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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษัทฯ 

วนัท่ี 22 เมษายน 2558 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 148 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะ  106 ราย รวมทัง้สิน้ 254 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 119,213,974 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 68.41 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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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
ดร. ชาญ   ธาระวาส   
 

 ผู้บริหารระดบัสงู 
(1) นางสาวรักชนก ส าเนียงล า้ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน 
(2) นายวรวทุร  เศรษฐธนารักษ์ ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกัตรวจสอบภายใน 
 
ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  
 
นอกจากนีท้างบริษัทฯ ได้เรียนเชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น นายปิยวฒัน์ รุ่งธนาภิรมย์ จากบริษัท ร่วมทนุเค-เอสเอ็มอ ี

จ ากดั เพื่อร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
 

ส าหรับการออกเสยีงลงมติในวาระตา่งๆ  ถ้าไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ให้
ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
บริษัทจะใช้วิธีนบัจ านวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียงเท่านัน้เพื่อน ามาหกัจากจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมด จะ
เทา่กบัคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย   เพื่อความสะดวกในการนบัคะแนนเสียง  ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ ถือ
หุ้นในแตล่ะวาระ  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสยีงในวาระใด  ขอให้
ทา่นผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน  และสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะท าการ
สรุปคะแนนเสยีงวาระตอ่วาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลท่ีดีขององค์กร   
 

เร่ิมประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ   ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 
 ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัที่ 22 เมษายน 2557 ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดงักลา่วได้บนัทึกถกูต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อ
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม ่
 

Mr. Basant Kumar Dugar  แจ้งตอ่ที่ประชมุเนื่องจากไมไ่ด้รับเอกสารเชิญประชมุฉบบัภาษาองักฤษ 
นายมนู เลียวไพโรจน์  คณะท างานขอน้อมรับไว้เพื่อพิจารณาปรับปรุงไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดตอ่ไป  
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เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 114,847,056 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 114,847,056 100.00 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 22 เมษายน 2557 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ รายงาน 
สรุปผลจากรายงานประจ าปี 2557 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วดงันี ้
 

ในปี 2557 บริษัทฯมีการขยายสาขาทัว่ประเทศโดยเพิ่มขึน้จาก 108 สาขาในปี 2556 เป็น 116 สาขา ในปี2557 
การขยายสาขาในปี 2557 มีทัง้สิน้ 21 สาขา แบง่ตามภาคตา่งๆ ดงันี ้
 

ภาคเหนือ 
1. ศนูย์การค้าเทสโก้ โลตสั แมส่อด จงัหวดัตาก 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. ศนูย์การค้าโรบินสนั – จงัหวดัสกลนคร 
2. ศนูย์การค้าโรบินสนั – จงัหวดัขอนแก่น 
3. ศนูย์การค้าโรบินสนั – จงัหวดัอบุลราชธานี 
4. ศนูย์การค้าโรบินสนั – จงัหวดัอดุรธานี 
5. ศนูย์การค้าโรบินสนั – จงัหวดัร้อยเอ็ด 
6. ศนูย์การค้าโรบินสนั – จงัหวดัมกุดาหาร 
7. ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ – จงัหวดันครราชสมีา 
8. ศนูย์การค้าเสริมไทย คอมเพลก็ซ์ – จงัหวดัมหาสารคาม 
9. ศนูย์การค้าเอ็มเอ็ม มาร์เก็ต – จงัหวดัหนองคาย 
10. ศนูย์การค้าอศัวรรณ – จงัหวดัหนองคาย 
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ภาคกลาง 
1. ศนูย์การค้าโรบินสนั – จงัหวดัสมทุรปราการ 
2. ศนูย์การค้าบิ๊กซี – จงัหวดัลพบรีุ 
3. ศนูย์การค้าเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ – ศาลายา จงัหวดันครปฐม 
4. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล – ศาลายา จงัหวดันครปฐม 

 
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก 
1. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั – พทัยา จงัหวดัชลบรีุ 
2. ศนูย์การค้าแปซิฟิก – ศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
3. ศนูย์การค้าโรบินสนั – ศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
4. ศนูย์การค้าโรบินสนั – จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
5. ศนูย์การค้าโรบินสนั – ศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
6. ศนูย์การค้าโรบินสนั – จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 
ภาคใต้ 
1. ศนูย์การค้าเซ็นทรัล – สมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
บริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าในธุรกิจการจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชรและเพชร

กะรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัเพชรและเพชรกะรัตค้าปลกีบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่
ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยปัจจุบนัมีสาขาทัง้สิน้ 116 สาขาครอบคลมุทุกภูมิภาคของ
ประเทศ มากเป็นอันดับหนึ่ง และได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับเพชรและอัญมณีอย่าง
กว้างขวาง อีกทัง้ยงัเป็นผู้น าในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  ให้กบัธุรกิจเคร่ืองประดบัเพชรในประเทศไทย ไมว่า่จะเป็นเร่ือง
ช่องทางการจดัจ าหนา่ย การสร้างอาชีพอย่างมัน่คงให้กบัคนไทยในการขายเคร่ืองประดบัเพชร การสร้างมาตรฐานใน
การเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัเพชรอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน พร้อมน าเสนอใบรับประกนัคณุภาพเพชรระดบัสากล
ให้กบัผู้บริโภคเคร่ืองประดบัเพชรอีกด้วย จนท าให้บริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลัเกียรติยศ
แหง่ความส าเร็จทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศมากมาย โดยสถาบนั HRD ซึ่งเป็นสถาบนัอญัมณีศาสตร์อนัดบั 1 จาก
เมืองแอนด์เวิร์ป ศูนย์กลางวงการเพชรระดับโลกแห่งประเทศเบลเยี่ยมได้มอบรางวลัระดับโลก “HRD Antwerp 
Certified Diamond Jeweller” ให้แก่เพชร “ยบูิลลี่” ถือเป็นรายแรกของโลก เนื่องจากผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้าน
คุณภาพสินค้า และการให้บริการในระดับแนวหน้าของโลก ทัง้ยังมีความโดดเด่นด้านการบริหารที่มี ความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้  
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นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้รับรางวลั SET AWARDS ประจ าปี 2014 ถึง 2 รางวลั ได้แก่ รางวลัรางวลัเกียรติยศ
แหง่ความส าเร็จ(SET Award of Honor) ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกนัเป็นปีที่ 3 และรางวลัดีเด่นด้านผล
การด าเนินงาน (Outstanding Company Performance Awards) ที่จดัขึน้โดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัวารสารการเงินการธนาคาร 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 

นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร 1. สอบถามเร่ืองความคืบหน้า และความคิดเห็นตอ่ “แนวนโยบายการเข้า 
ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น  เป็น “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต”     

2.  สอบถามอตัราการเติบโตของยอดขายในสาขาเดียวกนั 
 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 1.  บริษัทยดึมัน่ในนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความซือ่สตัย์ โปร่งใส ตรงไปตรงมา 
ดงัจะเห็นได้จากการได้รับรางวลัตา่งๆที่ผา่นทัง้ในและนอกประเทศ  ส าหรับการ
ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ นัน้
ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนสง่ตวัแทนคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรม
หลกัสตูรการตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้บริหาร ของสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
คาดวา่ภายในไตรมาสที่ 3 หรือ4ทกุทา่นจะได้เห็นความคืบหน้า 
2.  เร่ืองการเติบโตของยอดขายในปี 2557 บริษัทมีอตัราการเติบโตของยอดขาย
ในอตัราร้อยละ 16 และมีการเติบโตของยอดขายในสาขาเดียวกนั หรือ Same 
Store Sales ในอตัราร้อยละ 10 

 

Mr. Basant Kumar Dugar   1.  กล่าวช่ืนชมการบริหารงานดังจะเห็นได้จากผลประกอบการที่ เพิ่มขึน้ทัง้
ยอดขาย ก าไรขัน้ต้น และก าไรเบ็ดเสร็จรวม เป็นหุ้นที่น่าสนใจส าหรับนกัลงทนุ 
สงัเกตได้จากสว่นเกินมลูค่าหุ้ น ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทฯ
ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหนึง่ในหุ้นที่ให้อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทนมากทีส่ดุ 

    2. ขอเสนอแนะเร่ืองการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายคงที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการท าก าไรให้สูงขึน้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
หมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอื และสนิค้าที่มีความเคลือ่นไหวช้า 

 

นายมนู เลียวไพโรจน์  กล่าวขอบคุณ และขอน้อมรับค าแนะน าไว้พิจารณา บริษัทฯพร้อมมุ่งมั่น
บริหารงานอยา่งเต็มที่เพื่อผลตอบแทนสงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
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นายทรงพล โดมทอง สอบถามในรายงานประจ าปีหน้า 91 เร่ือง ยอดขายผ่านช่องทางการจ าหน่าย

ผา่นผู้ประกอบการธุรกิจซึง่ท าสญัญากบับริษัท ในปี 2557 ลดลงในอตัราร้อยละ 
78 เกิดจากสาเหตใุด 

     
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ยอดขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายผ่านผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งท าสญัญากับ

บริษัท ในปี 2557 มีอัตราลดลงเนื่องจากบริษัทมีการจัดรูปแบบใหม่ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั โดยเปลีย่นรูปแบบการบริหารโดยผู้ประกอบการคล้ายแฟรน
ไชส์ เป็นการบริหารจัดการโดยบริษัท ภายใต้กฎเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ใน
อนาคตบริษัทมีแนวโน้มขยายช่องทางการจ าหน่ายผ่านผู้ประกอบการธุรกิจซึ่ง
ท าสญัญากบับริษัท ทัง้นีต้้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและเห็นชอบ
ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย  

 
นายมนตรี คงวิสุทธิวงศ์ ในสภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูในอตุสาหกรรมจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัเพชรในปัจจุบนั 

จึงขอฝากเร่ืองการสร้างอ านาจของ Brand ให้มีความเข้มแข็งมากขึน้  
 
นายมนู เลียวไพโรจน์  ขอน้อมรับค าแนะน า และขอให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจ ด้วยสาขาที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

มากที่สดุเป็นอนัดบัหนึง่  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
หมายเหต ุ เนื่องจากวาระท่ี 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน   
นางสาวอญัรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของ

บริษัทฯ ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ใน
ปี 2557จากงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดขาย 1,695.46 ล้าน
บาท มีก าไรขัน้ต้น 702.44 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.43 ของยอดขาย มีก าไรจากการด าเนินงาน 253.18 ล้าน
บาท และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม 205.12 ล้านบาท ในขณะท่ียอดขายในปี 2556 บริษัทฯ มียอดขาย 1,462.14 ล้านบาท 
ก าไรขัน้ต้น 630.92 ล้านบาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 43.15 ของยอดขาย ก าไรจากการด าเนินงาน 250.59 ล้านบาท และ
มีก าไรเบด็เสร็จรวม 202.80 ล้านบาท จากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของปี 2557 กบัผลการด าเนินงานในปี 
2556 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 ก าไรขัน้ต้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 และ
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 ตามล าดบั 
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  ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 นัน้ บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั  
1,113.15 ล้านบาท มีหนีส้นิรวม เทา่กบั 404.06 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 709.09 ล้าน และเมื่อเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 954.30 ล้านบาท  มีหนีส้ินรวม เท่ากบั 328.34 ล้านบาท 
และมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 625.96 ล้านบาท 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม ่
 
นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร  ขอสอบถามประเด็นดงัตอ่ไปนี ้: 
   1. อยากทราบปัจจยัความเสีย่งทีม่ีผลตอ่ยอดขาย และก าไร 
   2. ขอค าอธิบายรูปแบบทางธุรกิจของบริษัท 
   3. บริษัทใช้วิธีการหรือช่องทางการสือ่สารใดกบัลกูค้าที่มีจ านวน 150,000 ราย 
   4. หลกัเกณฑ์การพิจารณาเลอืกพืน้ท่ีในการขยายสาขา 
  
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 1. ปัจจยัความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทที่มีผลต่อยอดขาย และก าไร เกิดจาก

ปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภัย
ธรรมชาติตา่งๆ ที่มีผลกระทบกบัอารมณ์การจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค เป็นต้น   
บริษัทจึงต้องวางแผน ปรับกลยทุธ์ให้เปลีย่นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้   
2. รูปแบบธุรกิจของบริษัท เร่ิมจากการน าเข้าวตัถดุิบเพชรที่เจียระไนแล้วจาก 
ประเทศเบลเยี่ยม ผา่นนวตักรรมการออกแบบสินค้าโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทที่
มีประสบการณ์ออกแบบเคร่ืองประดับเพชรมายาวนาน และว่าจ้างโรงงานที่
พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตและช่างฝีมือในประเทศที่เป็นเลิศ ผลิตเป็นสินค้า
ที่มีดีไซน์โดดเด่นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว จัดจ าหน่ายผ่านการบริหารจัดการ
ร้านค้าในรูปแบบของร้านค้าของบริษัท  รูปแบบเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า 
เพื่อสร้างคณุคา่และประสบการณ์ในการสวมใสเ่คร่ืองประดบัเพชรที่มีคณุภาพ
เทียบเทา่ระดบัสากลในราคาทีจ่บัต้องได้ เข้าถึงลกูค้าทกุกลุม่เป้าหมาย 
3. บริษัทมีช่องทางการสือ่สารมากมาย  เช่น จากพนกังานขายที่ผ่านการอบรม
จากบริษัท การสื่อสารผ่าน Direct Marketing การท ากิจกรรม CRM ร่วมกับ
ลกูค้าในแต่ละพืน้ที่ การจดักิจกรรมทางการตลาด การท าสื่อต่างๆเพื่อโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ นิตยสาร สือ่สิง่พิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ Direct Mail เป็นต้น เพื่อ
สื่อสารถึงเอกลกัษณ์จุดเด่นของผลิตภณัฑ์และโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลกูค้าที่
ความสนใจ  
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4. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาขยายสาขา บริษัทพิจารณาจากข้อมลูการวิจัย
ความเป็นไปได้ ศกึษาลกัษณะทางกายภาพ วิถีชืวิตและการจบัจ่ายใช้สอยของ
ประชาชนท้องถ่ินนัน้ๆ รายได้ต่อครอบครัวเรือน เป็นต้น ข้อมูลต่างๆเหล่านี ้
ได้รับการแบง่ปัน และพิจารณาข้อมลูร่วมกบัห้างสรรพสินค้าที่บริษัทมีแผนการ
ขยายสาขาไปด้วยกนั 

  
นางวิรินทร์ญา สวัสดิ์ธนพูล สอบถามข้อมลูจากรายงานประจ าปีหน้า 67 บริษัท ยบูิลลี่ จิวเวลร่ี แมนนแูฟค

เจอร์ จ ากัด ระบุว่าได้หยุดด าเนินการจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชร และเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ หมายถึงบริษัทดงักล่าวไม่ได้
ผลติสนิค้าให้กบัยบูิลลีใ่ช่หรือไม่  

      
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต บริษัท ยบูิลลี ่จิวเวลร่ี แมนนแูฟคเจอร์ จ ากดั เป็นบริษัทเดิมในอดีตที่เป็นธุรกิจ

ครอบครัว ซึง่ปัจจบุนัได้หยดุด าเนินการจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัเพชร และเปลี่ยน 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และไมไ่ด้ผลติสนิค้าให้กบัยบูิลลี่  

 
นายวัชระ สุขีธรรมรักษ์    สอบถามเร่ืองยอดขายที่เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 16 มีการเติบโตของยอดขายใน

สาขาเดียวกนั หรือ Same Store Sale ในอตัราร้อยละ 10 นัน้เกิดจากลกูค้าเก่า
ที่ซือ้ซ า้ หรือเกิดจากลกูค้าใหม่ ลกูค้ากรุงเทพ หรือต่างจงัหวดั และภายใน 2 ปี 
ข้างหน้า บริษัทยงัคงเน้นการขายรูปแบบเดิม หรือเน้นกลุม่ลกูค้าระดบัสงูจาก
การเปิด Flagship Store 

   
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ในปี 2557 ยอดขายที่เพิ่มขึน้เกิดจากจ านวนชิน้ท่ีขายเพิ่มมากขึน้ ทัง้จากลกูค้า

เดิมที่มีการซือ้ซ า้ และลกูค้าใหม ่ทัง้กรุงเทพ และตา่งจงัหวดั สว่นแนวโน้มในอีก 
2 ปีข้างหน้าบริษัทยงัคงเน้นการเปิดสาขาให้ครอบคลุมทัว่ประเทศให้ลูกค้า
เข้าถึงสินค้าได้ง่าย ส าหรับ Flagship เน้นการขายกลุม่ลกูค้าที่ก าลงัการซือ้สงู 
เน้นรูปแบบดีไซน์เฉพาะ ชิน้ใหญ่ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยทัง้ 2 ส่วนนีจ้ะ
ด าเนินการควบคมุคูก่นัไป 
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นายไพศาล วุฒบิัญชร อตัราก าไรจากการด าเนินงานในปี 2557 ลดลง เกิดจากสาเหตใุด 
 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ในปี 2557 บริษัทมีการลงทุนเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตมากมาย เช่น

การท า Branding มีการเตรียมทีมท างาน การพฒันาบคุลากร เป็นต้น อย่างไรก็
ดีบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่
คุ้มคา่ที่สดุ 

 
เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,211,569 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 119,211,569 100.00 
หมายเหต ุ เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพิจารณาวาระท่ี 3 จึงท าให้มีจ านวนเสยีงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินแถลงตอ่ที่ประชมุ 

จากผลการด าเนินงานปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.71 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) แต่
เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวนัที่ 4 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้า
สตางค์) ดงันัน้คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.3 ของก าไร
เบ็ดเสร็จรวมหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ ใน
อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมหลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมาย คิดเป็นเงิน 97.59 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯก าหนดให้วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2558 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,211,969 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 119,211,969 100.00 

หมายเหต ุ เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพิจารณาวาระท่ี 4 จึงท าให้มีจ านวนเสยีงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น 

 
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบับริษัท เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้ 
กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึ่งในสาม (1/3)ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับ
เลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 
 

กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามข้อบงัคบับริษัท มีดงันี ้
1. นางสวุฒันา  ตลุยาพิศิษฐ์ชยั 
2. ดร.สหสัโรจน์  โรจน์เมธา 
3. นายไพโรจน์  มาลหีอม 

 

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

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 

เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
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มต ิ
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย  
(1) เห็นด้วย  106,669,969  89.48 
(2) ไมเ่ห็นด้วย  293,000 0.25 
(3) งดออกเสยีง  12,249,000  10.27 
รวม 119,211,969  100.00  

2. การออกเสียงลงมตเิลือกตั้ง ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา  
(1) เห็นด้วย  118,818,969  99.67  
(2) ไมเ่ห็นด้วย  293,000  0.25 
(3) งดออกเสยีง 100,000 0.08 
รวม 119,211,969 100.00 
3. การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง  นายไพโรจน์ มาลีหอม 
(1) เห็นด้วย 118,918,969 99.75 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 293,000 0.25 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 119,211,969 100.00 
หมายเหต ุ: การนบัคะแนนเพื่อแตง่ตัง้กรรมการ นบัจากคะแนนผู้ไมม่ีสว่นได้เสยี  
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย, ดร.
สหัสโรจน์ โรจน์เมธา และ นายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครัง้ 

 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2558   
ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน 
นางสาวอญัรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดท าตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน   

2 ปีย้อนหลงัเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2558 ดงันี ้ 

- พิจารณาอนมุตัิคงคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ ประจ าปี 2558 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,579,000 บาท  
- เและขอพิจารณาอนมุตัิคงคา่บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท  ซึ่ง

จะจดัสรรตามสดัสว่นความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 

Mr. Basant Kumar Dugar  เสนอแนะให้บริษัทฯ ก าหนดคา่ตอบแทนและเบีย้ประชุมคณะกรรมการ แปรผนั
ตามผลประกอบการของบริษัทฯ และเสนอแนะให้คณะกรรมการ เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรการบริหารงานของต่างประเทศ นอกเหนือจากการอบรม
หลกัสตูรในประเทศ หรือหลกัสตูรของ IOD 

 
นายมนู เลียวไพโรจน์  กลา่วขอบคณุแทนคณะกรรมการบริษัท  

 
เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,212,969 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 119,212,969 100.00 

หมายเหต ุ เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพิจารณาวาระท่ี 6 จึงท าให้มีจ านวนเสยีงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการตามที่เสนอ  
 
วาระที่ 7   เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 

ประธานมอบหมายให้นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้น าเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ 
1. นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 
2. นายเทอดทอง   เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ      
3. นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 8501หรือ  
4. นายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9429 
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แหง่ บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 หรือผู้สอบบญัชีอื่นท่ีคณะกรรมการ 
เห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์สว่นได้เสียใดๆกบับริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีคณุภาพในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรน าเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
จ านวน 850,000 บาท เพิ่มขึน้จาก 680,000 บาท เมื่อปี 2557 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 

Mr. Basant Kumar Dugar  1. ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาผู้ตรวจสอบบญัชีระดบัสากล หรืออนัดบั 1 
  ใน 10 ของโลก เนื่องจากเห็นวา่บริษัทเติบโตมาก เมื่อเทียบกบั 5-6 ปีที่แล้วที่ 
   เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ขอให้ผู้ตรวจสอบบญัชีพิจารณาเร่ืองการใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงาน 
การสอบบญัชีให้น้อยลง เพื่อให้ฝ่ายบริหาร หรือผู้ ใช้งบการเงินได้ใช้ข้อมลูที่
ทนัตอ่เวลามากขึน้ 
 

นายมนู เลียวไพโรจน์ กลา่วขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ และฝากให้ผู้ตรวจสอบบญัชีพิจารณา 
 

เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้
    

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 119,213,969 100.00 
(2) ไมเ่ห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสยีง - - 
รวม 119,213,969 100.00 

หมายเหต ุ เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชมุในระหวา่งพิจารณาวาระท่ี 7 จึงท าให้มีจ านวนเสยีงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 ตามที่

เสนอ   
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่  
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เมื่อไม่มีค าถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ด าเนินการมาครบทุก
ระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วม
ประชุมในวนันี ้และให้ความมัน่ใจว่า บริษัทฯจะด าเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนบัสนุนของ      
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น จึงขอปิดประชมุ ณ เวลา 15:45 น.  

 
 
     นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพย์จินดา ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 
 
   
 ลงช่ือ _______________________________ประธานท่ีประชมุ 
                    (นายมน ูเลยีวไพโรจน์)   
 
             
 

ลงช่ือ________________________________ผู้บนัทกึการประชมุ 
          (นางสาวพชัรวลยั อติชาทิพย์จินดา) 


