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แจงมติการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
ที่ JUB/CS/1-2552  

30 เมษายน 2552 

เรื่อง   แจงมติการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  
เรียน   กรรมการและผูจัดการ  
           ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) หรือ เพชรยูบิลล่ี ไดจัดการประชุม สามัญ ผูถือหุนประจําป 2552  
เม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอง conference1-2 ชั้น 36  โรงแรม โซฟเทล กรุงเทพ สีลม เลขท่ี 188  
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เสร็จส้ินเปนที่เรียบรอยแลว และใครขอแจงมติการประชุม ดังนี้  
 

วาระที่ 1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท ยูบิลล่ี  
เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551  

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย จํานวน 134,999,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย  0 คิดเปนรอยละ 0 และ งดออกเสียง  0 คิดเปนรอยละ  0 

จึงสรุปวาที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551    

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2551 ตามที่เสนอ 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทนุและรายงานผูสอบบัญชี ของบริษัท ส้ินสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2551       
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบดวย การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย จํานวน134,999,700 เสียง 

คิดเปนรอยละ 100 ไมเห็นดวย 0 คิดเปนรอยละ 0 และ งดออกเสียง  0 คิดเปนรอยละ  0 
จึงสรุปวาที่ประชุมโดยเสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติงบดุล บัญชีกําไร

ขาดทุน และรายงานผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551  
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรของบรษัิท ประจําป 2552 เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย จํานวน 134,999,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย  0 คิดเปนรอยละ 0 และ งดออกเสียง  0 คิดเปนรอยละ  0 

จึงสรุปวาที่ประชุมโดยเสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
ของบริษัท ประจําป 2552 เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติงดจายเงนิปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย จํานวน 134,999,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 คิดเปนรอยละ 0 และ งดออกเสียง  0 คิดเปนรอยละ  0 
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จึงสรุปวาที่ประชุมโดยเสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติงดจายเงินปนผล 
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ พรอมกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 

6.1 อนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ตองออกตามวาระกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ ตามขอบังคับ
ของบริษัทในป 2552  จํานวน  3 คน ดังนี้ 
 มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงสําหรับกรรมการแตละคนประกอบดวย 
ชื่อกรรมการ   เห็นดวย ; (%)   ไมเห็นดวย; (%)  งดออกเสียง ;(%) 
1. นางสุวัฒนา ตลุยาพิศิษฐชัย    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) 

จึงสรุปวาที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ
บริษัท 3 คนตามรายชื่อขางตน 

 6.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย จํานวน 134,999,700 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย  0 คิดเปนรอยละ 0 และ งดออกเสียง  0 คิดเปนรอยละ  0 
สรุปวาที่ประชุมโดยเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

คาตอบแทนสําหรับกรรมการตามท่ีเสนอ  
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2552 
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบดวย เห็นดวย จํานวน 134,999,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  0 คิดเปนรอยละ 0 และ งดออกเสียง  0 คิดเปนรอยละ  0 
จึงสรุปวาที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแตงต้ัง 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2552 เปนเงินจํานวน 450,000 บาท  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 

(นายมนู เลียวไพโรจน)  
ประธานคณะกรรมการ 

 
สําเนาเรียน: กระทรวงพาณิชย และ บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ 


