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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 

 บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรสจํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท 

วันที่ 29 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.  

ณ หอง Conference 1&2 ชั้น 36 โรงแรม โซฟเทล กรุงเทพ สีลม 

เลขท่ี 188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

------------------- 

เริ่มการประชุม 

ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 7 ราย และผูรับมอบฉันทะ จํานวน 17 ราย รวมทั้งส้ิน 24 ราย นับรวมจํานวน

หุนทั้งส้ิน 134, 999,700 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ บริษัท ยูบิลล่ี 

เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) จํานวนท้ังส้ิน 135,000,000 หุน ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานฯใ นที่ประชุม กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2552 โดยเร่ิมจากการแนะนํากรรมการ รวม 9 ทาน ทีมบริหาร รวม 5 ทาน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวม 3 

ทาน  ที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้ ซึ่งประกอบดวย 

กรรมการผูเขาประชุม 

1. นายมนู เลียวไพโรจน   ประธานกรรมการ 

2. นายวิโรจน พรประกฤต  รองประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นางสาวอัญรัตน พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน 

4. นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐชัย กรรมการ / รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส 

5. นายคงเดช โอฬารรติ  กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานปฏิบัติการ 

6. นายอํานวย นาครัชตะอมร ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 

7. นางสาวซนวา เดนเมฆา  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นายไพโรจน มาลีหอม  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

9. นายสหัสโรจน โรจนเมธา  กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
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ทีมบริหาร ประกอบดวย 

1. คุณวริษฐ สายมาลา    ผูอํานวยการฝายจัดซื้อวัตถุดิบ 

2. คุณยุทธนา แตปางทอง    ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

3. คุณวรวุทร เศรษฐธนารักษ  ผูอํานวยการฝายสํานักตรวจสอบภายใน 

4. คุณณัฐวุฒิ เตชัสหงส     ผูอํานวยการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. คุณศิวะรุจน กันทะวงศ  ผูอํานวยการฝายการตลาดและผลิตภัณฑ 

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษทั ประกอบดวย 

1. คุณเอกจักร บัวหภักดี 

2. คุณสมภพ แสนสุข 

3. คุณพิเนต เอกพิทักษดํารงกุล 

โดยมีกรรมการอิสระบางทานไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอยดวย 

ประธานฯกลาวแนะนําผูแทนจากบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 2 ทาน 

ไดแก นายบรรจงค พิชญประสาธน  และ นางสาวอําไพพร ศิริศึกษา   

ประธานฯ เร่ิมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 โดยกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหความ

ไววางใจบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) มาโดยตลอด และกลาวยํ้าวา บริษัทมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาองคกร

ใหเปนผูนําดานเคร่ืองประดับของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใสและตรวจสอบได เนนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และ ผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝายโดยรวม 

ประธานฯ แจงใหทราบวาเอกสารท่ีใชในการประชุมวันนี้ บริษัทไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท ต้ังแตวันที่ 8 

เมษายน 2552 รวมทั้ง ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เชิญใหผูถือหุนเสนอเร่ืองที่เห็นวาสําคัญ สมควรที่จะบรรจุเปน

ระเบียบวาระในการประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2552 และการเสนอช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคลองกับ

หลักเกณฑของบริษัท เพื่อรับ เลือกเปนกรรมการดวย ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุน เสนอเร่ืองใด ๆ มาเพิ่มเติม 

เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย มอบหมายใหผูดําเนินรายการ (เลขานุการบริษัท) ไดเรียนช้ีแจงถึง

วิธีการนับคะแนนของผูถือหุน ซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระ ดังนี้ : 
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- ผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ

งดออกเสียงในแตละวาระ เทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใชใบลงคะแนนที่ทานไดรับ ณ ตอน

ลงทะเบียน  

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละวาระ เทานั้น โดยจะนํา

คะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ดังกลาวน้ัน หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด ที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือ

วาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวย ในวาระน้ัน ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงสวนใหญ เห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับ

บริษัทในเร่ืองคะแนนเสียง ใหถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระน้ัน ๆ 

ทั้งนี้ กอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถามในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระ นั้น ๆ ตามความ

เหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม กรุณาแจงชื่อ-นามสกุลใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความเห็นดวย

ทุกคร้ัง 

ประธานฯ นําที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดวยระเบียบวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามลําดับ

ดังตอไปนี ้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2551 

ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 

สิงหาคม  2551 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวในเว็บไซตแลว ทั้งนี้ บริษัทขอแจง

แกไขมติที่ประชุมดังกลาวในวาระท่ี 4 หนา 3  เนื่องจากการพิมพขอมูลผิดพลาด คือ “วาระ 4” แกไขเปน “วาระ3”  และ 

ขอความในวาระท่ี 3 ของลําดับที่ 1 คือ “20,000” เปน “40,000 สวนมติอื่นคงเดิม ดังนั้น จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีคําถามและขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

หลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้  เห็นดวย จํานวน 134, 999,700 

คิดเปนรอยละ 100 ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 และ งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00  

ประธานฯ จึงกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2551 รวมทั้งที่ขอแกไขเพิ่มเติม

ตามที่เสนอ  
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 
ประธานฯ มอบหมายใหคุณอัญรัตน พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน รายงานสรุป

ขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปดโอกาสใหทานผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตอไป 

กรรมการ : ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานในป 2551      

- บริษัทฯมีรายไดรวม 547.76 ลานบาท ซึ่งสุงกวาป 2550 ประมาณรอยละ 20 เปนผลจากขยายสาขาท่ีเพิ่มขึ้น 

และการเติบโตของสาขาเดิมที่มีอยู       

   - อัตรากําไรขั้นตนของป 2551 ประมาณรอยละ 38 ซึ่งอยูในอัตราท่ีใกลเคียงกับป 2550  

   - กําไรจากการดําเนินงาน ประมาณรอยละ 13 ซึ่งลดลงจากป 2550 ประมาณรอยละ 2 เปนผลจากคาใชจายท่ี

เพิ่มขึ้นและการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน       

   - กําไรสุทธิประจําป 2551 จํานวน 52.30 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 ประมาณรอยละ 6   

สินทรัพย หนี้สินและทุน       

  - สินทรัพยรวมในป 2551 จํานวน 320.30 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 ประมาณรอยละ 22 เปนผลมาจาก

การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ จากการขยายสาขาของบริษัทฯ       

  - หนี้สินรวมในป 2551 จํานวน 206.50 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2550 ประมาณรอยละ 19 เปนผลมาจากการ

ผอนชําระหน้ีสถาบันการเงินและหนี้สินอื่นๆ       

  - สวนของทุน ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดเพิ่มทุนจาก 40 ลานบาท เปน 175 ลานบาท และเปนทุนที่เรียกชําระ

แลว 135 ลานบาท มีสวนเกินมูลคาหุน 34.60 ลานบาท       

โดยที่ทานผูถือหุนไดรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2551 รวมทั้งงบการเงินที่ไดจัดสงใหลวงหนา

พรอมหนังสือ เชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งสรุปขอมูลเพิ่มเติมที่ไดนําเสนอไปแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุม พิจารณารับรอง

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2551และพิจารณา อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวย งบดุล  

งบกําไร ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551และรายงานผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป  

ประธานฯ :  เรียนแจงทานผูถือหุน ในวาระนี้ไมมีการลงมติ เปนวาระรายงานเพื่อทราบ  จึงขอใหดําเนินการ

ในลําดับตอไป 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทนุและรายงานผูสอบบัญชี ของบริษัท ส้ินสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2551       

ประธานฯ มอบหมายใหคุณอัญรัตน พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน รายงานสรุป

ขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปดโอกาสใหทานผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตอไป 

เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประธานฯ แจงตอ 

ที่ประชุมวา บริษัทไดนําสงรายงานผูสอบบัญชี และงบประจําป 2551 ใหผูถือหุน  

ประธานฯ :  ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานและ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมี

คําถาม จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง  

หลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย   134, 999,700 (100) 

2. ไมเห็นดวย    0  (0.00) 

3. งดออกเสียง    0  (0.00) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติ  

งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานผูสอบบัญชีของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามเสนอ  

 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2551  

ประธานฯ มอบหมายใหคุณอัญรัตน พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน รายงานสรุป

ขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปดโอกาสใหทานผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตอไป 

กรรมการ : ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน ขอเรียนสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  กําไรสุทธิ ประจําป 2551      จํานวน 52,300,230.93 บาท 

 เงินสํารองกําไรตามกฎหมาย ยกมา    จํานวน 3,728,621.14 บาท 

 เงินสํารองกําไรตามกฎหมายประจําป 2551  จํานวน 2,615,011.55 บาท 
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ซึ่งทําใหยอดเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 6,343,632.69 บาท คิดเปน 36.25 % ของเงิน

สํารองขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนดไว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีคําถามและขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

หลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย   134, 999,700 (100) 

2. ไมเห็นดวย    0  (0.00) 

3. งดออกเสียง    0  (0.00) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

จัดสรรกําไรสุทธิเพื่อสํารองตามกฎหมาย   

 

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 

ประธานฯ :  ขอใหประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

กรรมการ :  ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน แถลงตอที่ประชุม ดังนี้ 

  จากผลการดําเนินงานป 2551  ซึ่ง บริษัท มีกําไรสุทธิ 52,300,230.93  บาท โดย บริษัทไดจัดสรรเปนทุนสํารอง

ตาง ๆ ดังนี้ 

- จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายเ จํานวน  2.,615,011.55 บาท ตามทุนจดทะเบียน จนครบรอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด และ 

- จัดสรรเปนทุนสํารองกําไรตามกฎหมาย ยกมาจํานวน  3,728,621.14 บาท 

เงินทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 6,343,632.69 บาท  สวนกําไรสุทธิที่เหลือ  

บริษัท จัดเตรียมไวเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อขยายกิจการตอไป จึงของดจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2551 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร เงินกําไรสุทธิประจําป 2552 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีคําถามและขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

จัดสรรกําไรสุทธิและงดจายเงินปนผลตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย   134, 999,700 (100) 

2. ไมเห็นดวย    0  (0.00) 

3. งดออกเสียง    0  (0.00) 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ พรอมกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ตามขอบังคับของบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) กําหนดใหในการประชุมสามัญ ประจําปทุกคร้ัง 

กรรมการคิดเปนจํานวนหน่ึงในสามหรือจํานวนใกลที่สุดกับ สวนหนึ่งในสาม จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ โดยในปนี้ 

มีกรรมการที่ตอง ออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน สาม (3) คน ไดแก นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐชัย นางสาวอัญรัตน  

พรประกฤต และนายคงเดช โอฬารรติ และตามขอบังคับของบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) หมวด 5 ขอ 21 

กําหนดวา กรรมการของบริษัทใหมีจาํนวนไมนอยกวาหา (5) คน แตไมเกินสิบหา (15) คน เลือกต้ังโดยที่ประชุมผูถือหุน 

 บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ไดประกาศในเว็บไซตของ บริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่

เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ บริษัท ซึ่งไมมีการเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการเขามา  

จึงไดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแตงต้ังเปนกรรมการของ บริษัท จํานวน 3 คน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท. แลวมีรายชื่อ ดังนี้  

1. นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐชัย  
2. นางสาวอัญรัตน พรประกฤต  
3. นายคงเดช โอฬารรติ  
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแนบประวัติโดยสังเขปของผูที่ไดรับการเสนอช่ือดังกลาวไป พรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
แลวโดยลําดับที่ 1–3 คือ นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐชัย นางสาวอัญรัตน พรประกฤต และ นายคงเดช โอฬารรติ เปนกรรมการ 
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ที่ครบวาระและไดรับเลือกใหเสนอช่ือเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล 

 

ประธาน:  ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานและขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

แตงต้ังกรรมการใหมตามรายชื่อขางตน เปนกรรมการของ บริษัทแทนกรรมการท่ีครบวาระ ดวยการ

ลงคะแนนเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดวย รอยละ ไมเห็นดวย รอยละ งดออกเสียง รอยละ 

คะแนนเสียง  (%) คะแนนเสียง  (%) คะแนนเสียง  (%) 

(1) นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐชัย  122, 999,700 (91.11) 0 (0.00) 12,000,000 (8.89) 

(2) นางสาวอัญรัตน พรประกฤต  128, 999,700 (95.56) 0 (0.00) 6,000,000 (4.44) 

(3) นายคงเดช โอฬารรติ  134,998,500 (99.99) 0 (0.00) 1,200 (0.01) 
 

วาระที่ 6.2 : เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 

การพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณากําหนด คาตอบแทน

กรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทฯ ที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน เพื่อใหคาตอบแทนสะทอน ถึง

หนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 ดังนี้  

วงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการ รายปไมเกิน 800,000 บาท  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีคําถามและขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยเสียงมากกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 ตามรายละเอียดที่บริษัท  เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี ้

 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย   134, 999,700 (100) 

2. ไมเห็นดวย    0  (0.00) 

3. งดออกเสียง    0  (0.00) 
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วาระที่ 7   เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2552 

ประธานฯ :  ขอใหประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

กรรมการ :  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แถลงตอที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ใหที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

ทุกป ทั้งนี้การแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได  

 ตามขอบังคับบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) วาดวยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 8 ขอ 54 กําหนดใหคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ มีหนาที่พิจารณาคัดเลือก เสนอ

แตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท โดยในป 2551 ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัท จายคาตอบแทน บริษัท 

เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด. (คาสอบบัญชี) เปนเงิน 350,000 บาท ไมรวมคาใชจายอื่น สําหรับป 2552  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 

จํากัด. คิดคาสอบบัญชี เปนเงิน 450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 100,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบดวย นายอํานวย นาครัชตะอมร เปนประธาน กรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ทาน คือ นายไพโรจน มาลีหอม และ 

นางสาวซนวา เดนเมฆา ไดใหความเห็นชอบ และใหเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม 

ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงต้ังบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เปนผูสอบบัญชี

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยกําหนดคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี เปนเงิน 450,000 

บาท โดยไม รวมคาใชจายอื่น 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีคําถามและขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให

แตงต้ัง “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ”  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 และกําหนด

คาตอบแทนฯ ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย   134, 999,700 (100) 

2. ไมเห็นดวย    0  (0.00) 

3. งดออกเสียง    0  (0.00) 

 

 

 



 

10:10 
 

วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

ประธานฯ :  ขอใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามทั้งหมดแลว สรุปตอบทุกประเด็นตอไป 

เม่ือไมมีคําถาม การเสนอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผูถือหุนแลว  และการประชุมได

ดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ บริษัท ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมใน

วันนี้ 

ขอเรียนยืนยันวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะทําหนาที่ใหดีที่สุด เพื่อความเจริญรุงเรืองของ

บริษัท และเพื่อประโยชนของผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสียและประเทศชาติโดยรวม จึงขอปดประชุม ณ บัดนี้  

 

ปดประชุม:  เวลา 16: 30 น. 

 

 

ลงนาม ...................- ลงนามแลว-................... ประธานกรรมการบริษัท  

(นายมนู เลียวไพโรจน )   ประธานในที่ประชุม 

 

ลงนาม .................. - ลงนามแลว-................... เลขานุการบริษัท  

(นางสาวเพียงศศิ จุฑานนทธีรโชติ)  ผูดําเนินรายการ 


