทพ............................. รหสัไปรษณีย์.........10600.................. 
หรือ       

 (2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี 
อยู่บ้านเลขที่..........................   ถนน.............................................................  ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต.............................  จงัหวดั..........................................................   รหสัไปรษณีย์............................................ 
หรือ    
(3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี 
อยู่บ้านเลขที่..........................  ถนน..............................................................    ต าบล/แขวง.............................................  
อ าเภอ/เขต............................. จงัหวดั...........................................................   รหสัไปรษณีย์......................................... 
  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นป ระจ าปี 2560 
ในวันองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม เลขที่ 188 ถนน สลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ    
            
       

ลงนาม …………………………………….. ผู้มอบฉนัทะ   ลงนาม ……………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ  
( ...................................................)           ( .................................................... )  

           
  

ลงนาม  …………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงนาม ……………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ  
( ...................................................)           ( .................................................... )  

 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 
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  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
PROXY (Form B.)  

 
        เขียนที่.......................................................................
          
      วนัที่............. เดือน........................................ พ.ศ.......................................
          
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................... สญัชาติ.......................................................  
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................................  
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั................................. เสยีง ดงันี ้  
 

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................ เสยีง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.......................................ซนวา เด่นเมฆา................................................ อาย.ุ........... 57.............ปี  
อยู่บ้านเลขที่.......63/19............ ถนน.............วฒุากาศ.......................... ต าบล/แขวง.................ตลาดพล.ู....................  
อ าเภอ/เขต.......ธนบุรี...............  จงัหวดั.................กรุงเทพ...................  รหสัไปรษณีย์.........10600.................. 
หรือ         
(2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง........................ 
อ าเภอ/เขต.............................  จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย์ …………...… 
หรือ  
(3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง.........................  
อ าเภอ/เขต............................. จงัหวดั................................................................. รหสัไปรษณีย์ ……...………. 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 
ในวันองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม เลขที่ 188 ถนน สลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ด้วย     
    
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 

 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 

 

2 
20 
บาท 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
    

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
1.ชื่อกรรมการ   นายอ านวย นาครัชตะอมร 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
2. ชื่อกรรมการ   นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
      

3. ชื่อกรรมการ  นายไพโรจน์ มาลีหอม 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  

    
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2560 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
วาระที่ 7   เร่ือง พิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)        

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น      

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ 
ที่ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนอืจากเร่ืองทีร่ะบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   

  
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ         

      
       

ลงชื่อ....................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
    

 
ลงชื่อ...................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 

ลงชื่อ .................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้  
           
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
     
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
ตามแนบ            
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี ่เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 ในวนัองัคารที ่25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม  เลขที่ 188 
ถนน สลีม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย 

 
วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
    

วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 
วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 
วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 
วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
   
วาระที่ .............. เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ  
 
ชื่อกรรมการ  ………………………………. 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุจากต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นเท่านัน้ 
 

เขียนที ่....................................................................................... 
 
วนัที ่................ เดือน ........................................... พ.ศ. ............................... 
 

(1) ข้าพเจ้า..................................…………………………………………………………………………………… 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที.่............................ถนน .....................................ต าบล / แขวง .........................อ าเภอ / เขต ........................ 
จงัหวดั ………….................................รหสัไปรษณีย์ .................... 
 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ................................................................................ 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ............................................. หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั ...........................  เสยีง ดงันี ้
 
หุ้นสามญั ...............................................  หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั ............................................  เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ ...............................................  หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั ............................................  เสยีง 

 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั................................. เสยีง ดงันี ้  
         

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................ เสยีง 
 

ขอมอบฉนัทะให้ 
 1. ชื่อ ............................................ อาย ุ........ ปี อยู่บ้านเลขที ่.................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์ ................  หรือ 
 
 2. ชื่อ ............................................ อาย ุ........ ปี อยู่บ้านเลขที ่.................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์ ................  หรือ 
 
3. ชื่อ ............................................ อาย ุ........ ปี อยู่บ้านเลขที ่.................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์ ................  หรือ 
 
 4.ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.......................................ซนวา เด่นเมฆา................................................ อาย.ุ........... 57.............ปี  
อยู่บ้านเลขที่...............................63/19............ ถนน.............วฒุากาศ.......................... ต าบล/แขวง...................ตลาดพล.ู.................  
อ าเภอ/เขต..............ธนบรีุ.................................  จงัหวดั.................กรุงเทพ........................... รหสัไปรษณีย์.........10600.................. 
 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนั
องัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม เลขที่ 188 ถนน สลีม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย     
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(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถอืและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 หุ้นสามญั _______________  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ _______________ เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ _____________  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ________________ เสยีง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด _______________________ เสยีง 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมือวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง   
  

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง   
 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง   
การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง   
 

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
1.ชื่อกรรมการ   นายอ านวย นาครัชตะอมร 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
2. ชื่อกรรมการ   นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
      
3. ชื่อกรรมการ  นายไพโรจน์ มาลีหอม 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
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วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
วาระที่ 7   เร่ือง พิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)        

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีท่ี่ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนอืจากเร่ืองทีร่ะบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงชื่อ ................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
 

ลงชื่อ ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

 
หมายเหตุ : 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 
ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
Attachment of the Proxy Form C 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี ่เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี  สลีม  เลขที่ 188 
ถนน สลีม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย 

 

วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
  

วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
    

วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
    

วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

วาระที่ .............. เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ  
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
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