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ที� CS/AGM/1/2561 
วนัที� � เมษายน ���� 

 
เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���� 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
สิ�งที�ส่งมาด้วย  

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� 
2. รายงานประจําปี ���� และงบการเงินประจําปี ���� 
3. ประวตัิกรรมการบริษัทที�ครบกําหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่ 
4. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
5. เอกสารและหลกัฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีการมอบฉนัทะ 
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.)  
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดยีน 

  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
9. แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ  

   
ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� ได้มมีตใิห้เรียก

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� ในวนัองัคารที� �� เมษายน ���� เวลา ��:�� น. ณ ห้องบอลรูม ชั �น �� โรงแรมพลูแมน 
กรุงเทพ จี สลีม เลขที� ��� ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ ����� เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบยีบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการดงัตอ่ไปนี �  

 
วาระที� �  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวันองัคารที� 25 เมษายน 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พิจารณาแล้วเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง เหน็สมควรเสนอให้ที�      
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� เมื�อวนัองัคารที� �� เมษายน ���� 

 
วาระที� �   พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เหน็สมควรเสนอผลการดาํเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี ���� ให้ที�ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นรับทราบ  

 
วาระที� �   พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิ �นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี
สิ �นสดุ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ซึ�งผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ เป็นที�เรียบร้อย 
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วาระที� �   พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล สาํหรับผล
การดําเนินงานของปี ���� ในอตัราหุ้นละ �.�� บาท (หกสบิสี�สตางค์) ซึ�งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัรา
หุ้นละ �.�� บาท (ยี�สบิเจ็ดสตางค์)ไปแล้ว เมื�อวนัที� � กนัยายน ���� ที�ผา่นมา ดงันั �นสว่นที�เหลอืจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 
�.�� บาท (สามสบิเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั �งสิ �น ���.�� ล้านบาท หรือร้อยละ ��.� ของกําไรสทุธิหลงัหกัเงินสํารอง
ตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ�งกําหนดจ่ายปีละ � ครั �ง ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ ��  ของกําไร
สุทธิหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทให้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที� �� 
พฤษภาคม ���� และกําหนดจ่ายในวนัที� �� พฤษภาคม���� โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที�
ผา่นมา ดงันี � 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.64 0.55 0.46 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 60.37 60.49 61.14 
 
วาระที� �  พิจารณาอนุมตัิเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที�จะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการโดย
พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ความชํานาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล และมีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามที�กฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนดไว้
และตามข้อบงัคบัของบริษัท โดยกรรมการทั �ง � ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที�กลา่วมาเป็นอย่างสงู 
และได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลที�จะเสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  อีกทั �งได้
เชิญผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั �งกรรมการที�ต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี � 
1. นางสวุฒันา  ตลุยาพิศษิฐ์ชยั กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 
2. ดร.สหสัโรจน์  โรจน์เมธา กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
3. นางสาวซนวา  เดน่เมฆา  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
ให้กลบัเข้ามาดํารงตาํแหนง่กรรมการตอ่ไป อีกวาระหนึ�ง  

 
วาระที� �  พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ�งสอดคล้อง
กบัสภาวะโดยทั�วไปของตลาด การขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที�และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าเบี �ยประชุมให้แก่
คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน �,���,��� บาท (หนึ�งล้านห้าแสนเจ็ดหมื�นเก้าพนับาทถ้วน) และค่าบําเหน็จ
พิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษัทประจําปี ���� รวมเป็นเงินไม่เกิน �,���,��� บาท (หนึ�งล้านหนึ�งแสนสี�หมื�นบาท
ถ้วน) โดยไมม่ีคา่ตอบแทนอื�นๆ ตามรายละเอียดค่าตอบแทนและบําเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี ����-
���� ดงันี � 
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1. เบี �ยประชุมกรรมการ (หน่วย  :  บาท / คน / ครั�ง) 
ตาํแหน่ง ปี ���� ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการบริษัท ��,��� ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� ��,��� 
รองประธานกรรมการบริษัท ��,��� ��,��� ��,��� 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ��,��� ��,��� ��,��� 
กรรมการที�เป็นผู้บริหาร ��,��� ��,��� ��,��� 

 รวมเป็นเงินไมเ่กิน �,���,��� บาท 
 
2. เงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี (หน่วย  :  บาท) 

 ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี �,���,��� �,���,��� �,���,��� 

ตาํแหน่ง ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
ประธานกรรมการบริษัท ���,��� ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ���,��� ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการบริษัท ���,��� ���,��� ���,��� 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ���,��� ���,��� ���,��� 
กรรมการที�เป็นผู้บริหาร ���,��� ���,��� ���,��� 

 
วาระที� �  พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   บริษัท พีวี ออดิท จํากัดได้ทําการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทติดต่อกัน
ตั �งแต่ปี ����-���� รวมระยะเวลา�� ปี สามารถให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มี
ความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด มี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีสําหรับปี ��� � 
พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบญัชีรายอื�น และได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั �งสาํนกังานตรวจสอบบญัชี  บริษัท พีวี ออดิท จํากดั โดย   
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ����  หรือ  
2. นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ���� หรือ 
3. นายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ���� หรือ 
4. นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ���� 
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เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี ���� และหรือผู้ สอบบัญชีท่านอื�นทั �งในสํานักงานเดียวกัน หรือต่าง
สํานกังาน  โดยกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี ���� เป็นจํานวนเงินรวมทั �งสิ �น �,���,��� บาท  ( หนึ�งล้านแปดแสน
บาทถ้วน) เพิ�มขึ �นจาก �,���,��� บาท ในปี ���� ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดงัรายละเอียดค่าสอบ
บญัชีเปรียบเทียบปี ����-���� ดงันี � 
 

 ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
คา่สอบบญัชี (Audit Fee) �,���,��� �,���,��� �,���,��� 
คา่ตอบแทนอื�น (Non Audit Fee) - - - 

 
วาระที� �  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
 

อนึ�ง บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม ตั �งแต่เวลา ��:�� น. 
และบริษัทจะดําเนินการประชมุตามขั �นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� ดังกล่าว ตามวนั เวลา และ สถานที� 

ที�ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั  ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั �งบคุคลอื�นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที�ประชุมดงักลา่ว
แทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งตามที�ได้แนบมา พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ
ตามที�กําหนด และสง่กลบับริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย � วนั ก่อนวนัประชมุ หรือนําเอกสารตามที�กําหนดไปแสดงแก่เจ้าหน้าที� ณ จุด
ตรวจเอกสารก่อนเริ�มการประชมุ    

 
บริษัทได้กําหนดให้วนัที� �� มีนาคม ���� เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี ���� จนกวา่การประชมุดงักลา่วจะแล้วเสร็จ     
   
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
    (นายมน ูเลยีวไพโรจน์) 

     ประธานคณะกรรมการบริษัท 
      บริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

หมายเหตุ   ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักลา่วข้างต้น ได้จาก  www.jubileediamond.co.th    
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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 � 
 



7 

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 
 



16 

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 



17

ประวัติกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
 
ชื�อ – ชื�อสุกล  นางสวุฒันา ตลุยาพิศษิฐ์ชยั   
อายุ       62 ปี 
ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท  

และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 
วุฒกิารศึกษา  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช)  

โรงเรียนพระกมุารเยซูวิทยา 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  

��,���,��� หุ้น หรือ ร้อยละ �.�� (ข้อมลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) 
ปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

- ตั �งแตปี่ ���� - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่ �� ปี) 
ประสบการณ์การทาํงานจนถงึปัจจุบัน 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2547- ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เจ.บี. แอสเสท จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��/����  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ���/���� 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท � ครั �ง จาก � ครั �ง 
- ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี � ครั �ง จาก � ครั �ง 

ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย - ไมม่ี - 
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ประวัติกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
 
ชื�อ – ชื�อสุกล  นายสหสัโรจน์ โรจน์เมธา  
อายุ       62 ปี         
ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
วุฒกิารศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University  

San Diego California 

ปริญญาโท MBA Tarleton State University 

ปริญญาโท สาขาการจดัการทั�วไป จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท   
���,��� หุ้น หรือ ร้อยละ �.�� (ข้อมลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) 

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
-  ตั �งแตปี่ ���� – ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่ �� ปี) 

ประสบการณ์การทาํงานจนถงึปัจจุบัน 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
  -ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  -ไมม่ี- 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��/����  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ���/���� 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี � ครั �ง จาก � ครั �ง 

ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย - ไมม่ี - 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย  
- ไมเ่ป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผล 

ทําให้ไมส่ามารถทาํหน้าที�ได้อยา่งเป็นอิสระ 
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ประวัติกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
 
 

ชื�อ – ชื�อสุกล  นางสาวซนวา เดน่เมฆา  
อายุ       �� ปี 
ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
วุฒกิารศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -0- (ข้อมลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) 
ปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

- ตั �งแตปี่ ���� - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่ �� ปี) 
ประสบการณ์การทาํงานจนถงึปัจจุบัน 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

-  ไมม่ี - 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
���� - ปัจจบุนั  Financial Controller    Energy Teamwork Limited 
���� - ปัจจบุนั  Accounting and Tax Planning Consultant  I.A Chemical Co., Ltd. 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��/���� 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP รุ่น ��/����)  

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-   ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-   ในรอบปี ����  เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น � ครั �ง จาก � ครั �ง 

ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย  -  ไมม่ี - 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย  
- ไมเ่ป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มี 

นยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทาํหน้าที�ได้อยา่งเป็นอิสระ 
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบาํเหน็จประจาํปี ���� เปรียบเทียบกับปี ����-���� 
 

1. เบี �ยประชุมกรรมการ (หน่วย  :  บาท / คน / ครั�ง) 
 

ตาํแหน่ง ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
ประธานกรรมการบริษัท ��,��� ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� ��,��� 
รองประธานกรรมการบริษัท ��,��� ��,��� ��,��� 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ��,��� ��,��� ��,��� 
กรรมการที�เป็นผู้บริหาร ��,��� ��,��� ��,��� 

 รวมเป็นเงินไมเ่กิน �,���,��� บาท 
 

2. เงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี (หน่วย  :  บาท) 
 

 ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี �,���,��� �,���,��� �,���,��� 

ตาํแหน่ง ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
ประธานกรรมการบริษัท ���,��� ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ���,��� ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการบริษัท ���,��� ���,��� ���,��� 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ���,��� ���,��� ���,��� 
กรรมการที�เป็นผู้บริหาร ���,��� ���,��� ���,��� 

 
 

3. ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดทิ จาํกัด ประจาํปี ���� เปรียบเทียบกับปี ����-���� 
 

 ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
คา่สอบบญัชี (Audit Fee) �,���,��� �,���,��� �,���,��� 
คา่ตอบแทนอื�น (Non Audit Fee) - - - 
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ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของ บริษัท ยูบลิลี�  เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั�น) 
********************************************* 

 
ข้อบังคับเกี�ยวกับการเลือกตั �งกรรมการ 
ข้อ ��. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื�อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (�) แต่ไม่เกินสิบห้า 

(��) คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย  กรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้  

ข้อ ��. ให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี � 
(�) ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�ง (�) หุ้นตอ่หนึ�ง (�) เสียง 
(�) ผู้ ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (�) เลือกตั �งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
(�) บคุคลที�ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือ
จะพงึเลือกในครั �งนั �น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �น ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาด 

ข้อ ��. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครั �ง   ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (�/�) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั �น ถ้าจํานวนกรรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนใกล้ที�สดุกับส่วนหนึ�งใน
สาม (�/�) กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้   กรรมการที� จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ใน
ตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ข้อ ��. ที�ประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี�  (�/�) ของจํานวนผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

  
ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ข้อ ��. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที�ที�ประประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (�/�) ของจํานวนคะแนนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมโดยอาจกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื�น ซึ�งเป็น
จํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
จะมีมตเิปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�นได้  นอกจากนี � กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบี �ยเลี �ยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ�งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งมาจากพนักงานหรือลกูจ้าง
ของบริ ษัท ในอัน ที� จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที� เ ป็น พนักงานหรือ ลูก จ้างขอ งบ ริษัท                         
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การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบตัิของกรรมการที�เป็นอิสระ 
ตามที�กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 

   
ข้อบังคับเกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น   
ข้อ ��. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี�เดือน นับแต่วนัสิ �นสดุของรอบปี

บญัชีของบริษัท การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร   ผู้ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้า 
(�/�) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดหรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (��) คน ซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กวา่หนึ�งในสบิ (�/��) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ ทั �งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้น เป็นการประชมุวสิามญัเมื�อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี � คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�ง (�) เดือน นับแต่วนัที�ได้รับหนังสือนั �นจากผู้ ถือหุ้ น
ดงักลา่ว 

ข้อ ��.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อ
ทราบ เพื�ออนมุตั ิหรือเพื�อพจิารณา แล้วแตก่รณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่วและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ เจ็ด (�) วนัก่อนวนัประชมุ ทั �งนี �ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ (�) วนั เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (�) วนั ทั �งนี � สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมจะอยู่ใน
จงัหวดัอนัเป็นที�ตั �งของสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้  

ข้อ ��. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ�งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที�ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมและ
อย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี �  

  ก. จํานวนหุ้นที�ผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู่  
  ข. ชื�อผู้ รับมอบฉนัทะ  
  ค. ครั �งที�ของการประชมุที�มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน   
ข้อ ��. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า �� คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องมีหุ้ นนับรวมกับได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (�/�) ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้ว
ถึงหนึ�ง (�) ชั�วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุม ตามที�กําหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ ถือหุ้น
ได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �นมใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนี �ให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วนั ก่อนวนัประชุม 
ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  
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ข้อ ��. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุ ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยู่ในที�ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัหิน้าที�ได้ ให้ที�ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุคนใดคนหนึ�งมาเป็นประธานในที�ประชมุดงักลา่ว  

ข้อ ��. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
เรื�องใด ผู้ ถือหุ้ นคนนั �นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น  นอกจากการออกเสียงเลือกตั �งกรรมการและมติของที�
ประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี �  
(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาด  
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (�/�) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น  
  (ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท  

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมด หรือ บางส่วนที�สําคัญ        
การมอบหมายให้บุคคลอื�นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื�อการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
  (จ) การเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
  (ฉ) การเลกิบริษัท  
  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น  
 
ข้อบังคับเกี�ยวกับผู้สอบบัญชี   
ข้อ ��. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้

ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพื�อพจิารณาอนมุตัแิละคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและ
งบกําไรขาดทนุนั �นให้เสร็จก่อนที�จะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ถือหุ้น  

ข้อ ��. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท ทั �งนี �ให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี แตง่ตั �งผู้สอบบญัชีทกุปี โดยจะแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีคนเดมิก็ได้  

ข้อ ��. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื�นใดที�เกี�ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี �สนิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนี �ให้ผู้สอบบญัชีมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง 
ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทั �งให้บุคคลเหล่านั �น ชี �แจงข้อเท็ จจริงหรือส่งเอกสาร 
หรือหลกัฐานเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 
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ข้อ ��. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั �งที�มีการพิจารณางบดลุบญัชีกําไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษัท เพื�อชี �แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้ นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั �งหมด
ของบริษัทที�ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ถือหุ้นครั �งนั �นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย  

 
ข้อบังคับเกี�ยวกับเงนิปันผลและเงนิสํารองตามกฎหมาย   
ข้อ ��. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปัน

ผล  เงินปันผลนั �นให้แบ่งตามจํานวนหุ้ น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น   
การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็น
หุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราว เมื�อ เห็นว่า
บริษัทมีผลกําไรพอสมควรที�จะทําเช่นนั �น และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป   การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ�ง � เดือน นับ
แต่วนัที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือที�ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั �งนี �ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้ลง
โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั �นในหนงัสือพมิพ์เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม � วนัด้วย  
  

ข้อ ��. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของทนุจดทะเบียน  

 
นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี โดยกําหนดจ่ายปีละ 2 ครั �ง ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิ 
ที�เหลือหลงัจากหลงัหกัเงินสํารองตา่งๆ ทกุประเภท ตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็น
อื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั �นไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกตขิองบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 
 
 
ทั �งนี �ผู้ ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพจิารณาข้อบงัคบับริษัท ฉบบัเตม็ มาที� E-mail: ir@jubileediamond.co.th  
 
  

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

1.1  ผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรือสญัชาตติา่งประเทศ 
ผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบตัรประจําตวัอย่างใดอย่างหนึ�ง ดงันี � คือ บตัรประจําตวั
ประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ บตัรประจําตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบตัรประจําตวั
อย่างอื�นที�แสดงรูปถ่ายซึ�งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

1.2  ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิตบิคุคลสญัชาตไิทยหรือสญัชาตติา่งประเทศ 
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของผู้ถือหุ้นซึ�งเป็นนิตบิคุคลไทยหรือนิตบิคุคลต่างประเทศมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 
จะต้องแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลที�ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือหลกัฐานอื�น
ที�แสดงการเป็นนิตบิคุคลหรือสําเนาเอกสารดงักล่าวที�รับรองสําเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน  (หนังสือรับรองมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที�มาประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานการมีอํานาจ
กระทําการแทนนิตบิคุคลและแสดงบตัรประจําตวัตามที�กําหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย 

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1   กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี � 
2.1.1  หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.1.2  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที�กําหนดในขอ้ 1.1) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมการรับรองสําเนาถกูต้อง 
2.1.3  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที�กําหนดในข้อ1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.2   กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย อยู่ตา่งประเทศ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี � 
2.2.1  หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2.2  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที�กําหนดในข้อ1.1) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
2.2.3  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที�กําหนดในข้อ1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.3   กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ ให้ผู้ รับมอบฉันทะส่งเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี � 
2.3.1  หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.3.2  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที�กําหนดในขอ้ 1.1) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมการรับรองสําเนาถกูต้อง 
2.3.3  เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องให้สถานทตูหรือสถานกงสลุในประเทศนั �น หรือโนตารีพบัลิคหรือ

บคุคลอื�นที�มีอํานาจตามกฎหมายท้องถิ�นรับรองการลงลายมือชื�อ ทั �งนี �ควรมีอายไุมเ่กิน 1 ปี 
2.3.4  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที�กําหนดในข้อ1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
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2.4   กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลซึ�งจดทะเบียนจดัตั �งในประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี � 
2.4.1  หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.4.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที�ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมี

อายไุมเ่กิน 6 เดือน) ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคลนั �น 
2.4.3  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที�กําหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอํานาจลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 
2.4.4  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงักําหนดใน 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.5   กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนจดัตั �งในประเทศอื�น ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี � 
2.5.1  หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.5.2  หนงัสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานการเป็นนิติบคุคล พร้อมหลกัฐานวา่ผู้ มีอํานาจลงนาม

มอบฉนัทะพร้อมการรับรองสําเนาถกูต้อง 
2.5.3  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที�กําหนดในขอ้ 1.1) ของผู้มีอํานาจลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 
2.5.4  เอกสารตาม 2.5.1 ถึง 2.5.3 จะต้องให้สถานทตูหรือสถานกงสลุในประเทศนั �น หรือโนตารีพบัลิคหรือ

บคุคลอื�นที�มีอํานาจตามกฎหมายท้องถิ�นรับรองการลงลายมือชื�อ ทั �งนี �ควรมีอายไุมเ่กิน 1 ปี 
2.5.5  สําเนาบตัรประจําตวั (ดงักําหนดใน 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.6  การมอบฉนัทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั �งใหคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงัตอ่ไปนี � 
2.6.1  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน) 
2.6.2  หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
2.7  กรณีการมอบฉนัทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้น ชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื�อเริ�มเปิด

ลงทะเบียน เพื�อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที�เพียงพอในการตรวจสอบ 
2.8  กรณีผู้เข้าร่วมประชมุมีการแก้ไขคํานําหน้าชื�อ ชื�อสกุล โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวใน

การลงทะเบียนด้วย 
2.9  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชมุเท่านั �น 

 
 

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นหลักฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุม 
ตั �งแต่เวลา ��:�� น. ของวันอังคารที� �� เมษายน ���� 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

1. บุคคลธรรมดา 
ผู้ถือหุ้นที�มีสัญชาตไิทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบตัรประจําตวัหรือ ของผู้ รับมอบ

อํานาจ 
ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดนิทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบตัรประจําตวัหรือ สําเนาหนังสือ

เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)ของผู้ รับมอบอํานาจ 
 
2. นิตบิุคคล 
นิตบิุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล ออกให้ไมเ่กิน �� วนั โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) สําเนาบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที�ได้ลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

นิตบิุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล 
(ข) สําเนาบตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที�ได้ลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที�จัดทําขึ �นในต่างประเทศ  ควรมีการ

รับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพบับลคิ 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นหรือ ผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสาร หรือหลักฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุมตั �งแต่เวลา 
��.�� น. ของวนัองัคารที� �� เมษายน ���� 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

 
ชื�อ – ชื�อสุกล  นายอํานวย  นาครัชตะอมร 
อาย ุ       �� ปี 
ตาํแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        
วุฒกิารศกึษา  -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสตูร มนิิเอ็มบีเอ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
-  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   
- ��,��� หุ้น หรือ ร้อยละ �.�� (ข้อมลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) 

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
- ตั �งแตปี่ ���� - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง �� ปี) 

ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจุบัน 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี่ - 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ - 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��/���� 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (รุ่น ��/����)  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ���/���� 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น � ครั �ง จาก � ครั �ง 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมาย -  ไมมี่ - 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
- ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย  
- ไมเ่ป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสําคญัอัน

อาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ 
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หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
      

กรรมการอิสระมีบทบาทสําคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการที�ดีกลา่วคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรี
ตามภารกิจที�ได้มอบหมาย เช่น การทําหน้าที�เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
โดยต้องไมค่ํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิหรือตําแหน่งหน้าที� และไมต่กอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที�จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที�พึงจะเป็น ดังนั �นผู้ ที�จะทําหน้าที�เป็น
กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไว้ 
ดงันี � 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ �.� ของจํานวนหุ้ นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล/นิติ
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี � ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการรายนั �นๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง  

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และ
บุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง รวมทั �งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่  

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ  ซึ�งรวมถึงที�ปรึกษากฎหมาย หรือที�ปรึกษาทาง การเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนั �นด้วย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�
เกี�ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

ทั �งนี �บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ�งเข้มกวา่ข้อกําหนดขั �นตํ�าของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทนุ ในเรื�องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ �.� จํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง
ทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี � ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี� ยวข้องของ
กรรมการรายนั �น ๆ ด้วย ซึ�งตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดขั �นตํ�าไว้ไมเ่กินร้อยละ � ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้ นที�ถือโดยผู้ ที�
เกี�ยวข้องด้วย 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

             
        เขียนที�........................................................................... 

       วนัที�.............  เดือน.........................................  พ.ศ. ....................... 
 
(1)  ข้าพเจ้า ................................................................................................... สญัชาติ.......................................................... 

ที�อยู่.................................................................................................................................................................................. 
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั �งสิ �นรวม................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................. เสียง ดงันี �   
    หุ้นสามญั.................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง 

   หุ้นบุริมสิทธิ............................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย) 

(1) นาย/นาง/นางสาว..................................... อํานวย นาครัชตะอมร ........................................... อาย.ุ........... ��......... ปี    
อยู่บ้านเลขที�.........12 ............ ถนน....................... สามคัคี 34 ..........................  ตาํบล/แขวง............. ท่าทราย ........….. 
อําเภอ/เขต.......... เมือง........... จงัหวดั........................ นนทบุรี ..........................   รหสัไปรษณีย์...........11000 ................ 
หรือ       
(2) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................. อาย.ุ........................ ปี 
อยู่บ้านเลขที�........................... ถนน....................................................................  ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต............................. จงัหวดั................................................................   รหสัไปรษณีย์………………………... 
หรือ    
(3) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................. อาย.ุ........................ ปี 
อยู่บ้านเลขที�.......................... ถนน.....................................................................  ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต............................. จงัหวดั.................................................................   รหสัไปรษณีย์ .................................. 

 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ���� ในวัน
องัคารที� �� เมษายน ���� เวลา ��:�� น. ณ ห้องบอลลรูม ชั �น �� โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขที� ��� ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
����� หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
       
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ    
             
     

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

 
 

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

 
หมายเหต ุ  
ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

 
        เขียนที�.......................................................................... 

       วนัที�.............  เดือน.........................................  พ.ศ. ....................... 
        
(1)  ข้าพเจ้า........................................................................................................ สญัชาติ.................................................................... 

ที�อยู่..............................................................................................................................................................................................  
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั �งสิ �นรวม.......................................... หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................... เสียง ดงันี �  
    หุ้นสามญั........................................................... หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................................ เสียง 

   หุ้นบุริมสิทธิ........................................................ หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................................ เสียง  
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย) 

(1) นาย/นาง/นางสาว..................................... อํานวย นาครัชตะอมร ..............................................  อาย.ุ.............. �� .............. ปี      
อยู่บ้านเลขที�............ 12 ............  ถนน....................... สามคัคี 34 .......................... ตาํบล/แขวง............ ท่าทราย ............................  
อําเภอ/เขต.......... เมือง .............  จงัหวดั................. นนทบุรี .................................  รหสัไปรษณีย์................. 11000 …................... 
หรือ         

 (2) นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................... อาย.ุ.................................. ปี 
อยู่บ้านเลขที�.............................. ถนน....................................................................  ตําบล/แขวง.................................................... 
อําเภอ/เขต................................ จงัหวดั................................................................. รหสัไปรษณีย์…………………………………. 
หรือ  
(2) นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................... อาย.ุ.................................. ปี 
อยู่บ้านเลขที�.............................. ถนน....................................................................  ตําบล/แขวง.................................................... 
อําเภอ/เขต................................ จงัหวดั................................................................. รหสัไปรษณีย์…………………………………. 

 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ��� �ในวัน
องัคารที� �� เมษายน ���� เวลา ��:�� น. ณ ห้องบอลลรูม ชั �น �� โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขที� ��� ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
�����  หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
    
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

วาระที� 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวันอังคารที� 25 เมษายน 2560 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 2    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 

 

2 
20 
บาท 
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วาระที� 3    พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปี สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 4    พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560  
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 5    พิจารณาอนุมัตเิลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1.ชื�อกรรมการ    นางสุวัฒนา ตลุยาพิศิษฐ์ชัย 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
2. ชื�อกรรมการ  ดร. สหัสโรจน์ โรจน์เมธา 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
3. ชื�อกรรมการ นางสาวซนวา เด่นเมฆา 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
    
วาระที� 6    พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงินบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 2561 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 7    เรื�อง พิจารณาอนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 8    เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)        
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนี � ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

     
(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที� 

ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร   
 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ         

      
    
    

ลงชื�อ.......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
    

 
ลงชื�อ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
ลงชื�อ ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 

ลงชื�อ ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 
หมายเหต ุ 
 

1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. วาระเลือกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. ตามแนบ            
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี ���� ในวนัองัคารที� 2� เมษายน ���� เวลา 14:00 ณ ห้องบอลลรูม ชั �น �� โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  
เลขที� ���  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร �����  หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�นด้วย 

 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� ............... เรื�อง เลือกตั �งกรรมการ  
 

ชื�อกรรมการ  ..........………………………………. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  ………………..……………………. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

ชื�อกรรมการ  ………………………………..……. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  …………………………………..…. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 (แบบที�ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุจากต่างประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นเท่านั �น 
 

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

(1)  ข้าพเจ้า..................................…………………………………………………………………………………… 
สํานักงานตั �งอยู่เลขที�........................ ถนน ........................................ ตําบล / แขวง ........................... อําเภอ / เขต ........................ 
จงัหวดั ………….............................. รหสัไปรษณีย์ ........................... 

 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ................................................................................ 
ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจาํนวนทั �งสิ �นรวม ................................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ................................................. เสียง ดงันี � 
 

หุ้นสามญั .......................................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................................................... เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ ....................................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ....................................................... เสียง 

 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั �งสิ �นรวม................................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.................................................. เสียง ดงันี �  
 

    หุ้นสามญั................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................ เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ................................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................ เสียง 

 
ขอมอบฉนัทะให้ 
 1. ชื�อ .................................................................................. อาย ุ.............. ปี  อยู่บ้านเลขที� ........................ ถนน ....................................... 
ตําบล / แขวง .............................. อําเภอ / เขต .......................................... จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย์ ....................... หรือ 
 
 2. ชื�อ .................................................................................. อาย ุ.............. ปี  อยู่บ้านเลขที� ........................ ถนน ....................................... 
ตําบล / แขวง .............................. อําเภอ / เขต .......................................... จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย์ ....................... หรือ 
 
 3. ชื�อ .................................................................................. อาย ุ.............. ปี  อยู่บ้านเลขที� ........................ ถนน ....................................... 
ตําบล / แขวง .............................. อําเภอ / เขต .......................................... จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย์ ....................... หรือ 
 
 4. นาย/นาง/นางสาว.............................................. อํานวย นาครัชตะอมร .................................................     อาย.ุ............. �� .............. ปี     
อยู่บ้านเลขที�............12 ............... ถนน........................ สามคัคี 34 ............................................. ตําบล/แขวง.................. ทา่ทราย ................... 
อําเภอ/เขต............ เมือง ............  จงัหวดั................................. นนทบุรี ...................................... รหสัไปรษณีย์................ 11000 .................... 
 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ���� ในวนั
องัคารที� �� เมษายน ���� เวลา ��:�� น. ณ ห้องบอลลรูม ชั �น �� โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม เลขที� ��� ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
����� หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
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(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถอืและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามญั ___________________ หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ __________________  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ _________________ หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ __________________  เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั �งหมด _______________________ เสียง 
 
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
วาระที� 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวันอังคารที� 25 เมษายน 2560 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 

วาระที� 2    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 

วาระที� 3    พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปี สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง   
 

วาระที� 4    พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง   
 
วาระที� 5    พิจารณาอนุมัตเิลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ   

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง   
 

การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง   

 
การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1.ชื�อกรรมการ   นางสุวัฒนา ตลุยาพิศิษฐ์ชัย 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 

2. ชื�อกรรมการ   ดร. สหัสโรจน์ โรจน์เมธา 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
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3. ชื�อกรรมการ  นางสาวซนวา เด่นเมฆา 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 

วาระที� 6    พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงินบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 2561 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
วาระที� 7    เรื�อง พิจารณาอนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
วาระที� 8    เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)        

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนี �ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงไม่ถกูต้องและ 

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6)  ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
 
 

ลงชื�อ ................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 
 
 

ลงชื�อ ............................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

 
หมายเหต ุ:  
1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ หนังสือมอบฉนัทะ
แบบ ค ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment of the Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561  ในวนัองัคารที� 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00  ณ ห้องบอลลรูม ชั �น 38  โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี  สีลม  
เลขที� ���  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร �����  หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�นด้วย 

 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง เลือกตั �งกรรมการ  
 

ชื�อกรรมการ  ………………………………………. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

ชื�อกรรมการ  ………………………………………. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

ชื�อกรรมการ  ………………………………………. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

ชื�อกรรมการ  ………………………………………. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
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แผนที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สีลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



สํานกังานใหญ่ 179 อาคารบางกอกซตีิ � ทาวเวอร์ ชั �น 10 ถนนสาทรใต้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. +66(0)2625-1188  Fax. +66(0)2625-1100

บริษัท ยบูลิลี� เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)


