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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท ยูบิลลี ่เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษัทฯ 

วนัที ่24 เมษายน 2561  เวลา 14:00 น. 
ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จ ีสีลม 

เลขที ่188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 
 
 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น.  
 

 ก่อนเร่ิมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของ บริษทั ยบิูลล่ี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)บริษทั
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขั้นตอนและวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ก่อนเร่ิมลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนโดยการขีดเคร่ืองหมายในช่องคะแนนเห็นดว้ยหรือไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และลงลายมือช่ือก ากบัท่ีบตัรลงคะแนนทุกใบ เม่ือผูถื้อหุ้นลงคะแนนบตัรเรียบร้อย
แลว้ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเก็บเฉพาะบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเพ่ือนบัคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือ
วา่คะแนนเสียงในส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน 
และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยของทุกระเบียบวาระหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม  

3. กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัทุก
ระเบียบวาระ ส่วนกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ 

4. ในทุกวาระของการประชุม ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถามขอให้ยก
มือ และเม่ือประธานท่ีประชุมอนุญาตแลว้ ขอใหแ้จง้ช่ือ-นามสกลุ เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะต่อท่ีประชุม
ก่อนทุกคร้ัง 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้
ร่วมประชุมดงัน้ี 

 

 บริษทัมีกรรมการบริษทัมาร่วมประชุมจ านวน 8 ท่าน   ครบเป็นองคป์ระชุม หรือคิดเป็นสดัส่วน 100% ประกอบดว้ย 
(1) นายมนู  เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

 

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

(2) นายไพโรจน์  มาลีหอม  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
(3) นางสาวซนวา  เด่นเมฆา  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
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 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน คือ 
 (1) นายวโิรจน์  พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษทั, ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 (2) นางสุวฒันา  ตุลยาพิศิษฐช์ยั กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 

(3) นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 (1) ดร. สหสัโรจน์  โรจน์เมธา กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ กรรมการอิสระ 
 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
ดร. ชาญ   ธาระวาส   
 

 ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(1) นายพรเสถียร  เสาวภาคสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นการเงิน 
(2) นายวรวทุร  เศรษฐธนารักษ ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ส านกัตรวจสอบภายใน 
 
ตวัแทนผูส้อบบญัชี จาก บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
นายประวทิย ์  ววิรรณธนานุตร์ 
นายบุญเกษม  สารกล่ิน 
 
ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 
ส านกักฎหมายวสิเซ่น แอนด ์โค จ ากดั 
นางสาวธนัวาพร  ดิษฐศร 

 นางสาวชโนบล   พรหมสถิต 
 

นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพยจิ์นดา เลขานุการบริษทั แถลงต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 61 ราย 
และผูรั้บมอบฉนัทะ 124 ราย รวมทั้งส้ิน 185 ราย จ านวนหุน้ทั้งส้ิน 119,416,712 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.52 ของจ านวนหุน้สามญั
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  จ านวน 174,273,125 หุ้น  ครบเป็นองคป์ระชุม และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีตอ้งมีผูถื้อหุน้
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด   

 
นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม จึงขอกล่าวเปิดประชุม และเร่ิม

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที ่25 เมษายน 2560 
 ประธาน ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 

เมษายน 2560 ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมท่ีได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึง
คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกถูกตอ้ง จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาร่วม
ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดว้ย 119,444,712 99.9916 
(2) ไม่เห็นดว้ย - - 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 
รวม 119,454,712 100.00 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 

2560 
 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปผลจากรายงาน
ประจ าปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ดงัน้ี 
 

บริษทั ยบิูลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้ าในธุรกิจการจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชรและเพชรกะรัตใน
ประเทศไทย เป็นบริษทัผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชรและเพชรกะรัตคา้ปลีกบริษทัแรก และเป็นบริษทัเดียวท่ีไดรั้บการจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในปี 2560 บริษทัฯมีการขยายสาขา และการปรับปรุงพ้ืนท่ีทัว่ประเทศจ านวน 125 สาขา 
แบ่งตามภูมิภาคดงัน้ี กรุงเทพฯและปริมณฑล 45 สาขา ภาคกลาง 23 สาขา ภาคอีสาน 18 สาขา ภาคเหนือ 17 สาขา และภาคใต ้
22 สาขา 
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ในปี 2560 บริษทัฯมีการขยายและปรับปรุงสาขาทัว่ประเทศรวม 7 สาขา ดงัน้ี 
1. หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาเชียงราย 
2. หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาโคราช 
3. หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาโคราช 
4. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั สาขาจนัทบุรี 
5. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั สาขาเพชรบุรี 
6. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั สาขามหาชยั 
7. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั สาขาก าแพงเพชร 
 
ในปี 2560 บริษทัฯได้สร้างสรรค์นวตักรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ในปีท่ีผ่านมาถือวา่เป็นอีกปีท่ีบริษทัฯประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไว ้และมี
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายดว้ยการวางแผนกิจกรรมในการขายและการตลาดอยา่งต่อเน่ืองและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
การใชข้อ้มูลในการสร้างกลยทุธ์ต่างๆ รวมทั้งมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้เป็นอยา่งดี มี
การบริหารการแบ่งกลุ่มสินคา้ และเพ่ิมการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  บริษทัฯไดเ้นน้ย  ้าในการสร้างแบรนด ์ความ
น่าเช่ือถือและคุณภาพผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบโดยใชเ้อกลกัษณ์ของตราบริษทัฯ ซ่ึงสามารถกระตุน้ยอดขายให้
เพ่ิมข้ึนไดอี้กทางหน่ึง 

 
ในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของแนวทาง การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ

แหล่งน ้ าอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ภายใตโ้ครงการกงัหนัน ้ าชยัพฒันา 
และยงัได้รับทราบถึงปัญหาและความตอ้งการดา้นเงินทุนในการด าเนินงานด้านการรักษาดูแลเคร่ืองกลเติมอากาศท่ีไดถู้ก
แจกจ่ายและใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัตามพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ นั้น ทางบริษทัฯ นอ้มส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอนัหาท่ีสุดไม่ได ้
จึงอยากร่วมแสดงความจงรักภกัดี และมีส่วนร่วมสนบัสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิฯ ผ่านโครงการจดัท าและจ าหน่ายชุดเขม็
กลดัประดบัเพชร 3 รูปแบบ ภายใตช่ื้อชุดเข็มกลดั “ภูมิพลงัแห่งนวธารา” ท่ีออกแบบข้ึนเน่ืองในโอกาสพิเศษและไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากกงัหันน ้ าชยัพฒันา พิถีพิถนัในทุกๆขั้นตอนเสมือนศิลปะชั้นเอก ดว้ยการน านวตักรรมการผลิดชั้นสูง รายไดจ้าก
การจ าหน่ายหลงัหักค่าใชจ่้ายสบทบให้กบัมูลนิธิชัยพฒันา เพื่อให้ทางมูลนิธิฯไดมี้งบประมาณในการจดัท าโครงการท่ีเป็น
ประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติสืบต่อไป 

 
บริษทัฯยงัคงมุ่งมัน่ด าเนินตามนโยบายของบริษทัฯในส่วนของการขยายกิจการตามแผนธุรกิจท่ีตั้งไว ้  และมุ่งเนน้

การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีทนัสมยัเพ่ือตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงการ
ใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนดเ์พชรยบิูลล่ี   

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 
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นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร   แนวโนม้กลุ่มผูบ้ริโภคคนรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม Millennial และ การซ้ือขาย 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ผ่านออนไลน์ท่ีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน จะมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทัมากนอ้ย

เพียงใด 
       
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   กล่าวอา้งอิงงานวจิยัของ De Beers ถึงความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  หรือ Millennial นั้นมีความนิยมซ้ือเคร่ืองประดบัเพชรเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก

เป็นการซ้ือเพ่ือบ่งบอกความเป็นตวัตน บ่งบอกความส าเร็จ นอกเหนือจาก
การซ้ือเพ่ือเป็นสินทรัพยแ์บบกลุ่มผูบ้ริโภครุ่นเก่า จึงเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่กลุ่ม 
Millennial ท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนไม่ท าให้การซ้ือเคร่ืองประดบัลดเพชรลง ส าหรับ
การซ้ือขายผ่านช่องทางออนไลน์นั้น บริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัและการ
เติบโต และมีการพฒันาการขายผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง และจะมี
ความชดัเจนข้ึนเป็นล าดบั 

 
มต ิ ทีป่ระชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
หมายเหตุ  เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี  
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงาน   
นางสาวอญัรัตน์รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ ซ่ึง

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ส าหรับงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ บริษทัฯมียอดขายทั้งส้ิน 1,380.0 ลา้นบาท มีก าไรขั้นตน้ 608.0 ลา้นบาท และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม          157.3 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีในปี 2558 บริษทัฯมียอดขาย 1,487.5 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ 595.7 ลา้นบาท และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม 131.1 ลา้นบาท 
ยอดขายท่ีลดลงเกิดจากยอดขายของสาขาเดิมของบริษทัลดลงร้อยละ 7.82 ซ่ึงมีผลกระทบจากการชะลอซ้ือสินคา้ของลูกคา้
บางส่วนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2559 รวมถึงผลกระทบของการชะลอซ้ือสินคา้ของลูกคา้
บางส่วนในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2559 เน่ืองจากมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว 
นอกจากนั้น บริษทัมีความเขม้งวดในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับปี 2559 จึงเป็นผลท าใหค้่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารลดลงเป็นจ านวน 20.50 ลา้นบาท ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ท่ีดีข้ึนในทุกไตรมาส และเพ่ิมจากอตัราร้อยละ 
40.05 ในปี 2558 เป็นอตัราร้อยละ 44.06 ในปี 2559  
 

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 1,044.6 ลา้นบาท 
มีหน้ีสินรวม 269.3 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 775.3 ลา้นบาท และเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2558 บริษทัมี
สินทรัพยร์วมเท่ากบั 1,034.28 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 329.8 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 704.5 ลา้นบาท 
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อตัราสภาพคล่องทางการเงินมีดงัน้ี 
- อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอตัรา  3.91  เท่า  
- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอตัรา 0.35 เท่า 
- อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 270 วนั  
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) ลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.2 
- อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 44.1 
- อตัราก าไรเบ็ดเสร็จรวม (Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 11.4 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 

นายวรุต มหาวาณิชยว์งศ ์   สอบถามรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 73 เร่ืองรายไดแ้บ่งตามเขตการขาย 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง กรุงเทพและต่างจงัหวดั ตวัเลขไม่สอดคลอ้งกบัตวัเลขท่ีน าเสนอใน slide การ

ประชุมผูถื้อหุน้ 
 
นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ช้ีแจงวา่ตวัเลขในรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 73 มีความคลาดเคล่ือน 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นการเงิน และตวัเลขท่ีถูกตอ้งเป็นไปตามท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารน าเสนอให้ผูถื้อ

หุ้นทราบคือ สัดส่วนรายได้ในเขตกรุงเทพคิดเป็นร้อยละ 56.4 รายได้ใน
ต่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 43.6 

 
นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร   สอบถามถึงปัจจยัหลกัท่ีท าใหย้อดขายและความสามารถในการท าก าไร 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง   ในปี 2560 เติบโตข้ึน 
     
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ช้ีแจงวา่ปัจจยัหลกัท่ีท าใหย้อดขายในปี 2560 เติบโตข้ึนเกิดจากการวาง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   กลยทุธ์ทางการตลาดและการขาย รวมถึงการน าเสนอสินคา้ดีไซน์ใหม่ 

และกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย ท าให้ยอดขายจากสาขาเดิมเติบโตข้ึน 
ตามท่ีไดร้ายงาน 

 
นายคเชนทร์ เบญจกลุ   สอบถามเร่ืองสดัส่วนรายไดแ้บ่งตามประเภทสินคา้ในปี 2560 สินคา้กะรัต  
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เกิดจากการขายผ่านการจดังาน หรือขายผ่านสาขาหรือ

สาเหตุใด 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กล่าวช้ีแจงวา่สดัส่วนรายไดเ้พชรกะรัตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2560 เกิดจากการ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริหาร Product Mix ท่ีมีประสิทธิภาพ และสินคา้เพชรกะรัตบางส่วนไดถู้กจดั

จ าหน่ายในรูปแบบของเคร่ืองประดบัเพชร เพียงแต่การจดัประเภทสินคา้ยงัถูก
จดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดิม ซ่ึงเกิดจากทั้งการขายผ่านการจดังาน และการขายผ่าน
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นายคเชนทร์ เบญจกลุ ขอ้มูลจากตารางในรายงานประจ าปีหนา้ 73 หวัขอ้ช่องทางการจดั 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง จ าหน่ายผ่านช่องทางห้างสรรพสินคา้ และพ้ืนท่ีเช่ามีขอ้สังเกตุวา่ยอดขายผา่น

ช่องทางในห้างสรรพสินค้าเติบโตทั้ งในปี 2559 และ ปี 2560 โดยเฉพาะ
ยอดขายในหา้งสรรพสินคา้เติบโตมากกวา่ในพ้ืนท่ีเช่า ฝ่ายบริหารมีความเห็น
เป็นประการใด 

 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ฝ่ายบริหารจดัการเลง็เห็นถึงแนวทางการเติบโตของช่องทางการจดั 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซ่ึงในปี 2561 ได้มีการท า Segmentation ใน

ช่องทางดงักล่าว โดยไดมี้การวางแผนใหเ้ติบโตคู่กนัไปทั้งช่องทางการขายใน
หา้งสรรพสินคา้ และช่องทางการขายในพ้ืนท่ีเช่า  

 
นายคเชนทร์ เบญจกลุ ตวัเลขสินคา้คงเหลือในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 20 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง เกิดจากเตรียมสินคา้เพ่ือรองรับการเติบโตท่ีต่อเน่ืองจากปี 2560 ใช่หรือไม่ 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ตวัแลขสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมข้ึนเกิดจากแผนการ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร การเตรียมสินคา้เพ่ือจดัจ าหน่ายในปี 2560 ต่อเน่ืองไปจนถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 

2561 
 
นายคเชนทร์ เบญจกลุ อยากทราบแผนการขยายสาขาในปี 2561 และงบประมาณการลงทุน และ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ในช่วงตน้ปี 2561 ไดเ้ปิดไปแลว้ก่ีสาขา 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ปี 2561 บริษทัฯมีแผนการขยายสาขา 5 สาขา โดย 4 สาขา ทราบก าหนด 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เวลาท่ีแน่นอนแลว้ ทั้งน้ีบริษทัยงัคงเน้นกลยุทธ์การเติบโตของยอดขายจาก

สาขาเดิมควบคู่ไปกบัการขยายสาขาท่ีมีศกัยภาพ 
 
นายทรงพล สุคนธพงศ ์   อยากทราบถึงตวัช้ีวดัใดท่ีเป็นตวับ่งบอกถึงจุดอ่ิมตวัของการขยายสาขา 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง   ในประเทศไทยท่ีปัจจุบนัน้ีบริษทัมีจ านวนสาขามากถึง 125 สาขาแลว้ 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   บริษทัฯมองวา่จุดอ่ิมตวัยงัไม่เกิดข้ึนในระยะเวลาอนัสั้น และการขยายต ั
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   ของเมืองก็จะขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน โอกาสก็จะมีมากข้ึน 

 
นายทรงพล สุคนธพงศ ์   อยากทราบวธีิบริหารจดัการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
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นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ช้ีแจงวา่ราคาของเพชรเติบโตข้ึนในทุกๆปี และการบนัทึกมูลค่าของสินคา้ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เคร่ืองประดบัเพชรในงบก าไรขาดทุนเป็นการบนัทึกท่ีราคาทุน ยื่งไปกวา่นั้น

วตัถุดิบของธุรกิจเคร่ืองประดับเพชรก็คือ ทองค า และเพชร ดังนั้นวิธีการ
จดัการการดอ้ยค่าก็คือการน ากลบัมาผลิตใหม่ 

 
นายทรงพล สุคนธพงศ ์   อยากทราบความคืบหนา้การพฒันาระบบไอที ท่ีจะน ามาใชใ้นการบริหาร 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง   จดัการ 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   บริษทัฯมีการพฒันาระบบไอทีอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในไตรมาส 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แรกของปี 2561 เพื่อจะน ามาใช้ในการท า Product allocation เพ่ือเหมาะกบั

ลูกคา้ในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งแม่นย  า 
 
นายคเชนทร์ เบญจกลุ   อยากทราบสดัส่วนรายไดข้อง Jubilee of Siam เม่ือเทียบกบัยอดขาย 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง รวม เน่ืองจากรูปแบบ Flagship Store เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ เพียงแต่พ้ืนท่ี

หนา้กวา้งของร้านกบัถนนค่อนขา้งแคบและอยูใ่นมุมท่ีมองไม่เห็น เม่ือขบัรถ
ผา่นไปมา และท่ีจอดรถก็ค่อนขา้งนอ้ย 
 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ขอบคุณส าหรับความคิดเห็น และค าแนะน าจะน าไปปรับปรุงใหร้้านมีความ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดดเด่นข้ึน ในเร่ืองสดัส่วนรายไดข้อง Jubilee of Siam คิดเป็นร้อยละ 7-8 ของ

ยอดขายรวม ส่วนหน่ึงของการเติบโตจากการขายสินคา้เพชรกะรัตก็มาจาก 
Flagship Store แห่งน้ี และในปีน้ีบริษทัจะมีรูปแบบจ าลอง Flagship Store ใน
การขยายสาขาใหม่ เพ่ือรองรับกลุ่มลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร   สอบถามเร่ืองปัจจยัใดบา้งท่ีบริษทัใชใ้นการสร้าง Demand หรือท าให ้
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง   ยอดขายเพ่ิมข้ึน หรือลดลง และท าใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   ขอเรียนวา่กลุ่มลูกคา้ของบริษทัค่อนขา้งกวา้ง ราคาสินคา้มีตั้งแต่ระดบั 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   ราคา 10,000 ตน้ จนถึงหลกัสิบลา้นบาท ดงันั้นการวางกลยทุธ์ก็มี 
    หลากหลายแตกต่างกนัไปตามกลุ่มลูกคา้ โดยการน าระบบ IT เขา้มาเป็น 

 เคร่ืองมือในการวางกลยทุธ์ใหต้อบโจทยแ์ต่ละกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งแม่นย  า และ
ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความยัง่ยนื และด าเนินธุรกิจมาถึง 89 ปี คือเร่ืองของคุณภาพของ
สินคา้ ทั้งหลายปัจจยัท่ีกล่าวมาก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืของธุรกิจ 

 
เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
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มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาร่วม
ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดว้ย 119,464,202 99.9916 
(2) ไม่เห็นดว้ย - - 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 
รวม 119,474,202 100.00 

หมายเหตุ  เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในระหวา่งพิจารณาวาระท่ี 3 จึงท าใหมี้จ านวนเสียงท่ีลงมติเพ่ิมข้ึน 
 
มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตอินุมตังิบการเงนิส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 ประธานมอบหมายใหน้างสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แถลงต่อท่ีประชุม 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤตเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.64 บาท (หกสิบ
ส่ีสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 111.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.4 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมาย แต่
เน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค)์ 
ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมอีกหุน้ละ 0.37 บาท (สามสิบเจ็ดสตางค)์ รวมเป็นเงิน 64.48 ลา้นบาท เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล ซ่ึงก าหนดจ่ายปีละ 2 คร้ัง ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมหลงัจากหักเงินส ารองตาม
กฎหมาย  

 
โดยบริษทัก าหนดให้วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาร่วม
ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดว้ย 119,464,202 99.9916 
(2) ไม่เห็นดว้ย - - 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 
รวม 119,474,202 100.00 

 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติอนุมัตจ่ิายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัท

เสนอข้างต้น 
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วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  
ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทัเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ 

ออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนได ้ก็ใหอ้อกจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  
 

กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามขอ้บงัคบับริษทั มีดงัน้ี 
1. นางสุวฒันา ตุลยาพิศิษฐช์ยั  กรรมการบริษทั / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 
2. ดร.สหสัโรจน์ โรจน์เมธา  กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
3. นางสาวซนวา เด่นเมฆา  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือความโปร่งใสและเป็นการปฎิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกั 

ธรรมาภิบาลของบริษทั ประธานจึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวที และออกจากท่ีประชุมสกัครู่ จนกวา่การลงคะแนนจะแลว้เสร็จ 
 

นายมนู เลียวไพโรจน์ กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ กรรมการทั้ง 3 ท่านถือเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ใน
ดา้นต่างๆเป็นอยา่งสูง  รวมทั้งมีวสิยัทศัน์กวา้งไกล ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งดียิง่เพ่ือประโยชน์และความกา้วหนา้ของบริษทั
มาโดยตลอด  รวมถึงผ่านการอบรมในหลกัสูตรต่างๆของสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควร
น าเสนอแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 
นายมงคลชน ศรีอมร  สอบถามถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   
 
นายมนู เลียวไพโรจน์ ขอเป็นตวัแทนกรรมการอิสระทุกท่าน ช้ีแจงเร่ืองความเป็นอิสระแมจ้ะมีวาระการด ารง 
ประธานท่ีประชุม ต าแหน่งเกิน 9 ปี แต่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนั้นมีความเป็นอิสระในการใหค้วามเห็นท่ี

เป็นประโยชน์ต่อบริษทั อีกทั้งเป็นผูมี้ความสามารถมีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็น
อยา่งสูง ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งดียิ่งเพื่อประโยชน์และความกา้วหนา้ของบริษทั มี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้น
แต่อยา่งใด  

 
เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
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มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาร่วม
ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมติเลอืกตั้ง นางสุวฒันา ตุลยาพศิิษฐ์ชัย 
(1) เห็นดว้ย  119,431,502 99.9643 
(2) ไม่เห็นดว้ย  32,700 0.0274 
(3) งดออกเสียง  10,000 0.0084 
รวม 119,474,202 100.00 

2. การออกเสียงลงมติเลอืกตั้ง ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา 
(1) เห็นดว้ย  119,215,002 99.7830 
(2) ไม่เห็นดว้ย  249,200 0.2086 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 
รวม 119,474,202 100.00 

3. การออกเสียงลงมติเลอืกตั้ง  นางสาวซนวา เด่นเมฆา 
(1) เห็นดว้ย 119,215,002 99.7830 
(2) ไม่เห็นดว้ย 249,200 0.2086 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 
รวม 119,474,202 100.00 

 
 ประธานฯขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้สู่ท่ีประชุม 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ดร.สหัสโรจน์ โรจน์

เมธา และนางสาวซนวา เด่นเมฆา กลบัเข้าสู่วาระอกีคร้ัง 
 
วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานมอบหมายใหน้ายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงาน 
 
นายพรเสถียรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561 โดยไดจ้ดัท า

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปียอ้นหลงัเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่านผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียด ดงัน้ี  
 

6.1  พิจารณาอนุมติัคงค่าบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท ซ่ึงจะจดัสรรตามความ

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 
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บ าเหน็จกรรมการ ปี 2560 ปี 2561 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 210,000 210,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 145,000 145,000 

รองประธานกรรมการบริษทั 145,000 145,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 128,000 128,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 128,000 128,000 

 

6.2  พิจารณาอนุมติัคงค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ประจ าปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท ซ่ึงจะจดัสรร 

ตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี 

 

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2560 ปี 2561 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 60,000 60,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 22,000 22,000 

รองประธานกรรมการบริษทั 22,000 22,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 19,000 19,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 19,000 19,000 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

 

มติ 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาร่วม
ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดว้ย 119,464,202 99.9916 
(2) ไม่เห็นดว้ย - - 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 
รวม 119,474,202 100.00 

 
มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการตามทีเ่สนอ  
 
 
 

12/15 



JUBILEE ENTERPRISE 
PUBLIC COMPANY LIMITED 

    

JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED 
179 BANGKOK CITY TOWER 10th FLOOR, SOUTH SATHORN ROAD, THUNGMAHAMEK  
SATHORN, BANGKOK 10120     PHONE : +66 (0) 2625 1188   FAX : +66 (0) 2625 1103  
 

www.jubileediamond.co.th 

วาระที ่7   เร่ืองพจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
ประธานมอบหมายใหน้ายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นการเงิน เป็นผูน้ าเสนอ 
 
นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดยก าหนดให ้
1. นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 
2. นายเทอดทอง   เทพมงักร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ       
3. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8501หรือ  
4. นางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 9622 

 
หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนทั้งในส านกังานเดียวกนั หรือต่างส านกังานท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงมีความเป็นอิสระ

ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆกบับริษทั โดยพิจารณา
เห็นว่ามีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผูส้อบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 ได้พิจารณาโดย
เปรียบเทียบ และสอบราคาจากผูส้อบบญัชีรายอ่ืน และผ่านการเจรจาต่อรองอย่างเขม้ขน้ และได้จัดท าตารางเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทน 3 ปียอ้นหลงั เพ่ือประกอบการพิจารณาของท่านผูถื้อหุน้ดว้ย ทางคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี จ านวน 1,800,000 บาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 
 ปี 2560 ปี 2561 

ค่าสอบบญัชี 1,350,000 1,800,000 

ค่าตอบแทนอ่ืน - - 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
    

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาร่วม
ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดว้ย 119,165,102 99.7413 
(2) ไม่เห็นดว้ย 299,100 0.2503 
(3) งดออกเสียง 10,000 0.0084 
รวม 119,474,202 100.00 

 
มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมตัค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ   
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่  

นายมงคลชน ศรีอมร   แสดงความคิดเห็นในเร่ืองนวตักรรมท่ีบริษทัมีความโดดเด่นดา้นการ 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   ออกแบบสินคา้ จึงอยากสอบถามวา่มีกระบวนการในผลิตสินคา้อยา่งไร 
    และมีวธีิรักษาและดูแลทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถไวไ้ดอ้ยา่งไร 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต บริษทัผลิตสินคา้จากความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงมาจากการส ารวจ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ฝ่ายการตลาดฝ่าย

ออกแบบ และฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ตอ้งท างานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ด ส าหรับ
เร่ืองการดูแลพนกังานนั้น บริษทัก็เล็งเห็นถึงความส าคญัของบุคลากร ไม่ว่า
พนักงานฝ่ายหรือหน่วยงานใด นอกเหนือจากสวสัดิการ และค่าตอบแทน
ต่างๆแลว้ บริษทัมีการพฒันาองคค์วามรู้ให้พนกังานในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
พฒันาขีดความสามารถ ต่อยอดองค์ความรู้ของบุคลากรอนัเป็นทรัพยากรท่ี
บริษทัใหค้วามส าคญัเสมอมา 

 
นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล สอบถามเร่ืองสินคา้เพชรกะรัตท่ีมียอดขายเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเขา้ใจวา่เกิดจาก 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ลูกคา้กลุ่มใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัฯมีวิธีสร้าวความพึงพอใจให้กบัลูกคา้กลุ่มน้ี

อยา่งไรบา้ง 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   บริษทัฯมีหน่วยงานลูกคา้สมัพนัธ์เขา้มาดูแลรับผิดชอบลูกคา้กลุ่มน้ีและ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   รวมถึงลูกคา้ของบริษทัทุกกลุ่ม 
 
นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล   สอบถามเร่ืองความเป็นไปไดท่ี้จะจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัในรูปแบบอ่ืนท่ี 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง   นอกเหนือจากเพชร 
 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต   บริษทัฯขอเรียนวา่มีความเป็นไปได ้และจะน ามาเสนอใหก้บัทุกๆท่านไม่เกิน 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 
 
นายคเชนทร์ เบญจกลุ ขอเสนอแนะในเร่ืองของนโยบายการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากในงบการเงิน 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง บริษทัมีเงินสดและเงินลงทุนประมาณ 315 ลา้นบาท ถา้ไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม

ฝากให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผลจากเดิมร้อย
ละ 60 ของก าไรสุทธิ 
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 แนะน าเร่ืองการเพ่ิมสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้น ปัจจุบนัมีค่อนขา้งนอ้ย จึง
ฝากคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองการแตกพาร์เพ่ือเพ่ิมปริมาณการซ้ือขายหุน้ 

 
 แนะน าการหา New S-Curve เน้นการเติบโตทั้ง Organic และ Inorganic หรือ

การน า Brand ใหม่เขา้มานอกเหนือจาก Forevermark จบั Brand เคร่ืองประดบั 
ท่ีราคาไม่สูง และไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเคร่ืองประดับเพชรอย่างเดียว อย่างท่ี
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจงมาแลว้ขา้งตน้ 

 
นายมนู เลียวไพโรจน์ ขอนอ้มรับขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และจะน าไปพิจารณาต่อไป 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 
 

เม่ือไม่มีค าถาม การเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุน้แลว้ และการประชุมไดด้ าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ 
ประธานในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีกรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และให้
ความมัน่ใจวา่ บริษทัฯจะด าเนินกิจการให้มีความเจริญกา้วหนา้ต่อไป ดว้ยการสนบัสนุนของผูถื้อหุน้ทุกท่าน จึงขอปิดประชุม 
ณ เวลา 16.30 น.  
 
 
 
   
 ลงช่ือ _______________________________  ประธานท่ีประชุม 

      (นายมนู เลียวไพโรจน์)   
ประธานคณะกรรมการบริษทั 

                       
             
 
 

ลงช่ือ_________________________________ผูบ้นัทึกการประชุม 
            (นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพยจิ์นดา) 
            เลขานุการบริษทั 
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