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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 
บริษัท ยูบิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ 

วนัที� �� เมษายน ����  เวลา ��:�� น. 
ณ ห้องบอลรูม ชั �น �� โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม 

เลขที� ��� ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ 
 
 
เริ�มการประชมุ เวลา ��.�� น.  
 
 ก่อนเริ�มการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� ของ บริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)บริษัทได้
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงขั �นตอนและวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ดงันี �  

1. ผู้ ถือหุ้นหนึ�งรายมีคะแนนเสยีงเทา่กบั หนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 
2. ก่อนเริ�มลงคะแนนในแตล่ะวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื�องหมายในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื�อกํากับที�บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื�อผู้ ถือหุ้นลงคะแนนบัตรเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรที�ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื�อนบัคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่า
คะแนนเสียงในสว่นที�เหลือเป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วย ทั �งนี �เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน และจะ
เก็บบตัรลงคะแนนเสยีงที�เห็นด้วยของทกุระเบียบวาระหลงัจากการประชมุเสร็จสิ �น สว่นผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะให้ผู้ อื�น
เข้าร่วมประชมุ  

3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น ขอใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททกุระเบียบ
วาระ สว่นกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสยีงจะเป็นไปตามที�ผู้ ถือหุ้นระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ 

4. ในทกุวาระของการประชมุ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคําถามขอให้ยกมือ 
และเมื�อประธานที�ประชมุอนญุาตแล้ว ขอให้แจ้งชื�อ-นามสกุล เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะต่อที�ประชุมก่อนทกุ
ครั �ง 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท ที�ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วม

ประชมุดงันี � 
 

 บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชมุจํานวน � ทา่น   ประกอบด้วย 
(1) นายมน ู  เลยีวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ � ทา่น คือ 

 (�) นายอํานวย   นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
(�) นายไพโรจน์  มาลหีอม  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
(3) นางสาวซนวา  เดน่เมฆา  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
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 กรรมการที�เป็นผู้บริหาร � ทา่น คือ 
 (�) นายวิโรจน์  พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 (�) นางสวุฒันา  ตลุยาพิศิษฐ์ชยั กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 

(�) นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

 กรรมการที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ จํานวน � ทา่น เนื�องจากปัญหาด้านสขุภาพ คือ 
 (�) ดร. สหสัโรจน์  โรจน์เมธา กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ 
 

ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
ดร. ชาญ   ธาระวาส   
 

 ผู้บริหารระดบัสงู 
(1) นายพรเสถียร  เสาวภาคสนุทร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ด้านการเงิน 
(2) นายวรวทุร  เศรษฐธนารักษ์ ผู้อํานวยการอาวโุส สาํนกัตรวจสอบภายใน 
 
ตวัแทนผู้สอบบญัชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
นายประวิทย์   วิวรรณธนานตุร์ 
นางสาวชตุิมา  วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
 
ตวัแทนที�ปรึกษากฎหมายทาํหน้าที�เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
สาํนกักฎหมายวิสเซน่ แอนด์ โค จํากดั 
นายเปรม   กีรติรัตนลกัษณ์ 
นางสาวธนัวาพร  ดิษฐศร 

 
นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพย์จินดา เลขานกุารบริษัท แถลงต่อที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง �� ราย 

และผู้ รับมอบฉนัทะ �� ราย รวมทั �งสิ �น ��� ราย จํานวนหุ้นทั �งสิ �น ���,���,��� หุ้น คิดเป็นร้อยละ ��.�� ของจํานวนหุ้นสามญัที�
จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด  จํานวน ���,���,��� หุ้น  ครบเป็นองค์ประชมุ และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทที�ต้องมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่ �� คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า � ใน � ของจํานวนหุ้นที�จําหน่าย
ได้ทั �งหมด   

 
นายมน ูเลยีวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที�ประธานที�ประชุม จึงขอกลา่วเปิดประชุม และเริ�มประชุม

ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี � 
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วาระที� � พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ���� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� 
 ประธาน ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� �� 

เมษายน ���� ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ�ง
คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้บนัทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติเพื�อรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื�อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุลงมติในวาระนี � 

 

มต ิ จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ
(� หุ้น = � เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(�) เห็นด้วย 113,354,395 100.00 
(�) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(�) งดออกเสยีง - - 
รวม 113,354,395 100.00 

 
มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ���� ซึ�งประชุมเมื�อ

วันที�  �� เมษายน ���� 
 
วาระที� � พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี ���� 

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้ รายงานสรุปผลจากรายงาน
ประจําปี ���� ที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงันี � 
 

บริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้นําในธุรกิจการจัดจําหน่ายเครื�องประดบัเพชรและเพชรกะรัตใน
ประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจําหน่ายเครื�องประดบัเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที�ได้รับการจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ในปี ���� บริษัทฯ มีการขยายสาขาทั�วประเทศจํานวน ��� สาขา บริษัทฯยงัคงมุ่งมั�นดําเนิน
ตามนโยบายของบริษัทฯในสว่นของการขยายกิจการตามแผนธุรกิจที�ตั �งไว้  และมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์และออกแบบ
ผลติภณัฑ์ใหมท่ี�ทนัสมยัเพื�อตอบสนองกบัความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการที�ดีแก่ลกูค้า เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบั
ลกูค้าที�มีตอ่แบรนด์เพชรยบูิลลี�   

 
เมื�อต้นปี ���� บริษัทฯประสบความสําเร็จในการลงนามการค้ากบั Forevermark ซึ�งเป็นแบรนด์เพชรระดบัโลกและ

ได้รับการยอมรับไปทั�วโลกด้วยคณุภาพและการคดัสรรวตัถดุิบเหนือระดบัมาตรฐาน ภายใต้การบริหารของกลุม่บริษัท De Beers 
ซึ�งเป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่ของวงการเพชรในโลกที�มีประสบการณ์ความเชี�ยวชาญด้านอญัมณีมา กว่า ��� ปี  โดยทางบริษัทฯได้รับ
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ความเชื�อมั�นในศักยภาพและความไว้วางใจจากทาง  Forevermark ให้ได้รับลิขสิทธิ�เป็นผู้แทนจําหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ 
Forevermark แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย โดยมีการเปิดตวัสาขาแรกของประเทศไทยที�ห้างสรรพสนิค้าสยามพารากอน    

อีกหนึ�งความภาคภมูิใจ คือบริษัทฯได้รับรางวลัและประกาศนียบตัรรับรอง “องค์กรนวตักรรมยอดเยี�ยม” กลุ่มบริการ 
ประจําปี ���� จากสํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลงัจากที�
คณะผู้วิจัยได้เข้าเยี�ยมชมบริษัทฯและประเมินศกัยภาพทางนวตักรรมแล้ว โดยโครงการดงักลา่วเป็นโครงการร่วมระหว่างตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ�งถือว่าบริษัทฯเป็น
บริษัทที�ดําเนินธุรกิจค้าปลกีเพียงรายเดียวที�ได้รับรางวลัดงักลา่ว และนบัวา่เป็นการตอกยํ �าความเป็นองค์กรนวตักรรมที�บริษัทฯให้
ความสาํคญัมาโดยตลอด 

 
มติ ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี ����  
หมายเหต ุ เนื�องจากวาระที� � เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี �  

 
วาระที� �  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี ���� สิ �นสุด ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 

ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้รายงาน   
นางสาวอญัรัตน์รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสาํหรับปีสิ �นสดุ วนัที� �� ธันวาคม ���� ของบริษัทฯ ซึ�งได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว สาํหรับงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
บริษัทฯ มียอดขายทั �งสิ �น �,���.� ล้านบาท มีกําไรขั �นต้น ���.� ล้านบาท และมีกําไรเบ็ดเสร็จรวม ���.� ล้านบาท ในขณะที�ในปี 
���� บริษัทฯมียอดขาย �,���.� ล้านบาท กําไรขั �นต้น  ���.� ล้านบาท และมีกําไรเบ็ดเสร็จรวม  ���.� ล้านบาท ยอดขายที�
ลดลงเกิดจากยอดขายของสาขาเดิมของบริษัทลดลงร้อยละ �.��  ซึ�งมีผลกระทบจากการชะลอซื �อสนิค้าของลกูค้าบางสว่นในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วง � ไตรมาสแรกของปี ���� รวมถึงผลกระทบของการชะลอซื �อสินค้าของลกูค้าบางสว่นในเดือน
ตลุาคมและเดือนพฤศจิกายน ���� เนื�องจากมีเหตุการณ์สําคญัที�เกิดขึ �นในประเทศในช่วงเวลาดงักลา่ว นอกจากนั �น บริษัทมี
ความเข้มงวดในการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสาํหรับปี ����  จึงเป็นผลทําให้คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง
เป็นจํานวน  ��.�� ล้านบาท สง่ผลให้อตัรากําไรขั �นต้นที�ดีขึ �นในทกุไตรมาส และเพิ�มจากอตัราร้อยละ ��.��  ในปี ���� เป็นอตัรา
ร้อยละ ��.��  ในปี ����  
 

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สิ �นสดุวนัที� �� ธันวาคม ����  บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ �,���.� ล้านบาท      
มีหนี �สนิรวม ���.� ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ���.� ล้านบาท และเมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี ���� บริษัทมี
สนิทรัพย์รวมเทา่กบั �,���.�� ล้านบาท มีหนี �สนิรวม ���.� ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ���.� ล้านบาท 
 

อตัราสภาพคลอ่งทางการเงินมีดงันี � 
- อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) คิดเป็นอตัรา  �.��  เทา่  
- อตัราสว่นหนี �สนิตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอตัรา �.�� เทา่ 
- อตัราหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอื (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น ��� วนั  
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- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) ลดลง คิดเป็นร้อยละ �.� 
- อตัรากําไรขั �นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ ��.� 
- อตัรากําไรเบ็ดเสร็จรวม (Net profit margin) คิดเป็นร้อยละ ��.� 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื�อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุลงมติในวาระนี � 

 

มต ิ จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ
(� หุ้น = � เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(�) เห็นด้วย 113,358,896 100.00 
(�) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(�) งดออกเสยีง - - 
รวม 113,358,896 100.00 

 

หมายเหต ุ เนื�องจากมีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพิจารณาวาระที� � จึงทําให้มีจํานวนเสยีงที�ลงมติเพิ�มขึ �น 
 

มติ  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิ �นสุด ณ วันที� �� ธันวาคม ���� 
 
วาระที� �  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี ���� 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร แถลงตอ่ที�ประชมุ 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤตเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ �.�� บาท (ห้าสิบห้า
สตางค์) แต่เนื�องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื�อวนัที� � กนัยายน ���� ในอตัราหุ้นละ �.�� บาท (ยี�สิบห้า
สตางค์) ดงันั �นคงเหลอืเงินปันผลที�จะจ่ายเพิ�มอีกหุ้นละ �.�� บาท (สามสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ �� ของกําไรเบ็ดเสร็จรวมหลงั
หกัเงินสาํรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ�งกําหนดจ่ายปีละ � ครั �ง ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ �� ของ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมหลงัจากหกัเงินสาํรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินทั �งสิ �น ��.�� ล้านบาท  

 

โดยบริษัทกําหนดให้วนัที� �� พฤษภาคม ���� เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อรับเงินปันผล โดยจะ
รวบรวมรายชื�อตามมาตรา ��� ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.���� (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ.����) ด้วยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� �� พฤษภาคม ���� และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� ��พฤษภาคม ���� 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื�อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุลงมติในวาระนี � 
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มติที�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ
(� หุ้น = � เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(�) เห็นด้วย 113,358,896 ���.�� 
(�) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(�) งดออกเสยีง - - 
รวม 113,358,896 100.00 

 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี ���� ตามที�
คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น 

 
วาระที� �  พิจารณาแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบับริษัทเรื�องการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั �น ถ้าจํานวนกรรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
สว่นได้ ก็ให้ออกจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3)  
 

กรรมการที�ครบกําหนดออกตามข้อบงัคบับริษัท มีดงันี � 
1. นายอํานวย นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวอญัรัตน์  พรประกฤต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
3. นายไพโรจน์  มาลหีอม  กรรมการตรวจสอบ 

 
เนื�องจากกรรมการทั �ง � ทา่น ถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยี เพื�อความโปร่งใสและเป็นการปฎิบตัิให้ถกูต้องตามหลกัธรรมาภิบาล

ของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทั �ง � ทา่น ลงจากเวที และออกจากที�ประชมุสกัครู่ จนกวา่การลงคะแนนจะแล้วเสร็จ 
 

นายมน ูเลยีวไพโรจน์ กลา่วต่อที�ประชุมว่า กรรมการทั �ง � ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ในด้าน
ตา่งๆเป็นอยา่งสงู  รวมทั �งมีวิสยัทศัน์กว้างไกล ปฏิบตัิหน้าที�กรรมการอยา่งดียิ�งเพื�อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดย
ตลอด  รวมถึงผ่านการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆของสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนําเสนอ
แตง่ตั �งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระทั �ง 3 ทา่น ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง  
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื�อไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุลงมติในวาระนี � 

 
นางอไุร วยัอศัว  ขอเรียนถามทา่นประธาน เรื�องกรรมการอิสระที�มีวาระการดํารงตําแหนง่ � ปี  
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  จึงอยากทราบหลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระอยา่งไรบ้าง 
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ประธานที�ประชมุ   จากการพิจารณาคณุสมบตัิกรรมการอิสระแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ 
กรรมการอิสระทั �ง � ทา่นนั �นเป็นผู้มีความสามารถมีประสบการณ์ในด้านตา่งๆเป็น 
อย่างสงู ปฏิบัติหน้าที�กรรมการอย่างดียิ�งเพื�อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัท มี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นแต่
อยา่งใด จึงเห็นควรนําเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

มต ิ จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ
(� หุ้น = � เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

�. การออกเสียงลงมติเลือกตั�ง นายอํานวย นาครัชตะอมร 
(�) เห็นด้วย  ���,���,��� ��.���� 
(�) ไมเ่ห็นด้วย  ��� �.���� 
(�) งดออกเสยีง  - - 
รวม 113,358,896 100.00  
�. การออกเสียงลงมติเลือกตั�ง นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 
(�) เห็นด้วย  ���,���,��� ���.�� 
(�) ไมเ่ห็นด้วย  - - 
(�) งดออกเสยีง - - 
รวม 113,358,896 100.00 
�. การออกเสียงลงมติเลือกตั�ง  นายไพโรจน์ มาลีหอม 
(�) เห็นด้วย ���,���,��� ��.���� 
(�) ไมเ่ห็นด้วย �,��� �.���� 
(�) งดออกเสยีง - - 
รวม 113,358,896 100.00 

 

 ประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั �ง � ทา่นกลบัเข้าสูท่ี�ประชมุ 
 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั �งกรรมการทั �ง � ท่าน คือ นายอาํนวย นาครัชตะอมร นางสาว
อัญรัตน์ พรประกฤต และนายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครั�ง 

 
วาระที� �  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี ���� 

ประธานมอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสนุทร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน 
 
นายพรเสถียรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ ประจําปี ���� โดยได้จดัทํา

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทน � ปีย้อนหลงัเพื�อประกอบการพิจารณาของทา่นผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดงันี �  
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�.�  พิจารณาคา่บาํเหน็จกรรมการ ประจําปี  ����  รวมเป็นเงินไมเ่กิน �,���,��� บาท ซึ�งจะจดัสรรตามความ 
 รับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี � 

 

บาํเหน็จกรรมการ ปี ���� ปี ���� ปี ���� 

ประธานคณะกรรมการบริษัท ���,��� ���,��� ���,��� 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ���,��� ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการบริษัท ���,��� ���,��� ���,��� 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ���,��� ���,��� ���,��� 
กรรมการที�เป็นผู้บริหาร ���,��� ���,��� ���,��� 
 
�.�  พิจารณาคา่เบี �ยประชมุกรรมการ ประจําปี ���� รวมเป็นเงินไมเ่กิน �,���,��� บาท ซึ�งจะจดัสรรตามความ 

 รับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี � 
 

ค่าเบี �ยประชุม ปี ���� ปี ���� ปี ���� 

ประธานคณะกรรมการบริษัท ��,��� ��,��� ��,��� 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� ��,��� 
รองประธานกรรมการบริษัท ��,��� ��,��� ��,��� 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ��,��� ��,��� ��,��� 
กรรมการที�เป็นผู้บริหาร ��,��� ��,��� ��,��� 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื�อไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุลงมติในวาระนี � 

 

มต ิ จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ
(� หุ้น = � เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(�) เห็นด้วย 113,354,296 99.9722 
(�) ไมเ่ห็นด้วย ��,��� �.���� 
(�) งดออกเสยีง - - 
รวม 113,385,796 100.00 

 
มติ  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบาํเหน็จกรรมการตามที�เสนอ  
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วาระที� �   เรื�องพิจารณาอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี ���� 
ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้นําเสนอ 
 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั �ง บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจําปี ���� โดยกําหนดให้ 

1. นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ���� หรือ 
2. นายเทอดทอง   เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ���� หรือ      
3. นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ����หรือ  
4. นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ���� 

 

หรือผู้สอบบญัชีท่านอื�นทั �งในสํานกังานเดียวกนั หรือต่างสํานักงานที�คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ�งมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์สว่นได้เสียใดๆกบับริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามี
คณุภาพในการปฏิบตัิหน้าที�ในฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดี โดยคา่สอบบญัชีสําหรับปี ���� ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบ และ
สอบราคาจากผู้สอบบญัชีรายอื�น และผา่นการเจรจาตอ่รองอยา่งเข้มข้น และได้จดัทําตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทน � ปีย้อนหลงั 
เพื�อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ ถือหุ้ นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี จํานวน �,���,��� บาท ตามรายละเอียดดงันี � 

 
 ปี ���� ปี ���� ปี ���� 

คา่สอบบญัชี �,���,��� �,���,��� ���,��� 
คา่ตอบแทนอื�น - - - 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื�อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุลงมติในวาระนี � 

 

มติที�ลง จํานวนเสยีงที�ลงมต ิ
(� หุ้น = � เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(�) เห็นด้วย ���,���,��� ��.���� 
(�) ไมเ่ห็นด้วย �,��� �.���� 
(�) งดออกเสยีง �,��� �.���� 
รวม 113,387,796 100.00 

 
มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี ���� ตามที�

เสนอ   
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วาระที� � พิจารณาเรื�องอื�นๆ 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่  
 
นางสาวกญัญาภรณ์ สมทรัพย์  กลา่วชื�นชมการบริหารงานทา่มกลางสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั จึงอยาก 

ทราบถึงแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางใด 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กลา่วขอบคณุสาํหรับกําลงัใจ แผนการดําเนินงานในอนาคตมีดงันี � 

1. บริษัทมีแผนการนํารูปแบบการตลาดแบบดิจิทัลมาใช้เพิ�มมากขึ �น เพื�อ
ปรับเปลี�ยนกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคทั �งกลุ่ม
ลกูค้าเดิม และสื�อสารถึงกลุม่ผู้บริโภคกลุม่ใหม่ 
�.  การบริหารสดัสว่นสนิค้า และการกําหนดคา่ใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะกบั
กลุ่มลกูค้าแต่ละเป้าหมาย ดงัจะเห็นได้จากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปีที�แล้ว
ลดลง 
�.  แผนงานด้านการบริการ และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื�อปรับเปลี�ยนการบริหารงานทั �งภายในองค์กร และ
พื �นที�การขายทั �ง 122 สาขาอย่างมีระบบ รองรับการเติบโตได้อย่างต่อเนื�อง ตอก
ยํ �าความแข็งแกร่งของตราสนิค้าให้ก้าวสูม่าตรฐานระดบัโลก 
 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร �.  สอบถามเรื�องการกําหนดยอดขายและกําไรของสินค้า Forevermark เป็น
อย่างไร และการได้รับลิขสิทธิ�เป็นผู้แทนจําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย 
จะทําให้กระทบกบัยอดขายของสนิค้าของยบูิลลี� หรือไม่   

   �.  สอบถามเรื�องขนาดของตลาดอตุสาหกรรมค้าปลกีเครื�องประดบัเพชร 
ในประเทศไทย และมีความเกี�ยวเนื�องกบัตลาดหรืออตุสาหกรรมใด 
หรือไม ่อยา่งไร 

 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต �.  บริษัทมีความภาคภูมิใจที�ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที�เข้มข้น ใช้ระยะเวลา

ยาวนาน ตรวจสอบทั �งเรื�องมาตรฐานสนิค้า ความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ และ
สามารถตรวจสอบได้ จนได้ลงนามการค้ากบั Forevermark ซึ�งเป็นแบรนด์เพชร
ระดับโลกและได้รับการยอมรับไปทั�วโลกด้วยคุณภาพและการคัดสรรวัตถุดิบ
เหนือระดบัมาตรฐาน ภายใต้การบริหารของกลุม่บริษัท De Beers ซึ�งเป็นบริษัท
ยกัษ์ใหญ่ของวงการเพชรในโลกที�มีประสบการณ์ความเชี�ยวชาญด้านอญัมณีมา 
กว่า ��� ปี  โดยทางบริษัทฯได้รับความเชื�อมั�นในศกัยภาพและความไว้วางใจ
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จากทาง Forevermark ให้ได้รับลิขสิทธิ�เป็นผู้ แทนจําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวใน
ประเทศไทย ตามข้อตกลงการกําหนดราคาขายจะถกูกําหนดโดยสํานกังานใหญ่
ที�ลอนดอน ซึ�งเห็นชอบร่วมกนั แต่นอกเหนือจากเรื�องยอดขายและอตัรากําไรคือ
บริษัทได้กลุม่ลกูค้าใหม่ นกัท่องเที�ยว และช่วยยกระดบัให้สินค้ายบูิลลี�เป็นที�รู้จกั
ในระดบันานาชาติ 

  �.  จากการทําสํารวจมูลค่าตลาดค้าปลีกเครื�องประดบัเพชรในประเทศ มีมลูค่า
ประมาณ ��,���-��,��� ล้านบาท เป็นรูปแบบการตลาดเป็นแบบรายย่อย 
กระจายอยู่ทั�วประเทศ และกลุ่มที�มีกําลังการซื �อเครื�องประดับเพชรคิดเป็น
ประมาณ 20 ล้านคน จากประชากรทั�วประเทศ เมื�อเทียบกับฐานสมาชิกของ
บริษัท จํานวน 130,000 ราย จึงถือวา่สว่นแบง่การตลาดยงัมีโอกาสในการเติบโต
อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื �อเพื�อสวมใส ่ในปัจจุบนัยงัมีโอกาสเพิ�มขึ �นในเรื�องการ
ซื �อเพื�อลงทุนในเพชร ทั �งนี �นกัลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกา 
อินเดีย จีน ญี�ปุ่ นเริ�มให้ความสนใจการลงทุนในเพชร เนื�องจากราคาเพชรใน
ตลาดโลกมีอตัราการเติบโต 

  
นายไพศาล วฒุิบญัชร 1. อยากทราบว่าบริษัทมีแรงจูงใจอะไรที�ทําให้นักท่องเที�ยว โดยเฉพาะ

นกัทอ่งเที�ยวจีนหนัมาซื �อที�ประเทศไทย 
2.  ภาพรวมการลงทนุและการขยายสาขาในอนาคต 

     
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   1.  แรงจงูใจที�ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวให้หนัมาซื �อที�ประเทศไทย มาจาก 

-  นกัทอ่งเที�ยวจะได้สทิธิพิเศษจาก VAT refund  
-  การบริหารต้นทนุ และค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่าเช่า พนกังาน การบริหาร
จดัการ ที�จะทําให้มีความได้เปรียบเทียบทางด้านราคา 
2.  แผนการขยายสาขายงัคงเป็นไปตามการขยายสาขาตามห้างสรรพสินค้า 
โดยเฉพาะในตา่งจงัหวดั แตจ่ะไมม่ากเทา่ปีที�ผา่นๆมา นอกจากนั �นจะเป็นรูปแบบ
การปรับเปลี�ยน โยกย้ายพื �นที� และยงัคงเน้นให้เกิดยอดขายจากสาขาเดิม  

 
นายธีรภทัร นิคมานนท์   �.  มาตรการรัฐที�ประกาศเมื�อปลายปีที�แล้วมีสว่นช่วยสนบัสนนุธุรกิจอญัมณีและ 

เครื�องประดบัอยา่งไร 
�.  อยากให้คุณวิโรจน์ พรประกฤต ประธานคณะกรรมการบริหารแชร์ประสบ
การ์ณช่วงที�เศรษฐกิจไม่ดีในอดีต เช่น ต้มยํากุ้ ง เมื�ออดีตธุรกิจอญัมณีมีความ
เหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร และสามารถฟื�นกลบัมาได้อยา่งไร 
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นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   มาตรการสนบัสนนุให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการค้าอญัมณีและเครื�องประดบั 
ของโลก เอื �อในเรื�องเพิ�มความหลากหลายให้กับกลุ่มลูกค้า และเพิ�มโอกาส
ทางการขายให้บริษัท ยกระดบัคณุภาพสนิค้าให้เป็นที�รู้จกัในระดบันานาชาติ 
 

นายวิโรจน์ พรประกฤต วิกฤตเศรษฐกิจทั �งในอดีตหรือปัจจุบันนั �น ส่วนตัวมองว่า เป็นโอกาสในการ
สร้างสรรค์สิ�งใหม ่สาํหรับภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัในปัจจบุนันั �น สามารถบริหาร
จดัการได้ง่ายกวา่ในอดีต เนื�องจากเครื�องมือทางการตลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เรื�องบตัรเครดิต การผอ่นชําระ การสง่เสริมการขายอื�น เป็นต้น 

 
 เมื�อไม่มีคําถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ�มเติมจากผู้ ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ 
ประธานในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที�กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวนันี � และให้ความ
มั�นใจวา่ บริษัทฯจะดําเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนบัสนนุของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 
15.30 น.  

 
 
 
   
 ลงชื�อ _________(นายมน ูเลยีวไพโรจน์)__________  ประธานที�ประชมุ 

      ประธานคณะกรรมการบริษัท 
                       
             
 
 

ลงชื�อ______(นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพย์จินดา)_______ผู้บนัทกึการประชมุ 
                           เลขานกุารบริษัท 


