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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557 
บริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษัทฯ 

วนัท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. 
ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม 

เลขที่ 188 ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ 
 
 

เร่ิมการประชมุ เวลา 14:00 น.  
 

 นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง 107 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะ  71 ราย รวมทัง้สิน้ 178 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 122,265,123 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 70.16 ของจ านวนหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  จ านวน 174,273,125 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชมุ และ
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด   
  

 ประธานที่ประชุมกลา่วเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นที่
มาร่วมประชมุรับทราบดงันี ้
 

 บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชมุทัง้สิน้ 8 ทา่น   ประกอบด้วย 
(1) นายมน ู  เลยีวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

 

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

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

 กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 1 ทา่น คือ 
 (1) นายสหสัโรจน์  โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ 
 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น คือ 
 (1) นายวิโรจน์  พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

และประธานคณะกรรมการบริหาร 
 (2) นางสวุฒันา  ตลุยาพิศิษฐ์ชยั กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส และ 
      กรรมการบริหาร 

(3) นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ  
กรรมการบริหาร 
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 ผู้บริหารระดบัสงู 
(1) นายยทุธนา  แตป่างทอง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน 
(2) นายวรวทุร  เศรษฐธนารักษ์ ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกัตรวจสอบภายใน 
(3) ดร. ชาญ  ธาระวาส  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
 
และ ตวัแทนผู้สอบบญัชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั ได้เข้าร่วมประชมุด้วย 
 
ประธานแจ้งวา่ ส าหรับการออกเสยีงลงมติในวาระตา่งๆ  ถ้าไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ 

งดออกเสยีง ให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมตทิี่น าเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วย หรือ 
งดออกเสยีง บริษัทจะใช้วิธีนบัจ านวนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยและท่ีงดออกเสยีงเทา่นัน้เพื่อน ามาหกัจากจ านวนคะแนนเสียง
ทัง้หมด จะเทา่กบัคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย   เพื่อความสะดวกในการนบัคะแนนเสยีง  ประธานจะสอบถามความเห็นของ
ทา่นผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระ
ใด  ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน  และสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และ
จะท าการสรุปคะแนนเสยีงวาระตอ่วาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลท่ีดีขององค์กร   
 

เร่ิมประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ   ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 
 ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึง่ 

ประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2556 ปรากฎรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้บนัทกึถกูต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 122,716,625 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 122,716,625 100.00 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 23 เมษายน 2556 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

ประธานขอให้คณุอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ รายงาน ซึ่งคณุอญัรัตน์ 
ได้รายงานสรุปผลจากรายงานประจ าปี 2556 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วดงันี ้
 

ในปี 2556 บริษัทฯมีการขยายสาขาทัว่ประเทศโดยเพิ่มขึน้จาก 95 สาขาในปี 2555 เป็น 108 สาขา ในปี 2556 
เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ จ านวน 15 สาขา แบง่ตามภาคตา่งๆ ดงันี ้
 กรุงเทพ 

1. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล – รามอินทรา 
2. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล – พระรามสาม 
3. ศนูย์การค้ามาบญุครอง เซ็นเตอร์ 

 
ภาคเหนือ 
1. ศนูย์การค้าพรอมเมนาดา – เชียงใหม ่
2. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั – เชียงใหม ่
3. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ – เชียงใหม ่
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล – อบุลราชธานี 
2. ศนูย์การค้าโรบินสนั – สริุนทร์ 

 
ภาคกลาง 
1. ศนูย์การค้าโรบินสนั – สระบรีุ 
2. ศนูย์การค้าโรบินสนั – อยธุยา 

 
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก 
1. ศนูย์การค้าโรบินสนั – กาญจนบรีุ 
2. ศนูย์การค้าโรบินสนั – ชลบรีุ 

 
ภาคใต้ 
1. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั – หาดใหญ่ 
2. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ – หาดใหญ่ 
3. ศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั – ภเูก็ต 

 
 



4 
 

 
 
และด้วยผลการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆในปี 2556 สง่ผลให้ บริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับ
รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ SET AWARDS 2013 ด้านผู้บริหารสงูสดุยอดเยี่ยม (Best CEO) และด้านนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) และรางวลัดีเด่นด้านผลการด าเนินงาน (Outstanding Company 
Performance) ที่จดัขึน้โดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินการธนาคาร 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

 
คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ขอแสดงความช่ืมชม และยินดีกับบริษัทฯ ในโอกาสย้ายส านักงานใหญ่ที่

กว้างขวางและภมูิฐานขึน้ เพื่อพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจ อีกทัง้เร่ืองการ
ได้รับคะแนน CG ในระดบัดีมาก (4 ดาว) และ รางวลั SET Awards 2013 ซึ่ง
ได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านผลการด าเนินงาน รางวัลนักลงทุน
สมัพันธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และรางวัลผู้ บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม 
พร้อมทัง้ขอบคณุที่มุง่มัน่ และตัง้จริงใจในการท างาน ค านงึถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุ
ฝ่ายอยา่งจริงจงั นอกจากนีข้อสอบถามหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1. คาดการณ์สภาวะธุรกิจในปีนีอ้ยา่งไร 
2. ตลาดตา่งจงัหวดัมีอตัราการเติบโตสงู อยากทราบว่าการจดังาน event ใน

ตา่งจงัหวดั สามารถท ายอดขายได้มากน้อยเพียงใด  
3. Flagship store ที่ก าลงัจะเปิดด าเนินการในไตรมาส 2  วางแผนว่า

สามารถคุ้มทนุภายในก่ีปี 
4. แนวโน้มขยายธุรกิจในต่างประเทศ เสนอให้ศึกษาตลาดในประเทศนัน้ๆ

อยา่งถ่องแท้ก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
 
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต 1.   ส าหรับสภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 นัน้ บริษัทฯมองเห็นสญัญาณการฟืน้ตวั  

ของก าลงัซือ้ ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเร่ิมกลบัมาในปลายไตรมาสที่ 1  และ   
ต้นไตรมาสที่ 2 จงึมีความร่วมมือกบัพนัธมิตรที่หลากหลาย ออกผลติภณัฑ์  
ใหมเ่พื่อกระตุ้นก าลงัซือ้ 

2.  สดัสว่นยอดขายใน ตา่งจงัหวดั คิดเป็น 47% ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จาก  
     41% ในปี 2555 เนื่องจากในปี 2556 มีการเปิดสาขาใหมใ่นตา่งจงัหวดั 
     มากมาย รวมถึงมีการปรับเปลีย่นกลยทุธ์จากงาน Thank  you Sales ที ่ 
     หาดใหญ่ เป็นการจดังาน Regional Diamond Fair  
3.  การจดังานสง่เสริมการขายในกรุงเทพ โดยเฉพาะการจดังานใหญ่ประจ าปี  
ทัง้ 3 งาน มีเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่ละงานสามารถ
กระตุ้นยอดขายได้ประมาณ10% ของรายได้รวมในแตล่ะไตรมาส 
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4.  Flagship store วางแผนเปิดด าเนินงานในปลายไตรมาสที่ 2 ประมาณเดือน   
มิถนุายน เป็นการเพิ่มฐานลกูค้า ทัง้ไทย และนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาต ิจดุคุ้มทนุ
Breakeven อยูท่ี่ 3-4 ปี  

5.  ขอขอบคณุส าหรับค าแนะน า บริษัทฯยงัเห็นการเติบโตในประเทศยงัมีอีก   
มาก แต่ก็มิได้ละเลยการขยายไปต่างประเทศ  ขอศึกษา และพิจารณาหา
พนัธมิตร รวมถึงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการของผู้บริโภค และ
ตลาดในประเทศนัน้ๆอยา่งรอบคอบ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะขอเรียน
ให้ทราบทนัที 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
หมายเหต ุ เนื่องจากวาระท่ี 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานมอบหมายให้คณุอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน   
คณุอญัรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ของบริษัทฯ 

ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ในปี 2556 
จากงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มยีอดขาย 1,462 ล้านบาท มกี าไร
ขัน้ต้น 631 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 43.15 ของยอดขาย มีก าไรจากการด าเนินงาน 254 ล้านบาท และมีก าไร
เบ็ดเสร็จรวม 203 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขาย 1,226 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 510 ล้าน
บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.6 ของยอดขาย ก าไรจากการด าเนินงาน 209 ล้านบาท และมีก าไรเบด็เสร็จรวม 166 ล้าน
บาท จากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของปี 2556 กบัผลการด าเนินงานในปี 2555 บริษัทมียอดขายเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 19 ก าไรขัน้ต้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 ก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ร้อยละ 22 และก าไรเบ็ดเสร็จรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 
22 ตามล าดบั 
 

 ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 นัน้ บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวม เทา่กบั  
954 ล้านบาท  มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 328 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 626 ล้านบาท รวมสว่นของหนีส้นิและสว่นของ 
ผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 954 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2555 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม เทา่กบั  
748 ล้านบาท  มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 247 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 501 ล้านบาท รวมสว่นของหนีส้นิและสว่นของ 
ผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 748 ล้านบาท 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
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เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 123,091,704 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 123,091,704 100.00 
หมายเหต ุ เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพิจารณาวาระท่ี 3 จึงท าให้มีจ านวนเสยีงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 
 ประธานมอบหมายให้คณุอญัรัตน์ เป็นผู้รายงาน  

คณุอญัรัตน์แถลงตอ่ที่ประชมุดงันี ้จากผลการด าเนินงานปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็น
ควรน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.70 
บาท (เจ็ดสบิสตางค์) แตเ่นื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 
0.15 บาท (สบิห้าสตางค์) ดงันัน้คงเหลอืเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
60 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึง่ก าหนดจ่ายปีละ 
2 ครัง้ ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมหลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมาย คิดเป็นเงิน 95.85 
ล้านบาท โดยบริษัทฯก าหนดให้วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปัน
ผล โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 123,091,704 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 123,091,704 100.00 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น 
 
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามข้อบงัคบับริษัท มีดงันี ้

1. นายอ านวย  นาครัชตะอมร 
2. นางสาวซนวา เดน่เมฆา 
3. นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุดงันี ้
กรรมการทัง้ 3 ทา่นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ในด้านตา่งๆเป็นอยา่งสงู  รวมทัง้มีวิสยัทศัน์

กว้างไกล ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด  รวมถึงผ่านการ
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆของสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรน าเสนอแตง่ตัง้กรรมการ
ที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มต ิ
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมติเลือกต่ัง นายอ านวย นาครัชตะอมร 
(1) เห็นด้วย 123,144,954 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 123,144,954 100.00 
2. การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง นางสาวซนวา เด่นเมฆา 
(1) เห็นด้วย 123,212,504 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 123,212,504 100.00 
3. การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง  นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 
(1) เห็นด้วย 116,963,604 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 116,963,604 100.00 
หมายเหต ุ: การนบัคะแนนเพื่อแตง่ตัง้กรรมการ นบัจากคะแนนผู้ไมม่ีสว่นได้เสยี  
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ นายอ านวย นาครัชตะอมร 
นางสาวซนวา เด่นเมฆา และนางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กลับเข้าสู่วาระอีกครัง้ 

 
 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2557    

ประธานมอบหมายให้คณุอญัรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน 
คณุอญัรัตน์ได้เสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ได้จดัท าตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน   2 ปี

ย้อนหลงัเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 ดงันี ้ 

- พิจารณาอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ ประจ าปี 2557 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,579,000 บาท เพิ่มขึน้
จาก 1,056,000 บาท เมื่อปี 2556  

- เและขอพิจารณาอนมุตัิคงคา่บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2557 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  ซึ่ง
จะจดัสรรตามสดัสว่นความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 123,213,804 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 123,213,804 100.00 

หมายเหต ุ เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพิจารณาวาระท่ี 6 จึงท าให้มีจ านวนเสยีงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการตามที่เสนอ  
 
วาระที่ 7   เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2557 

ประธานมอบหมายให้คณุอญัรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน 
คณุอญัรัตน์ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ 
1. นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 
2. นายเทอดทอง   เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ     
3. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
4. นายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9429 
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แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 หรือผู้ สอบบัญชีอื่นที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดย
พิจารณาเห็นวา่มีคณุภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรน าเสนอผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี จ านวน 680,000 บาท เพิ่มขึน้จาก 610,000 บาท เมื่อปี 
2556 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 123,214,204 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 123,214,204 100.00 

หมายเหต ุ เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพิจารณาวาระท่ี 6 จึงท าให้มีจ านวนเสยีงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 ตามที่

เสนอ   
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 
คุณสมิต มหาปิยศิลป์ ขอทราบแนวคิดและนโยบายเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริต คอรัปชัน่ ของบริษัทฯ 
คุณมนู เลียวไพโรจน์ บริษัทฯ ด าเนินกิจการค้าปลีกเคร่ืองประดบัเพชร ยึดหลกัความโปร่งใส พร้อม

ตรวจสอบได้ เป็นสิ่งที่ส าคัญ และเห็นด้วยกับแนวคิดการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชัน่ ทกุองค์กรทกุภาคสว่นควรต้องด าเนินการเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั  

 
คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย เร่ืองค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้มีการสอบราคาจากผู้ สอบบัญชีรายอื่นบ้าง

หรือไม ่หากมี ควรระบใุนรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุ เนื่องจากกงัวลเร่ือง
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี หากมีการผกูขาดผู้สอบบญัชีเพียงรายเดียว 

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ได้มีการสอบราคาและเปรียบเทียบกับผู้สอบ
บัญชีรายอื่น รวมถึงได้เจรจาต่อรองราคาอย่างเข้มข้น และจะได้ระบุลงใน
หนงัสอืเชิญประชมุตามค าแนะน าตอ่ไป 
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คุณวิโรจน์ ปรีชาธนโชติ 1.  ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลเป็นท่ีนา่พอใจหรือไม่ 

2.  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัยงัมีความไมแ่นน่อน บริษัทฯ มีแผน    
     บริหารความเสีย่งในอีก 9 เดือนข้างหน้า อยา่งไร 

 3.  ขอน าเสนอให้ผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง ได้รับสว่นลดพิเศษ เพื่อความ  
     ภาคภมูิใจที่เป็นผู้ ถือหุ้น และเป็นสว่นหนึง่ของ Jubilee 

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต 1.  ถึงแม้การชะลอตวัของเศรษฐกิจ ยงัมีตอ่เนื่องจากปลายไตรมาสที่ 4 ของปี   
2556 มาถึงมกราคม 2557 อยา่งไรก็ดี บริษัทฯเลง็เห็นสญัญาณการฟืน้ตวั   
ของก าลงัซือ้ ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเร่ิมกลบัมาในปลายไตรมาสที่ 1  และ 
ต้นไตรมาสที่ 2 จึงมีความร่วมมือกบัพนัธมิตรที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นก าลงั
ซือ้ ดงันัน้ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ยงัสามารถเติบโตได้ 20% ตามกล
ยทุธ์และแผนงานท่ีวางไว้ 

2.  การวางแผนกลยทุธ์การขาย และการบริหารความเสีย่ง มีการปรับกลยทุธ์ 
การตลาดให้เหมาะสม และมีการประชุมเพื่อ update สถานการณ์อย่าง
สม ่าเสมอ มีการเปลี่ยนพืน้ที่ในการจัดการส่งเสริมการขายไปตามความ
เหมาะสม 

3.  ทางบริษัทฯ ขอขอบคณุส าหรับค าแนะน า และจะจดัสง่บตัรสมาชิก  
Sparkling Club เพื่อเป็นการสมนาคุณผู้ ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุมด้วย
ตนเองทกุท่าน ซึ่งบตัรสมาชิก Sparkling Club เป็นบตัรที่มีเอกสิทธ์ิพิเศษ
มากมาย เช่น Sparkling Reward การสะสมคะแนนการใช้จ่าย เพื่อเป็น
ส่วนลด หรือแลกของรางวัล หรือ Sparkling Birthday มอบของที่ระลึก
เลก็ๆน้อย ในวนัเกิด เป็นต้น 
 

คุณเอกอุดม วัฒนธนาทรัพย์ สอบถามเร่ือง Barrier to Entry ของบริษัท และสดัสว่นการซือ้ซ า้ 
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต บริษัทฯ อยู่ในอตุสาหกรรมค้าปลีกเคร่ืองประดบัเพชร ที่มีการด าเนินงานแบบ

มืออาชีพ ดงันัน้ Barrier to Entry นัน้มีความยาก เพราะบริษัทฯ มีจ านวนสาขา
มากกวา่ 100 สาขา มีระบบ IT ที่ทนัสมยั มีอ านาจในการต่อรองค่อนข้างสงูกบั
พนัธมิตรการค้าในทกุๆด้าน 

 ส าหรับ Loyalty ของลกูค้า นัน้ บริษัทฯ มีสมาชิก 130,000 ราย สดัสว่นการซือ้
ซ า้คิดเป็นร้อยละ 60 ลกูค้าเดิมมีการซือ้ซ า้ และร้อยละ 40 เป็นลกูค้าใหม่ นบั
ตามรายหวัของลกูค้า 
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คุณชวลิต พิสุทธิโกเมน  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เร่ือง Flagship Store เน้นกลุ่มลกูค้ากลุ่มใด และมี

จดุคุ้มทนุ (Breakeven) ใน 3 ปี ค านวณจากสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนัหรือไม ่ 
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ส าหรับโครงการ Flagship Store มี 4 ชัน้ พืน้ที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร 

ใหญ่ที่สดุใน Southeast Asia พร้อมเปิดในปลายไตรมาสที่ 2 ขยายกลุม่ลกูค้า
ครอบคลุมทัง้คนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส าหรับจุดคุ้มทุนที่ได้กล่าว
มาแล้วนัน้ ค านวณจากสภาพเศรฐกิจปัจจบุนั 

 
คุณพรภทัร จินตนาวงศ์ ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั บริษัทฯยงัยืนยนัแผนการขยายสาขา 200 สาขา

ภายใน 3 ปี หรือไม่ และคิดเห็นอย่างไรกบัการออกหุ้นปันผล และการเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบียนในตลาด SET 

คุณอัญรัตน์ พรประกฤต บริษัทฯยงัยืนยนัตามเป้าหมายเดิมเพราะเห็นโอกาสการเติบโตภายในประเทศอีก
มากมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตา่งจงัหวดัรวมถึงกลุม่ฐานลกูค้าหากเปรียบเทียบ
เป็นปิระมิด ฐานลกูค้าของบริษัทอยูใ่นระดบับน ซึง่ยงัมกี าลงัการใช้จา่ยเป็นปกต ิ
และขอน้อมรับเร่ืองหุ้นปันผล และการเข้าจดทะเบียนในตลาด SET โดยจะน าไป
ศกึษา และพิจารณาตอ่ไป 
 

คุณไพศาล วุฒบิัญชร สอบถามแผนการขยายสาขา และการเติบโตของ Same store sales  
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาไปตามหวัเมืองตา่งๆ ร่วมกบักลุม่พนัธมิตร เช่น

ห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ สว่นการเตบิโตของ Same store sales เตบิโตขึน้คิดเป็น 
ร้อยละ 13-14 

 
คุณภานุวัฒน์ เวชยนัต์วิวัฒน์ สอบถามสาขาที่มยีอดขาย สงูสดุ-ต ่าสดุ 3 อนัดบัแรก ปัจจยัที่สาขาสามารถท า

ยอดขายได้ด ี
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ขออนญุาตไมล่งรายละเอยีดเพื่อศกัยภาพในการแขง่ขนั บริษัทฯมีนโยบายไม่

พึง่พาสาขาใดสาขาหนึง่ ปัจจยัที่ท าให้ประสบความส าเร็จมีหลายปัจจยั การ
ตอกย า้เร่ืองคณุภาพสนิค้า นวตักรรมการผลติสนิค้า การบริการหลงัการขาย 
การให้ข้อมลูที่ถกูต้องของพนกังานขาย การสร้างระบบ CRM ล้วนเป็นปัจจยัที่
สร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้าทัง้สิน้ 
 

คุณอนุ ว่องสารกิจ  บริษัทฯมีการควบคมุคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานอยา่งไรบ้าง 
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต บริษัทฯมีการจัดงบประมาณเป็นประจ าทุกปีและจะบริหาร และควบคุม

คา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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เมื่อไม่มีค าถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ด าเนินการมาครบทุก
ระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วม
ประชุมในวนันี ้และให้ความมัน่ใจว่า บริษัทฯจะด าเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนบัสนนุของ     
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น จึงขอปิดประชมุ ณ เวลา 15:45 น. 

 
 
    นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพย์จินดา ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

     นายยทุธนา แตป่างทอง  ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
 
 

   
 ลงช่ือ _______________________________ประธานท่ีประชมุ 
                    (นายมน ูเลยีวไพโรจน์)   
 
 

             
ลงช่ือ________________________________ผู้บนัทกึการประชมุ 
          (นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพย์จินดา) 


