
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2558 

บรษิัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ  ากดั (มหาชน) 

วนัพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. 

ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จ ีสีลม 

 



  

สารบญั 
 
 
จดหมายเชิญประชมุ 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
ประวตัิกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าสอบบญัชี  เปรียบเทียบปี 2558 - 2557 
ข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัการประชมุ 
เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้ 
รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
หนงัสือมอบฉนัทะ 
แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
 



  

 
 

 
ที ่CS/AGM/1/2558 

วนัท่ี 1 เมษายน 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 2. รายงานประจ าปี 2557 และงบการเงินประจ าปี 2557 
 3. ประวตัิกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 
 4. รายละเอียดคา่ตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี 2557-2558 
 5. รายละเอียดคา่สอบบญัชีเปรียบเทียบปี 2557-2558 
 6. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
 7. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้เพือ่เข้าประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีการมอบฉนัทะ 
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
 9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. )  
 10. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน 
  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 11.   แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ  
   

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมตใิห้
เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัองัคารที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลมู ชัน้ 38 โรงแรม
พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม เลขที่ 188 ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพจิารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบยีบวาระพร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พิจารณาแล้วเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง เหน็สมควรเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัองัคารที่ 22 เมษายน 2557  
 

วาระที่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
 

วาระที่3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อย 



  

 
 

วาระที่4 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.71 บาท (เจ็ดสบิเอ็ดสตางค์) แตเ่นื่องจากบริษัทได้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท (สบิห้าสตางค์) เมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2557 ที่ผา่นมา ดงันัน้
คงเหลอืจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.56 (ห้าสบิหกสตางค์) คดิเป็นร้อยละ 60.3 ของก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารอง
ตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายจา่ยเงินปันผล ซึง่ก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของ
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมทีเ่หลอืหลงัจากหลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภท รวมเป็นเงิน 97.59 ล้านบาท บริษัทฯ 
ก าหนดให้วนัท่ี 6  พฤษภาคม 2558 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2551) ด้วย
วิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2558 

 

วาระที่5 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเป็น
อยา่งสงู มีวิสยัทศัน์ที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

1. นางสวุฒันา  ตลุยาพิศษิฐ์ชยั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 

2. ดร.สหสัโรจน์   โรจน์เมธา กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
3. นายไพโรจน์  มาลหีอม   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไป อีกวาระหนึง่  
 

วาระที่6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จ ประจ าปี 2558 
อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคงค่าเบีย้ประชุมให้แก่
คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพนับาทถ้วน) และปรับค่า
บ าเหน็จพิเศษส าหรับคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่น
บาทถ้วน) 
 

วาระที่7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2558 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบญัชีรายอื่นๆและได้เจรจา
ตอ่รองอยา่งเข้มข้น แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ส านกังานตรวจสอบบญัชี  บริษัท 
พีวี ออดิท จ ากดั โดย   
 
 



  

1. นายประวิทย์   วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4917  หรือ  
2. นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 
3. นายอดุม   ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ 
4. นายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9429 

 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในรอบบญัชีปี 2558  โดยก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 850,000 บาท  ( แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว 
 

วาระที่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี  
 

อนึง่ บริษัทฯ ได้จดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 
12:30 น. ถึง 13:30 น. และบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุม     
ผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 
จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ดงักลา่ว ตามวนั เวลา และ สถานที่ 

ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดงักลา่วแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนีพ้ร้อมแนบ
หลกัฐานประกอบตามที่ก าหนด และส่งกลบับริษัทล่วงหน้า  2 วนั ก่อนวนัประชุม หรือน าเอกสาร (ต้นฉบบั) ไปแสดงแก่
เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจเอกสารก่อนเร่ิมการประชมุ    

 
บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2558 โดยให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2551) ด้วยวธีิปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 20 มีนาคม 2558 จนกวา่การประชมุดงักลา่วจะ
แล้วเสร็จ     
   
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายวิโรจน์ พรประกฤต) 
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักลา่วข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th

    
 

http://www.jubileediamond.co.th/
http://www.jubileediamond.co.th/
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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) 



สิง่ที่สง่มาด้วย # 3 

ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง   

ชื่อ – ชื่อสุกล  นางสวุฒันา ตลุยาพิศษิฐ์ชยั     

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 

อาย ุ       61 ปี 

วุฒกิารศึกษา  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช)  

โรงเรียนพระกมุารเยซูวิทยา 

การถอืหุ้นในบริษัท 12,249,000หุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.03 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

   -  กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จ ากดั 

-  กรรมการ บริษัท ยบูิลลี ่โกลด์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 72/2008  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 113/2009 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

- ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย - ไมม่ี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง   
 

 

ชื่อ – ชื่อสุกล  นายสหสัโรจน์ โรจน์เมธา    

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

อาย ุ       58 ปี         

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University  

San Diego California 

ปริญญาโท MBA Tarleton State University 

ปริญญาโท    สาขาการจดัการทัว่ไป จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท  100,000 หุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.06 

วาระกรรมการ   -  ตัง้แตปี่ 2551 – ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 7 ปี) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

    -  ผู้อ านวยการฝ่าย Sales & Retail Central Support 
    บริษัท ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

-  ไมม่ี - 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 115/2009 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

-  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย - ไมม่ี - 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญัอนัอาจมีผล 

ท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 



 

 

ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง   
 

ชื่อ-สกุล   นายไพโรจน์  มาลหีอม  
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
อาย ุ   64  ปี 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาโยธา  
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น  

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
วาระกรรมการ  - ตัง้แตปี่ 2551 – ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 7 ปี) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการผลติ บริษัทสงิห์พาราเทค จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไมม่ี - 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008)  
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011) 
- หลกัสตูร Internal Audit Topic for Audit Committee Consideration - 2557 
- Improving Corporate Governance - 2557 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-   ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-   ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย -  ไมม่ี  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผล 

ท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

 

 

 



  

ส่ิงทีส่่งมาดว้ย # 4 

 

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบ าเหน็จประจ าปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 

 

1. เบีย้ประชุมกรรมการ (หน่วย  :  บาท / คน / ครัง้) 

ต าแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 

ประธานกรรมการบริษัท 55,000 55,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 17,000 17,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 17,000 17,000 

 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,579,000 บาท 

 

2. เงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี (หน่วย  :  บาท) 

 ปี 2558 ปี 2557 

เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 1,060,000 1,000,000 

 
 

3. ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท พีว ีออดทิ จ ากดั ประจ าปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557 

 

 ปี 2558 ปี 2557 

คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 850,000 680,000 

คา่ตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สิ่งที่ส่งมาด้วย # 5 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของ บริษัท ยบูิลลี่ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น เท่านัน้) 
******************************** 

 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตัง้กรรมการ   
ข้อ 21. ให้บริษัทมคีณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้า (5) แตไ่ม่

เกินสบิห้า (15) คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย
  

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้  
ข้อ 22. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นตามแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึ
มีหรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 23. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3)ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อกีได้  

   

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั 
ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่   

ข้อ 26. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

  
ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ข้อ 30. กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามทีท่ี่ประประชมุผู้ ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติ

ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยอาจ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อื่น ซึง่เป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นได้  



  

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรค
หนึง่จะไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ในอนัท่ีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท  

   

การจา่ยคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่และวรรคสอง จะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัการด ารงคุณสมบตัิของกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด  

   
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น   
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท  
  

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร  

   

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้ถือหุ้นจ านวน 
ไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มหีุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ 
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ชดัเจนในหนงัสอื ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  

ข้อ 45.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอก
กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์กอ่นวนัประชมุไมน้่อยกวา่ (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั
  

ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้  

ข้อ 46. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั
ก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุและอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้  

 ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่  
 ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ  
 ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   
ข้อ 47. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25)  

คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกบัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้น 



  

ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลา
นดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุม ตามที่ก าหนดไว้ หากวา่
การประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่
เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่น
ที่ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ี
ประชมุดงักลา่ว  

ข้อ 49. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มเีสยีงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถ้ามคีะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
  (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  
  (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญั  

การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
  (จ) การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
  (ฉ) การเลกิบริษัท  
  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น  
 
ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญช ี   
ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัแิละคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 58. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทัง้นีใ้ห้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมก็ได้  

 
 



  

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกบัรายได้รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้ผู้สอบบญัชีมีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ด ารงต าแหนง่หน้าทีใ่ด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้บคุคล
เหลา่นัน้ ชีแ้จงข้อเทจ็จริงหรือสง่เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้  
  

ข้อ 60. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มกีารพิจารณางบดลุบญัชีก าไร
ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้นและให้บริษัทจดัสง่รายงาน
และเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย  

   
ข้อบังคับเกี่ยวกับเงนิปันผลและเงนิส ารองตามกฎหมาย   
ข้อ 56. ห้ามจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมใิห้

จ่ายเงินปันผล  
 

เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 
การจา่ยเงินปันผลบริษัทอาจจะจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดย
ออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น  

   

คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรพอสมควร
ทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป  
   

การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชมุคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย     

ข้อ 57. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้าม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10)ของทนุจด
ทะเบียน  

   
นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี โดยก าหนดจา่ยปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิ 
ที่เหลอืหลงัจากหลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไมม่ี
เหตจุ าเป็นอื่นใดและการจา่ยเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิองบริษัทอยา่งมนียัส าคญั 
 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบงัคบับริษัท ฉบบัเต็ม มาที่ E-mail: ir@jubileediamond.co.th 
  

********************************************* 



  

สิ่งที่ส่งมาด้วย # 6 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

1. บุคคลธรรมดา 
ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือ หนงัสอืเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)ของผู้ รับมอบอ านาจ 

ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือ หนงัสอืเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)ของผู้ รับมอบอ านาจ 
 
2. นิติบุคคล 
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือ หนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือ หนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้องและหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ใน
ตา่งประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ผู้ ถือหุ้นหรือ ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุตัง้แต่
เวลา 12.30 น. ของวนัพธุที่ 22 เมษายน 2558 
 
 



คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 
      

กรรมการอิสระมีบทบาทส าคญัตอ่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีกลา่วคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้
อยา่งเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยต้องไมค่ านงึถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือต าแหนง่หน้าที่ และไมต่กอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามที่
พงึจะเป็น ดงันัน้ ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดไว้ ดงันี ้  

 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคล/

นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการรายนัน้ ๆ ด้วย  
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง  

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส พี่
น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย     

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ทีม่ีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง    

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึง่
มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู่   

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนติิบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ทัง้นี ้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท       

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษั   
ทัง้นี ้ บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่เข้มกวา่ข้อก าหนดขัน้ต า่ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กินร้อยละ 0.5 จ านวนหุ้น
ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการรายนัน้ ๆ ด้วย ซึง่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดขัน้ต า่ไว้ไมเ่กินร้อย
ละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง โดย
ให้นบัรวมการถือหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย   



รายละเอียดของกรรมการอิสระ 

ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สทิธิแทนผู้ถอืหุ้นได้ 
 

ชื่อ – ชื่อสุกล  นายอ านวย  นาครัชตะอมร 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ        
อาย ุ       59 ปี 
วุฒกิารศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสตูร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั รามค าแหง 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การถอืหุ้นในบริษัท  66,050 หุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.04 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท เซลคิ เคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 76/2008 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)  
- Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
(MIR 5/2009)  
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5/2009) 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นท่ี 5/2011) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย -  ไมม่ี – 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย   
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผล 

ท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 
 

ในกรณีที่ต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สทิธิแทน กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
หรือส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้ว กลบัมายงับริษัทภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2558 ตาม 
ที่อยู ่ดงันี ้        หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยบูิลลี่ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)    

      ส่วนงานเลขานุการบริษัท / ส านักกรรมการบริษัท 
      เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)   
        Proxy (Form A.) 

       
       
  เขียนท่ี..........................................................   

     วนัท่ี............  เดือน...........................................  พ.ศ. ................................
     
(1)  ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาต.ิ.........................................................        

ท่ีอยู่.................................................................................................................................................................................. 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................. เสียง ดงันี ้
          

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสียง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.........อ านวย นาครัชตะอมร.......................... อาย.ุ........... 59.........ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี.......12............ ถนน.......................สามคัคี 34.......................... ต าบล/แขวง............ทา่ทราย......  
อ าเภอ/เขต.......เมือง.............  จงัหวดั.................นนทบรีุ.................... รหสัไปรษณีย์.......11000.................. 
หรือ       

  (2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี
  อยู่บ้านเลขท่ี.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง.................... 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558
ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขท่ี 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย     
       
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ    
           
        
ลงนาม …………………………………….. ผู้มอบฉนัทะ   ลงนาม ………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ  

    ( ...................................................)           ( .................................................... )  
          
   

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

 
หมายเหตุ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 



   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
PROXY (Form B.)  

 
       เขียนท่ี.......................................................... 
         
     วนัท่ี............. เดือน........................................ พ.ศ....................................
          
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................... สญัชาต.ิ......................................................  
ท่ีอยู่.........................................................................................................................................................................................  
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................. เสียง ดงันี ้  
 

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสียง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.........อ านวย นาครัชตะอมร.......................... อาย.ุ........... 59.........ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี.......12............ ถนน.......................สามคัคี 34.......................... ต าบล/แขวง............ทา่ทราย......  
อ าเภอ/เขต.......เมือง.............  จงัหวดั.................นนทบรีุ.................... รหสัไปรษณีย์.......11000.................. 
หรือ         

  (2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี
  อยู่บ้านเลขท่ี.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง.................... 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558
ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขท่ี 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย     
    
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวันอังคารท่ี 22 เมษายน 2557 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
    
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 

 

2 

20 
บาท 



วาระท่ี 4   พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 5   พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.ช่ือกรรมการ   นางสุวัฒนา ตุลยาพศิิษฐ์ชัย 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
2. ช่ือกรรมการ   ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
      

3. ช่ือกรรมการ  นายไพโรจน์ มาลีหอม 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  

  
    
วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2558 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 7   เร่ือง พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)        

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

   
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้

ไม่ถกูต้องและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น      
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี 

ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 
 
 
 
  



 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ         

      
       

ลงช่ือ.......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
    

 
ลงช่ือ......................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
 
 
ลงช่ือ ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 

ลงช่ือ ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
หมายเหตุ    
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
           
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
     
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ          
     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  
เลขท่ี 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    
วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ  
 
ช่ือกรรมการ  ………………………………. 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  ………………………………. 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  ………………………………. 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  ………………………………. 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุจากตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นเทา่นัน้ 
 

เขียนท่ี ....................................................................................... 
 
วนัท่ี ................ เดือน .....................................  พ.ศ. ............... 
 

(1) ข้าพเจ้า..................................…………………………………………………………………………………… 
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี.............................ถนน .....................................ต าบล / แขวง .........................อ าเภอ / เขต ........................ 
จงัหวดั ………….................................รหสัไปรษณีย์ .................... 
 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ................................................................................ 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลล่ี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ............................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ...........................  เสียง ดงันี ้
 
หุ้นสามญั ...............................................  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................  เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ ...............................................  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................  เสียง 

 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................. เสียง ดงันี ้
          

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสียง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง 
 

ขอมอบฉนัทะให้ 
 1. ช่ือ ............................................ อาย ุ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์ ................  หรือ 
 
 2. ช่ือ ............................................ อาย ุ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์ ................  หรือ 
 
3. ช่ือ ............................................ อาย ุ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์ ................  หรือ 
 
 4. ช่ือ .นายอ านวย นาครัชตะอมร.. อาย ุ....59....ปี  อยู่บ้านเลขท่ี .......12............. ถนน ...สามคัคี34..... 
ต าบล / แขวง .... เมือง....................  อ าเภอ / เขต ........นนทบรีุ.................. จงัหวดั ...กรุงเทพ... รหสัไปรษณีย์ ...11000.. หรือ 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558
ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขท่ี 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย     
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 หุ้นสามญั _______________  หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ _______________ เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ _____________  หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ ________________ เสียง 

รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด _______________________ เสียง 



 
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวันอังคารท่ี 22 เมษายน 2557 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง   
    

วาระท่ี 4   พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง   
 
วาระท่ี 5   พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง   
การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง   
 
การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.ช่ือกรรมการ   นางสุวัฒนา ตุลยาพศิิษฐ์ชัย 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
2. ช่ือกรรมการ   ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
      

3. ช่ือกรรมการ  นายไพโรจน์ มาลีหอม 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

    
วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2558 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
 
 
 
 



วาระท่ี 7   เร่ือง พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)        

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ ................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 
 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

 
หมายเหต ุ: 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบ หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
Attachment of the Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  
เลขท่ี 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    
วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี .............. เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ  
 
ช่ือกรรมการ  ………………………………. 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  ………………………………. 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  ………………………………. 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  ………………………………. 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 



แผนที่โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี สีลม 
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