
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 
 บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท  

วันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ า รามาดา พลาซ่า กรุงเทพ 

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
------------------- 

เริ่มการประชุม 
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 43 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จ านวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 67  ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 

126,060,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.15  ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนทั้งสิ้น 170,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานฯใ นที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 
โดยเริ่มจากการแนะน ากรรมการ รวม 9 ท่าน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวม 2 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จ านวน 1 ท่าน 
ตัวแทนผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ท่าน เพื่อการสังเกตการณ์นับคะแนน  รวมทั้งตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 2 ท่านที่เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
กรรมการผู้เข้าประชุม 
1. นายมนู   เลียวไพโรจน์   ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายวิโรจน์  พรประกฤต  รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นางสาวอัญรัตน์  พรประกฤต  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน 
4. นางสุวัฒนา  ตุลยาพิศษิฐ์ชัย  กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 
5. นายคงเดช  โอฬารรติ   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบตัิการ 
6. นายอ านวย  นาครัชตะอมร                 ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 
7. นางสาวซนวา  เด่นเมฆา   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
8. นายไพโรจน์  มาลีหอม   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
9. นายสหัสโรจน์  โรจน์เมธา   กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
 
ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ประกอบด้วย 
1. คุณเอกจักร บัวหภักด ี
2. คุณพิเนต เอกพิทักษ์ด ารงกุล 
ผู้แทนจากบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่  
1.นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์  
ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ 
1.นางสาวณลฉัตร  เปรมมณี 
โดยมีกรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย 
 
ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 
1.นางสาวนิศเรศ  ดิษเรศ 
2.นางสาววันวสิาข์  พันธุด์า 
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2553 
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ประธานฯ เร่ิมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 โดยกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัท ยูบิลลี่ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้ เป็นปีแรกที่ บริษัทฯ ได้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2552 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 175,000,000 บาท มูลค่าหุ้น 1.00 บาท และเรียกช าระแล้ว
เป็นเงิน 170,000,000 บาท ทั้งนีบ้ริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้น าด้านเครื่องประดับของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่
ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม 

ประธานฯ  แจ้ งให้ทราบว่ า เอกสารที่ ใช้ ในการประชุมวันนี้  บริษั ท ได้ เผยแพร่ ใน เว็บไซต์ของบริษัท  ตั้ งแต่ วันที่  
22 มีนาคม 2553 รวมทั้ง ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระใน
การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับ เลือกเป็น
กรรมการด้วย ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเร่ืองใด ๆ มาเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ได้เรียนชี้แจงสรุปถึงวธิีการนับคะแนนของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ : 

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
แต่ละวาระ เท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน  

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียง 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้
ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ 

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดย
ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามและไม่ประสงค์ออกนาม กรุณาเขียนข้อซักถาม หรือข้อสงสัยลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งระบุ
ชื่อ-นามสกุล แล้วน าส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อมอบให้ประธานตอบข้อซักถามตามล าดับ หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความต้องการซักถามและ
ประสงค์ออกนาม ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง 

 
 ประธานฯ น าที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงประกอบด้วยระเบียบวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามล าดบัดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2552 
ประธานฯ: ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552 ซึ่งประชุม

เม่ือวันที่ 29 เมษายน   2552 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าว เนื่องจากการพิมพ์
ข้อมูลผิดพลาด คือ บรรทัดที่ 2  หน้าที่ 1 เรื่องวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จาก ระบุปี “2550” 
แก้ไข เป็น “2551” ส่วนมติอ่ืนคงเดิม ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

ประธานฯ: ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไขหรือให้
ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

 
ประธานฯ:   แจ้งว่าเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง  (%) ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย  126,060,085 (100) 
2. ไม่เห็นด้วย  0 (0.00) 
3. งดออกเสียง  0 (0.00) 
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ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 รวมทั้งที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่เสนอ  
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 
ประธานฯ: ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ด้านการเงิน 

รายงานสรุปข้อมูลทีส่ าคญัให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพ่ิมเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น
ได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต   สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน  บริษัทฯ มียอดขาย 548.23 ล้านบาท มีก าไรขั้นต้น 224.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 

40.92 ของยอดขายบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 60.24 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 52.30 ล้านบาท  จากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานประจ าปี 2552กับ
ผลการด าเนินงานของปีก่อน บริษัท มีก าไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 7.94 ล้านบาท โดย
เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 15.18 
 

ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 2552 นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์

หมุนเวียน เท่ากับ 453.82 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 36.30 ล้านบาท ซึ่งรวม

แล้วมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 490.12 ล้านบาท ในด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 

150.38 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 10.50 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินรวม เท่ากับ 

160.88 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 329.24 ล้านบาท 

       
โดยที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2552 รวมทั้งงบการเงินที่ได้
จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้น าเสนอไป
แล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 
2552และพิจารณา อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วย งบดุลงบก าไร ขาดทุน งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  

ประธานฯ: ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไขหรือให้
ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

นายสถาพร ผังนิรนัดร์ ขอแสดงความช่ืนชมผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านในการบริหารงานของบริษัท ในประเด็น 
ผู้ถือหุ้น สภาพคล่องส่วนเกิน  ว่าหนี้สินต่อทุน ลดลง และหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น แต่ส่งผลให้อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง ดังนั้นขอสอบถามนโยบายของผู้บริหารใน
การบริหารงานของปี 2553 

 
ประธานฯ:   ประธานฯขอใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ด้านการเงิน ชี้แจงประเด็นค าถามของนายสถาพร ผัง

นิรันดร์  
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นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เรียนชี้แจง ดังนี้ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน  บริษัทฯ มีแผนในการด าเนินงานในการขยายสาขาเพ่ิมขึ้นจากเดิม และน าเงิน 

ลงทุนที่ได้รับจากการขยายสาขามาพัฒนาคุณภาพสินคา้ รวมทั้งสายงานการผลิต ส่งผลให้
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมมากขึ้น 
 

ประธานฯ:   ขอบคุณส าหรับข้อแนะน า และเชิญผู้ถอืหุ้นท่านต่อไป 
 
นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ สอบถามสาเหตขุองยอดขายลดลงในกรุงเทพมหานคร เม่ือเปรียบเทียบระหว่างป ี 
ผู้รับมอบฉันทะ 2551และ 2552 
 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต  เรียนชี้แจง ดังนี้ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน  บริษัทฯ แบ่งประเภทช่องทางการจ าหน่าย คือ ร้านค้า และเคาน์เตอร์เพชร ส่วนที่ลดลงคือร้านค้า 

ในเพชรกะรัต มียอดลดลง 50 % อันเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายใน ท าให้
ยอดการซื้อเพชรที่มีมูลค่าสูงลดลง แต่ได้มีการปรับกลยุทธ์ เสนอขายเครื่องประดับที่มีมูลค่า
น้อยลง ท าให้ยอดขายเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 7% และในปี 2553 เชื่อว่าเศรษฐกิจดีขึ้น จึงได้มี
การปรับกลยุทธ์ ส าหรับเพชรกะรัต 

นายบุญสรรค์ สินพรชัย       สอบถามเร่ืองการใช้เงินสด และสภาพคล่องส่วนเกินจ านวนมากในการขยายสาขา และสินค้า 
ผู้รับมอบฉันทะ   คงเหลือ ในปี 2553 
 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต  เรียนชี้แจง ดังนี้ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน  การใช้เงินสดนั้น บริษัทฯใชล้งทุนในสนิค้าคงเหลือ อีกส่วนหนึ่งในการเพ่ิมสาขา และปรับปรุง

สาขาเดิมที่เป็นร้านคา้ แต่ละสาขามีทัง้ปรับปรุงใหญ่ และปรับปรุงย่อย อีกทั้งสาขาปัจจุบัน ก็
ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

 
นายพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ  ขอให้ข้อสังเกตกับบรษิัท ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น    1. การช้ีแจงเร่ืองการจัดท า CSR และน าเสนอในรายงานประจ าปี 2552 

2. ไม่มีเอกสารแจ้งรายละเอียดการประชุมและหนังสือเชิญประชุม มีแต่หนังสือมอบฉันทะ และ
CD 
3. แผนทีส่ถานที่ใช้ในการประชุมที่แจ้งในCD ควรจัดท าเป็นเอกสารแจ้งใหผู้้ถอืหุ้นทราบ 

ประธานฯ : ขอบคุณครับและขอรับข้อสังเกตจากผู้ถือหุ้น และน าความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป
และ แจ้งท่านผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ  จึงขอให้
ด าเนินการในล าดับต่อไป 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีก าไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัท ส้ินสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม 2552       
ประธานฯ : ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน

การเงิน รายงานสรุปข้อมูลที่ส าคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป 
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นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เรียนชี้แจง สรุปดังนี้ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน  -บัญชีก าไรขาดทุน 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 548.23 ล้านบาท อัตราก าไรขั้นต้น 224.31 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ40.9 อัตราส่วนก าไรสุทธิ 60.24 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 11.0 
-งบดุล 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 453.82 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 
36.30 รวมเป็นสินทรัพย์ทั้งสิ้น 490.12 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 160.88 ล้านบาท 
และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 329.24 ล้านบาท 

  
ประธานฯ : ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกทา่นและ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อซักถามใด 

ๆ หรือมีข้อแก้ไขหรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร์  ขอชื่นชมการบริหารสินทรัพย์ของบริษทัฯ และขอใหข้้อสังเกต ในประเด็น 

ผู้ถือหุ้น    ระยะเวลาการตั้งส ารองหนี้ของบริษัทและสอบถามนโยบายการตั้งส ารองหนี้สูญ 
ของบริษัท ในมูลค่า 1.04 ล้านบาท 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ขอให้คุณยุทธนา แต่ปางทอง ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ช้ีแจงในประเด็น 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ค าถามของนายสถาพร ผังนิรันดร ์
 
นายยุทธนา แต่ปางทอง เรียนชี้แจง ประเด็นดังกล่าว ดังนี ้
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้การค้าที่ถึงก าหนดช าระเกิน

กว่า 1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ส าหรับลูกหนี้การคา้ของบริษัทปกติมีระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน ส่วนค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกดิขึ้นจ านวน 1.05ล้านบาท เกิดจากลูกหนีต้่างประเทศเพียงรายเดียว 

   
ประธานฯ:     ขอบคุณครับ และขอเชิญผู้ถือหุ้นท่านต่อไป 
 
นายบุญสรรค์ สินพรชัย       1.สอบถามถึงสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเม่ือเปรียบเทียบ 
ผู้รับมอบฉันทะ   ระหว่างในปี 2550 จ านวน 50 ล้านบาท และในปี 2551 จ านวน 41 ล้าบาท 

2.ขอข้อมูลเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่18 หน้า 114 เร่ืองสัญญาเช่าทาง
การเงิน ประเด็นการเช่าอะไร เพื่อประโยชน์อันใด สาเหตุที่ต้องเช่า 
3.สอบถามนโยบายผู้บริหารประเด็นการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ในอัตราแลกเปลี่ยน 

   
ประธานฯ:   ขอให้ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ดา้นการเงิน ชี้แจงประเด็นค าถามนายบุญสรรค์ สินพรชัย 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เรียนชี้แจง ประเด็นดังกล่าว ดังนี ้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน 1.เม่ือเปรียบเทียบยอดขายที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 3 กับไตรมาส 4  และไตรมาส 1 กับ 
 ไตรมาส 2 นั้น เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 46 ส่งผลให้ลูกหนีท้ี่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 สูงขึ้น

ตามล าดบั 
 2.สัญญาเช่าทางด้านการเงินนั้น ใช้ส าหรับการซ้ือรถยนต์มาเพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัท 
 3.นโยบายบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ของบริษัท โดยด าเนินการจัดท า forward 

contract  ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งตัว 
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ประธานฯ:     ขอบคุณครับ และขอเชิญผู้ถือหุ้นท่านต่อไป 
 
นายพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ สอบถามประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯถึงปัญหา 
ผู้ถือหุ้น ประเด็นต่างๆ จากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทและการท างานร่วมกับผู้บริหาร 
 ของบริษัทในปีทีผ่่านมา 
นายอ านวย นาครัชตะอมร ขอบคุณครับ ขอเรียนชี้แจงประเด็นดังกล่าววา่ ในการท างานของคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบร่วมกับผูบ้ริหารของบริษทัในปีที่ผ่านมานัน้ ไม่มีประเด็นปัญหาใด ๆ ที่ 
/กรรมการอิสระ จะส่งผลไม่ดีให้กับทางคณะท างาน และผู้บริหาร อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดตั้งผู้อ านวยการอาวุโส 

ส านักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะท างานอีกทางหนึ่ง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานราบรื่นตามล าดับ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร ์  เรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ระยะเวลา 5 ปี ไม่มีประเด็นปัญหาใด ๆ กับทางบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

จากข้อสังเกตในงบการเงินของทุก ๆ ปี   
 
ประธานฯ:     แจ้งว่าเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง  (%) ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย  126,060,085  (100) 
2. ไม่เห็นด้วย  0  (0.00) 
3. งดออกเสียง  0  (0.00) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติ  

งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามเสนอ  
 
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2552  
ประธานฯ:   ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน

การเงิน รายงานสรุปข้อมูลที่ส าคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป 

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ขอเรียนสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน  ก าไรสุทธิประจ าปี 2552  จ านวน 60,244,048.58 บาท 
    ส ารองตามกฎหมายต้นปี 2552  จ านวน 6,343,632.69 บาท 
    จัดสรรก าไรสุทธิเปน็ส ารอง  จ านวน 3,012,202.43  บาท 

ตามกฎหมาย ประจ าปี 2552   
ส ารองตามกฎหมายสิ้นปี 2552 เป็น จ านวน 9,355,835.12   บาท 

    
ซึ่งท าให้ยอดเงินส ารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 9,355,835.12 บาท 
คิดเป็น 53.46 % ของเงินส ารองขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 

ประธานฯ: ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไขหรือให้
ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
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ประธานฯ:     แจ้งว่าเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง  (%) ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย  126,060,085  (100) 
2. ไม่เห็นด้วย  0  (0.00) 
3. งดออกเสียง  0  (0.00) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ

เพ่ือส ารองตามกฎหมาย   
 
วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2552 
ประธานฯ :   ขอให้ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ดา้นการเงิน น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต  แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน จากผลการด าเนินงานปี 2552  ซึ่ง บริษัท มีก าไรสุทธิ 60,244,048.58 บาท หลังจาก 

บริษัทได้จัดสรรเป็นทุนส ารองต่าง ๆ และหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการฯ ยูบิลลี่ จึงได้
เสนอให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2552 ดังนี้ 
-เงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2552 ในอัตรา 0.21 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 
35,700,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 62.38 ของก าไรสุทธิหลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย 
-การจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2552 ที่มีรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และก าหนดจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2553 
ทั้งนีบ้ริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2551ในอัตรา 
0.29 บาท/หุ้น เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2552 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร เงินก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2552 เพ่ือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2552 

 
ประธานฯ: ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีค าถามและขอให้ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียง 
หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง  (%) ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย  126,060,085  (100) 
2. ไม่เห็นด้วย  0  (0.00) 
3. งดออกเสียง  0  (0.00) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ

และงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ  
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2552 

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ประธานฯ: แจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน

รวมทั้งประธานเองออกจากที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จนกว่าวาระนี้จะแล้ว
เสร็จ และขอมอบหมายให้คุณอ านวย นาครัชตะอมร ประธานกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่
ประธานฯ จนกว่าวาระนี้จะแล้วเสร็จ 

นายอ านวย นาครัชตะอมร ขอบคุณครับท่านประธานฯ ตามข้อบังคับของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (มหาชน) ก าหนดให้ในการประชุมสามัญ ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็น 

 /กรรมการอิสระ จ านวนหนึ่งในสามหรือจ านวนใกล้ทีส่ดุกับ ส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้อง ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน สาม (3) คน ได้แก่ นายมนู 
เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประกฤต และ นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา และตามข้อบังคับของ
บริษัท ยูบลิลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) หมวด 5 ข้อ 21 ก าหนดว่า กรรมการของบริษัทให้
มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชมุผู้ถือหุ้น 

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท ซึ่งไม่
มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเข้ามา จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการของ บริษัท จ านวน 3 คน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท. แล้วมี
รายชื่อ ดังนี้  
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ 
2. นายวิโรจน์ พรประกฤต  
3. นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา 

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวตัิโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วโดยล าดบัที่ 1–3 คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประกฤต และ 
นายสหสัโรจน์ โรจน์เมธา เป็นกรรมการ ที่ครบวาระและได้รบัเลือกให้เสนอชือ่เป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดย
การลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล 

 
นายอ านวย นาครัชตะอมร ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไข 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
/กรรมการอิสระ 
 
นายอ านวย นาครัชตะอมร  แจ้งว่าเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
/กรรมการอิสระ  
หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงผลจากการนบัคะแนนเสียง ดังนี้   
 
 
 
 

-11- 



รายช่ือกรรมการ 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ งดออกเสียง ร้อยละ 

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

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์  126,034,985 99.98 0.00 0.00 25,100 0.002 

(2) นายวิโรจน์ พรประกฤต1 54,037,385 99.96 0.00 0.00 25,100 0.0004 

(3) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา  126,034,985 99.98 0.00 0.00 25,100 0.002 
มติที่ประชุม:  ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ตามรายชื่อข้างต้น เป็นกรรมการของ บริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบคุคลตามล าดับ 
วาระที่ 6.2 : เรื่องพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2553 
นายอ านวย นาครัชตะอมร การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาก าหนด ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทฯ ที่อยู่ใน 
/กรรมการอิสระ อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อน ถึงหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2553 ดังนี้  
วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปีไม่เกิน 846,000 บาท  และ ก าหนดเงินบ าเหน็จพิเศษ 
รายปีไม่เกิน 600,000 บาท 

นายอ านวย นาครัชตะอมร ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไข หรือให้ข้อคิดเห็น 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประการใดหรือไม่ 
/กรรมการอิสระ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร์  ให้ข้อเสนอแนะแกบ่ริษัท ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น 1. ควรน าเสนอแกผู่้ถือหุ้นให้ทราบถึงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทโดย

เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน 
 2.ควรน าเสนอรายละเอียดจ านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ โดย

เปรียบเทียบระหวา่งปี 2551 และ ปี 2552 
 3.เงินบ าเหน็จพิเศษ ขอให้คณะกรรมการฯพิจาณาว่าควรก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าจะชัดเจน

มากกว่าหรือไม่ 
 
นายอ านวย นาครัชตะอมร รับทราบและขอน าไปพิจารณาด าเนินการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกทา่นและแจง้ว่า 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
/กรรมการอิสระ  
หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง  (%) ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย  126,034,985  (99.98) 
2. ไม่เห็นด้วย 0   (0.00) 
3. งดออกเสียง 25,100   (0.002) 

                                                           
1 การค านวณคะแนนเพ่ือเลือกนายวิโรจน์ พรประกฤต คิดค านวณจากคะแนนผู้ถือหุน้ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย จ านวน 71,997,600 หุ้น คือ 
นายวิโรจน์ พรประกฤต ) 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2553 ตามรายละเอียดที่บรษิัท  เสนอข้างต้น 
 

ประธานกรรมการและกรรมการท่านอ่ืน กลับเข้าทีป่ระชุม 
 

วาระที่ 7  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2553 
ประธานฯ : ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายอ านวย นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แถลงต่อที่ประชุม ตาม 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
/กรรมการอิสระ ประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ ตามข้อบังคับบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
(มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 
8 ข้อ 54 ก าหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ งและ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท โดยในปี 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัท จ่าย
ค่าตอบแทน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด (ค่าสอบบัญชี) เป็นเงิน 450,000 บาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ส าหรับปี 2553  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด คิดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 
510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 60,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
นายอ านวย นาครัชตะอมร เป็นประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นาย
ไพโรจน์ มาลีหอม และ นางสาวซนวา เด่นเมฆา ได้ให้ความเห็นชอบ และให้เสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุม 
ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 510,000 บาท โดยไม่ รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

นายอ านวย นาครัชตะอมร ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไข 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
/กรรมการอิสระ 
 

นายสถาพร ผังนิรนัดร์  ขอแสดงความช่ืนชมบริษัท ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทได้อย่างเหมาะสม และ 
ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามถึงสาเหตุในการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี ที่เพิ่มขึ้น จากเดิม  450,000 บาท เป็น 

510,000 บาท ยังเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 
 

นายอ านวย นาครัชตะอมร  ขอให้ นายประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์ ตวัแทนจากบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ชี้แจงประเด็นของนายสถาพร ผังรันดร ์
/กรรมการอิสระ 
 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร ์  ชี้แจงในประเด็น ดังกล่าว ดังนี้ 
ตัวแทนจากบริษัทเอเอ็นเอส  ด้วยมีการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนของพนักงานของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น 
ออดิท จ ากัด    ในการด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายใหม่ซึ่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
/ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ให้ผู้สอบบัญชีรับผิดร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ใน 4 ล าดับแรก และความเสี่ยงในการ

ตรวจสอบที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมดังนั้นในการขอเพิ่มค่าสอบบัญชี จึงเหมาะสมตามที่น าเสนอ 
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นายสถาพร ผังนิรันดร ์ ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ว่าในการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนของพนักงานของบริษัท เอเอ็น 
ผู้ถือหุ้น เอส ออดิท จ ากัด นั้น มิได้เกี่ยวข้องแต่ประการใดกับบริษัทฯ ดังนั้นจึงมิควรน ามาเป็นประเด็น

ในการเพ่ิมค่าสอบบัญชีฯ  อีกทั้งในการบริหารจัดการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ มิควรใช้เวลา
มากในการจัดการและตรวจสอบ ซึ่งหากบริษัทมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน บริษัทเอเอ็นเอส 
ออดิท จ ากัด ควรใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบที่สั้นลง 

 
ประธานฯ:   รับทราบข้อสังเกตและ ขอขอบคุณผู้ถอืหุ้นทุกท่านและแจ้งว่าเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง  (%) ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย  126,006,085  (99.96) 
2. ไม่เห็นด้วย 53,500   (0.04) 
3. งดออกเสียง 500   (0.00) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง “บริษัท 
เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ” เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2553 และก าหนดค่าตอบแทนฯ ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 8  พิจารณารับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการบริษัท 
ประธานฯ :   สอบถามในที่ประชุมเร่ืองการเสนอที่ประชุมเพ่ิมวาระรับรองการให้สัตยาบัน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการบริษัท 
นายอ านวย นาครัชตะอมร  ด้วยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที ่4/2552 เม่ือวันที่ 13สิงหาคม 2552ใน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อที่ 4 ขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทมอบ 
/กรรมการอิสระ อ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษัทได้ โดยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจเห็นสมควร นอกจากนี้อาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร มีอ านาจหน้าที่ในการปฏบิัติงานต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจดงันี ้รายละเอียดการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะการมอบ
อ านาจที่ท าให้ท าคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการทีค่ณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย”  จึง
น าเสนอท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา ขอเสนอในที่ประชุมฯ พิจารณาเพ่ิมวาระรับรองการให้สัตยาบัน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการบริษัท 

นายสถาพร ผังนิรันดร ์ ให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากเป็นวาระที่มิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนล่วงหน้า  
ผู้ถือหุ้น เห็นควรขอให้น าเสนอเพื่อลงมติเพิ่มวาระดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งในการจัดการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นมิควรเพิ่มวาระโดยมิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าซึ่งผิดหลักธรรมาภิบาล 
นายอ านวย นาครัชตะอมร รับทราบข้อสังเกต และขอเสนอท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวาระดังกล่าว และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไข 

/กรรมการอิสระ   หรือให้ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
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นายพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ  สอบถามประเด็นในการใช้เอกสารมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นส าหรับวาระนี้ ด้วย 
ผู้ถือหุ้น วาระนี้เป็นวาระพิเศษ จะท าใหผู้้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมานั้นลงคะแนนเสียงให้ไม่ครบในเอกสาร

การมอบฉันทะ ดังนั้นจึงขอให้ประธานฯ พิจารณาวาระนี้ด้วย 
 

ประธานฯ: ชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่า ในเอกสารการมอบฉันทะ มีหัวข้อหนึ่งที่แจ้งว่า ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ
สามารถกระท าการแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกกรณี ดังนั้นจึงเห็นควรว่าพิจารณารับรองวาระนี้ 

วาระที่ 8.1 พิจารณาเพิ่มวาระรับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ขอให้ประธานฯ ด าเนินการแบ่งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น 1.พิจารณาเพิ่มวาระรับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท 
 2.พิจารณารับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท 
ประธานฯ: รับทราบและด าเนินการแจ้งท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่นายสถาพร ผังนิรันดร์เสนอเพ่ือให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

นายพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ ขอให้เลขานุการบริษัทด าเนินการด้านเอกสารลงคะแนนเสียงเพิ่มเติม เพื่อให้การ 
ผู้ถือหุ้น บันทึกคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ประธานฯ: มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน

เพ่ิมเติมให้กับผู้ถือหุ้นในวาระนี ้
นางสาวเพียงศศิ จุฑานนท์ธีรโชติ รับทราบและด าเนินการจัดเตรียมเอกสารให้ผู้ถือหุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียง 
เลขานุการบริษัท 
 

นายบุญสรรค์ สินพรชัย      แจ้งในที่ประชุมว่า ด้วยวาระนี้เป็นวาระพิเศษ ขอให้ที่ประชุมน าเสนอรายละเอียด 
ผู้รับมอบฉันทะ ข้อมูลฉายขึ้นจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอ่ืนได้รับทราบ 
นายอ านวย นาครัชตะอมร มอบหมายให้เลขานุการบริษทัด าเนินการตามที่นายบญุสรรค์ สินพรชัย เสนอ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นให้พิจารณาข้อมูลในหนังสือรายงานการประชุม ประจ า  
/กรรมการอิสระ ปี 2552 หน้า 44 ข้อ 4 
  

นายบุญสรรค์ สินพรชัย       สอบถามประเด็นหัวข้อวาระ 8.1 ในเอกสารน าเสนอผู้ถือหุ้น ว่า เป็นหน้าที่กรรมการตรวจสอบ 

ผู้รับมอบฉันทะ   หรือหน้าที่กรรมการบริษัท     
 

ประธานฯ: ประธานฯ ชี้แจง ประเด็นของนายบญุสรรคื สินพรชัย นั้นเป็นการพิมพ์ผิด เนื่องจากวาระนี้เป็น
วาระของการให้สตัยาบันขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการบริษัท และขอให้เลขานุการบรษิัท
ด าเนินการแก้ไข  

 

นางสาวเพียงศศิ จุฑานนท์ธีรโชติ ด าเนินการแก้ไขตามที่ประธานเสนอ 
เลขานุการบริษัท 
 

ประธานฯ:     แจ้งว่าเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง  (%) ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย  126,031,385  (99.98) 
2. ไม่เห็นด้วย 25,100   (0.01) 
3. งดออกเสียง 3,600   (0.002) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เพ่ิมวาระ
รับรองการให้สัตยาบนัขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่เสนอ 
 
 วาระที่ 8.2  พิจารณารับรองการให้สัตยาบันขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการบริษัท 
ประธานฯ: ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อซักถามใด ๆ หรือมีข้อแก้ไขหรือให้

ข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
นายพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ  สอบถามประธานฯ ความโปร่งใสในประเด็นในการนับคะแนน 
ผู้ถือหุ้น    และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้ารว่มด้วยหรือไม่ 
ประธานฯ: เรียนชี้แจ้งประดังกล่าววา่ ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบรษิัทไดแ้จ้งให้ทราบว่ามีที่ปรึกษา

ทางการเงิน และตัวแทนผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมการประชุมเพ่ือสังเกตการณ์และความโปร่งใสในการ
นับคะแนนดังกล่าวจึงเห็นว่าเพียงพอส าหรับการประชุมฯ 

ประธานฯ:     แจ้งว่าเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ 
หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้   
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง  (%) ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย  126,031,385  (99.97) 
2. ไม่เห็นด้วย 0   (0.00) 
3. งดออกเสียง 28,700   (0.003) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้รับรองการให้
สัตยาบนัขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่เสนอ 
 

เม่ือไม่มีค าถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว  และการประชุมได้ด าเนินการมาครบทุก
ระเบียบวาระ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ บริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

ขอเรียนยืนยันว่าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนจะท าหน้าทีใ่หด้ีที่สุด เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและประเทศชาติโดยรวม จึงขอปิดประชุม ณ บัดนี้  
 
ปิดประชุม:  เวลา 16: 00 น. 

นางสาวเพียงศศิ จุฑานนท์ธีรโชติ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายยุทธนา แต่ปางทอง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
ลงนาม ......................................................... ประธานกรรมการบริษัท  

(นายมนู เลียวไพโรจน์ )   ประธานในทีป่ระชุม 
 
 

 
ลงนาม ...................................................  เลขานุการบริษัท  

(นางสาวเพียงศศิ จุฑานนท์ธีรโชติ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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