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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
 บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรสจํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท  

วันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.  
ณ หองโฟรริเวอร ช้ัน 1 โรงแรม แมนํ้า รามาดา พลาซา กรุงเทพ 

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

เร่ิมการประชุม 
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 43 ราย และผูรับมอบฉันทะ จํานวน 24 ราย รวมท้ังสิ้น 67  ราย นับรวม

จํานวนหุนทั้งสิ้น 126,060,085 หุน คิดเปนรอยละ 74.15  ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ 
บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) จํานวนทั้งสิ้น 170,000,000 หุน ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัท 

นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานฯใ นที่ประชุม กลาวเปดประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2553 โดยเริ่มจากการแนะนํากรรมการ รวม 9 ทาน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวม 2 ทาน ตัวแทน
ผูสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 1 ทาน ตัวแทนผูถือหุนจํานวน 1 ทาน เพ่ือการสังเกตการณนับคะแนน  รวมทั้งตัวแทน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 2 ทานที่เขารวมประชุมในครั้งน้ี มีรายละเอียด ดังน้ี 
กรรมการผูเขาประชุม 
1. นายมนู เลียวไพโรจน   ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
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 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ประกอบดวย 
1. คุณเอกจักร บัวหภักดี 
2. คุณพิเนต เอกพิทักษดํารงกุล 
ผูแทนจากบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก  
1.นายประวิทย วิวรรณธนานุตร  
ผูแทนจากผูถือหุนของบริษัท ไดแก 
1.นางสาวณลฉัตร เปรมมณี 
โดยมีกรรมการอิสระบางทานไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอยดวย 
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ผูแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก 
1.นางสาวนิศเรศ ดิษเรศ 
2.นางสาววันวิสาข พันธุดา 
เขารวมสังเกตการณในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
 

ประธานฯ เริ่มการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 โดยกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหความ
ไววางใจบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ซึ่งในปน้ี เปนปแรกที่ บริษัทฯ ได เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท แบงเปน
หุนสามัญ 175,000,000 บาท มูลคาหุน 1.00 บาท และเรียกชําระแลวเปนเงิน 170,000,000 บาท ทั้งน้ีบริษัทมีความมุงมั่นที่
จะพัฒนาองคกรใหเปนผูนําดานเครื่องประดับของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสและตรวจสอบ
ได เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ
หุน และ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายโดยรวม 

ประธานฯ แจงใหทราบวาเอกสารท่ีใชในการประชุมวันน้ี บริษัทไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท ต้ังแตวันที่  
22 มีนาคม 2553 รวมทั้ง ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เชิญใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญ สมควรที่จะบรรจุ
เปนระเบียบวาระในการประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2553 และการเสนอช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคลองกับ
หลักเกณฑของบริษัท เพ่ือรับ เลือกเปนกรรมการดวย ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุน เสนอเรื่องใด ๆ มาเพ่ิมเติม 

เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ประธานฯ มอบหมายใหเลขานุการบริษัท ไดเรียนช้ีแจงสรุปถึง
วิธีการนับคะแนนของผูถือหุน ซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระ ดังน้ี : 

- ผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียงในแตละวาระ เทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใชใบลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรับ ณ 
ตอนลงทะเบียน  

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละวาระ เทาน้ัน โดยจะ
นําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ดังกลาวน้ัน หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด ที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือ
จะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวย ในวาระน้ัน ๆ ทั้งน้ี หากคะแนนเสียงสวนใหญ เห็นดวย และเปนไปตาม
ขอบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ใหถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระน้ัน ๆ 

ทั้งน้ี กอนลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมซักถามในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระ น้ัน ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถามและไมประสงคออกนาม กรุณาเขียนขอซักถาม หรือขอสงสัยลงใน
กระดาษที่ไดจัดเตรียมไวให พรอมทั้งระบุช่ือ-นามสกุล แลวนําสงใหเจาหนาที่ของบริษัท เพ่ือมอบใหประธานตอบขอ
ซักถามตามลําดับ หรือผูถือหุนทานใดมีความตองการซักถามและประสงคออกนาม ขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม กรุณา
แจงช่ือ-นามสกุลใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความเห็นดวยทุกครั้ง 

 
 ประธานฯ นําที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดวยระเบียบวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ 

ตามลําดับดังตอไปน้ี 
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วาระท่ี 1 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2552 
ประธานฯ: ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน   2552 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวในเว็บไซตแลว ทั้งน้ี บริษัทขอแจงแกไข
มติที่ประชุมดังกลาว เน่ืองจากการพิมพขอมูลผิดพลาด คือ บรรทัดที่ 2  หนาที่ 1 
เรื่องวันที่ประชุมสามัญผูถือหุน จาก ระบุป “2550” แกไข เปน “2551” สวนมติอื่น
คงเดิม ดังน้ัน จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานฯ: ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดหรือขอซักถามใด ๆ หรือมีขอแกไข
หรือใหขอคิดเห็นประการใดหรือไม 

 
ประธานฯ:   แจงวาเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระน้ี 
หลังจากนับคะแนนเสียงแลวเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังน้ี   
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย  126,060,085 (100) 
2. ไมเห็นดวย  0  (0.00) 
3. งดออกเสียง  0  (0.00) 

ประธานฯ จึงกลาวสรุปเปนมติ ดังน้ี 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรอง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 รวมท้ังที่ขอแกไขเพ่ิมเติม
ตามท่ีเสนอ  

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 
ประธานฯ: ประธานฯ มอบหมายใหคุณอัญรัตน พรประกฤต ประธานเจาหนาที่บริหาร ดาน

การเงิน รายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพ่ิมเติม จากน้ันจะเปด
โอกาสใหทานผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตอไป 

นางสาวอัญรัตน พรประกฤต  สรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน  บริษัทฯ มียอดขาย 548.23 ลานบาท มีกําไรข้ันตน 224.32 ลานบาท คิดเปนอัตรา 

รอยละ 40.92 ของยอดขายบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 60.24 ลานบาท ในขณะที่งวด 
เดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 52.30 ลานบาท  จากการเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานประจําป 2552กับผลการดําเนินงานของปกอน บริษัท มีกําไรสุทธิ 
เพ่ิมขึ้นจากปกอนเทากับ 7.94 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 15.18 
 

สําหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 2552 น้ัน บริษัทฯ 

มีสินทรัพยหมุนเวียน เทากับ 453.82 ลานบาท มีสินทรัพยไมหมุนเวียนเทากับ 
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36.30 ลานบาท ซึ่งรวมแลวมีสินทรัพยรวมเทากับ 490.12 ลานบาท ในดานหน้ีสิน 

บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียน เทากับ 150.38 ลานบาท หน้ีสินไมหมุนเวียน เทากับ 

10.50 ลานบาท รวมเปนหน้ีสินรวม เทากับ 160.88 ลานบาท และมีสวนของผูถือ

หุนเทากับ 329.24 ลานบาท 

       
โดยที่ทานผูถือหุนไดรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2552 รวมท้ังงบ
การเงินที่ไดจัดสงใหลวงหนาพรอมหนังสือ เชิญประชุมผูถือหุน รวมทั้งสรุป
ขอมูลเพ่ิมเติมที่ไดนําเสนอไปแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุม พิจารณารับรองรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2552และพิจารณา อนุมัติงบการเงินรวม
ของบริษัท ประกอบดวย งบดุลงบกําไร ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวน
ของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552และ
รายงานผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  

ประธานฯ: ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดหรือขอซักถามใด ๆ หรือมีขอแกไข
หรือใหขอคิดเห็นประการใดหรือไม 

นายสถาพร ผังนิรันดร  ขอแสดงความช่ืนชมผูบริหาร และพนักงานทุกทานในการบริหารงานของ บมจ.  
ผูถือหุน ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส  ในประเด็น สภาพคลองสวนเกิน  วาหน้ีสินตอทุน ลดลง 

และหน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมขึ้น แตสงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและสวน
ของผูถือหุน ลดลง ดังน้ันขอสอบถามนโยบายของผูบริหารในการบริหารงานของ
ป 2553 

 
ประธานฯ:   ประธานฯขอใหประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน ช้ีแจงประเด็นคําถามของ

นายสถาพร ผังนิรันดร  
นางสาวอัญรัตน พรประกฤต เรียนช้ีแจง ดังน้ี 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน  บริษัทฯ มีแผนในการดําเนินงานในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจากเดิม และนําเงิน 

ลงทุนที่ไดรับจากการขยายสาขามาพัฒนาคุณภาพสินคา รวมท้ังสายงานการผลิต 
สงผลใหผลตอบแทนตอสินทรัพยและสวนของผูถือหุนเพ่ิมมากขึ้น 
 

ประธานฯ:   ขอบคุณสําหรับขอแนะนํา และเชิญผูถือหุนทานตอไป 
 
นายประมุข วงศธนะเกียรติ สอบถามสาเหตุของยอดขายลดลงในกรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบระหวางป  
ผูรับมอบฉันทะ 2551และ 2552 
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นางสาวอัญรัตน พรประกฤต  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน  บริษัทฯ แบงประเภทชองทางการจําหนาย คือ รานคา และเคานเตอรเพชร สวนที่ 

ลดลงคือรานคา ในเพชรกะรัต มียอดลดลง 50 % อันเปนผลมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองภายใน ทําใหยอดการซื้อเพชรท่ีมีมูลคาสูงลดลง แตไดมีการ
ปรับกลยุทธ เสนอขายเครื่องประดับที่มีมูลคานอยลง ทําใหยอดขายเครื่องประดับ
เพ่ิมขึ้น 7% และในป 2553 เช่ือวาเศรษฐกิจดีขึ้น จึงไดมีการปรับกลยุทธ สําหรับ
เพชรกะรัต 

นายบุญสรรค สินพรชัย       สอบถามเรื่องการใชเงินสด และสภาพคลองสวนเกินจํานวนมากในการขยายสาขา 
ผูรับมอบฉันทะ   และสินคาคงเหลือ ในป 2553 
 
นางสาวอัญรัตน พรประกฤต  เรียนช้ีแจง ดังน้ี 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน  การใชเงินสดนั้น บริษัทฯใชลงทุนในสินคาคงเหลือ อีกสวนหน่ึงในการเพ่ิมสาขา 

และปรับปรุงสาขาเดิมที่เปนรานคา แตละสาขามีทั้งปรับปรุงใหญ และปรับปรุง
ยอย อีกทั้งสาขาปจจุบัน ก็ไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบ 

 
นายพีรพงศ พัชรรุงเลิศ  ขอใหขอสังเกตกับบริษัท ดังน้ี 
ผูถือหุน    1. การช้ีแจงเรื่องการจัดทํา CSR และนําเสนอในรายงานประจําป 2552 

2. ไมมีเอกสารแจงรายละเอียดการประชุมและหนังสือเชิญประชุม มีแตหนังสือ
มอบฉันทะ และCD 
3. แผนที่สถานที่ใชในการประชุมที่แจงในCD ควรจัดทําเปนเอกสารแจงใหผูถือ
หุนทราบ 

ประธานฯ : ขอบคุณครับและขอรับขอสังเกตจากผูถือหุน และนําความคิดเห็นไปพิจารณา
ปรับปรุงตอไปและ แจงทานผูถือหุนวา ในวาระน้ีไมมีการลงมติ เปนวาระรายงาน
เพ่ือทราบ  จึงขอใหดําเนินการในลําดับตอไป 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนและรายงานผูสอบบัญชี ของบริษัท สิ้นสุด  

วันท่ี 31 ธันวาคม 2552       
ประธานฯ : ประธานฯ มอบหมายใหคุณอัญรัตน พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจาหนาที่

บริหาร ดานการเงิน รายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพ่ิมเติม 
จากน้ันจะเปดโอกาสใหทานผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตอไป 

นางสาวอัญรัตน พรประกฤต เรียนช้ีแจง สรุปดังน้ี 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน  -บัญชีกําไรขาดทุน 

บริษัทฯ มีรายไดรวม 548.23 ลานบาท อัตรากําไรข้ันตน 224.31 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ40.9 อัตราสวนกําไรสุทธิ 60.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.0 
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-งบดุล 
บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 453.82 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 
เทากับ 36.30 รวมเปนสินทรัพยทั้งสิ้น 490.12 ลานบาท บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม
เทากับ 160.88 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนเทากับ 329.24 ลานบาท 

  
ประธานฯ : ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานและ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด 

หรือขอซักถามใด ๆ หรือมีขอแกไขหรือใหขอคิดเห็นประการใดหรือไม 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร  ขอช่ืนชมการบริหารสินทรัพยของบริษัทฯ และขอใหขอสังเกต ในประเด็น 
ผูถือหุน    ระยะเวลาการต้ังสํารองหน้ีของบริษัทและสอบถามนโยบายการต้ังสํารองหน้ีสูญ 

ของบริษัท ในมูลคา 1.04 ลานบาท 
นางสาวอัญรัตน พรประกฤต ขอใหคุณยุทธนา แตปางทอง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงในประเด็น 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน คําถามของนายสถาพร ผังนิรันดร 
 
นายยุทธนา แตปางทอง เรียนช้ีแจง ประเด็นดังกลาว ดังน้ี 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาที่ถึง

กําหนดชําระเกินกวา 1 ปขึ้นไป ทั้งน้ีสําหรับลูกหน้ีการคาของบริษัทปกติมี
ระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน สวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจํานวน 1.05ลาน
บาท เกิดจากลูกหน้ีตางประเทศเพียงรายเดียว 

   
ประธานฯ:     ขอบคุณครับ และขอเชิญผูถือหุนทานตอไป 
 
นายบุญสรรค สินพรชัย       1.สอบถามถึงสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระเม่ือเปรียบเทียบ 
ผูรับมอบฉันทะ   ระหวางในป 2550 จํานวน 50 ลานบาท และในป 2551 จํานวน 41 ลาบาท 

2.ขอขอมูลเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่18 หนา 114 เรื่องสัญญา
เชาทางการเงิน ประเด็นการเชาอะไร เพ่ือประโยชนอันใด สาเหตุที่ตองเชา 
3.สอบถามนโยบายผูบริหารประเด็นการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ในอัตรา
แลกเปล่ียน    

ประธานฯ:   ขอใหประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน ช้ีแจงประเด็นคําถามนายศักด์ิสิทธ 
พรชัย 

นางสาวอัญรัตน พรประกฤต เรียนช้ีแจง ประเด็นดังกลาว ดังน้ี 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน 1.เมื่อเปรียบเทียบยอดขายที่เกิดขึ้นระหวางไตรมาส 3 กับไตรมาส 4  และไตรมาส 
 1 กับไตรมาส 2 น้ัน เพ่ิมขึ้น รอยละ 46 สงผลใหลูกหน้ีที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 และ

ไตรมาส 4 สูงขึ้นตามลําดับ 
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 2.สัญญาเชาทางดานการเงินน้ัน ใชสําหรับการซื้อรถยนตมาเพ่ือใชในการ
ดําเนินงานของบริษัท 

 3.นโยบายบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปล่ียน ของบริษัท โดยดําเนินการจัดทํา 
forward contract  ซึ่งจะสงผลดีกับบริษัทในกรณีที่คาเงินบาทแข็งตัว 

 
ประธานฯ:     ขอบคุณครับ และขอเชิญผูถือหุนทานตอไป 
 
นายพีรพงศ พัชรรุงเลิศ สอบถามประธานคณะกรรมการตรวจและผูสอบบัญชีของบริษัทฯถึงปญหา 
ผูถือหุน ประเด็นตางๆ จากการตรวจสอบขอมูลของบริษัทและการทํางานรวมกับผูบริหาร 
 ของบริษัทในปที่ผานมา 
นายอํานวย นาครัชตะอมร ขอบคุณครับ ขอเรียนช้ีแจงประเด็นดังกลาววา ในการทํางานของคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบรวมกับผูบริหารของบริษัทในปที่ผานมาน้ัน ไมมีประเด็นปญหาใด ๆ ที่ 
/กรรมการอิสระ จะสงผลไมดีใหกับทางคณะทํางาน  และผูบริหาร  อีกทั้งบริษัทฯ  ไดจัดต้ัง

ผูอํานวยการอาวุโส  สํานักตรวจสอบภายใน  เปนผูประสานงานระหวาง
คณะทํางานอีกทางหน่ึง สงผลใหการดําเนินงานราบร่ืนตามลําดับ 

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร เรียนแจงทานผูถือหุนทราบวา ไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัท เปน 
ผูสอบบัญชีของบริษัท  ระยะเวลา 5 ป ไมมีประเด็นปญหาใด ๆ กับทางบริษัท โดยทานผูถือหุนสามารถ

ตรวจสอบไดจากขอสังเกตในงบการเงินของทุก ๆ ป   
 
ประธานฯ:     แจงวาเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระน้ี 
หลังจากนับคะแนนเสียงแลวเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังน้ี   
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย  126,060,085 (100) 
2. ไมเห็นดวย  0  (0.00) 
3. งดออกเสียง  0  (0.00) 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติ  

งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานผูสอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามเสนอ  
 
วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2552  
ประธานฯ:   ประธานฯ มอบหมายใหคุณอัญรัตน พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจาหนาที่

บริหาร ดานการเงิน รายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพ่ิมเติม 
จากน้ันจะเปดโอกาสใหทานผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตอไป 

นางสาวอัญรัตน พรประกฤต ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน ขอเรียนสรุปผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน  กําไรสุทธิประจําป 2552  จํานวน 60,244,048.58 บาท 
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    สํารองตามกฎหมายตนป 2552 จํานวน 6,343,632.69 บาท 
    จัดสรรกําไรสุทธิเปนสํารอง  จํานวน 3,012,202.43  บาท 

ตามกฎหมาย ประจําป 2552   
สํารองตามกฎหมายสิ้นป 2552 เปน จํานวน 9,355,835.12   บาท 

    
ซึ่งทําใหยอดเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 
9,355,835.12 บาท คิดเปน 53.46 % ของเงินสํารองขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 

ประธานฯ: ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดหรือขอซักถามใด ๆ หรือมีขอแกไข
หรือใหขอคิดเห็นประการใดหรือไม 

 
ประธานฯ:     แจงวาเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระน้ี 
หลังจากนับคะแนนเสียงแลวเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังน้ี   
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย  126,060,085 (100) 
2. ไมเห็นดวย  0  (0.00) 
3. งดออกเสียง  0  (0.00) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

จัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสํารองตามกฎหมาย   
 
วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 
ประธานฯ :   ขอใหประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 
 
นางสาวอัญรัตน พรประกฤต  แถลงตอที่ประชุม ดังน้ี 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน จากผลการดําเนินงานป 2552  ซึ่ง บริษัท มีกําไรสุทธิ 60,244,048.58บาท หลังจาก 

บริษัทไดจัดสรรเปนทุนสํารองตาง ๆ และหักคาใชจายตาง ๆ แลว คณะกรรมการฯ 
ยูบิลล่ี จึงไดเสนอใหจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 ดังน้ี 
-เงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2552 ในอัตรา 0.21 บาท/หุน คิด
เปนเงิน 35,700,000 บาท  คิดเปนรอยละ 62.38 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารอง
ตามกฎหมาย 
-การจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2552 ที่มีรายช่ือ ณ วัน
กําหนดสิทธิผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และ
กําหนดจายในวันที่ 23 เมษายน 2553 



 

หนาที่ 9 
 

ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 
2551ในอัตรา 0.29 บาท/หุน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร เงิน
กําไรสุทธิประจําป 2552 เพ่ือจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 

 
ประธานฯ: ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีคําถามและขอใหผูถือ

หุนลงคะแนนเสียง 
หลังจากนับคะแนนเสียงแลวเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังน้ี   
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย  126,060,085 (100) 
2. ไมเห็นดวย  0  (0.00) 
3. งดออกเสียง  0  (0.00) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

จัดสรรกําไรสุทธิและงดจายเงินปนผลตามที่เสนอ  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ พรอมกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ ประจําป 2552 
วาระท่ี 6.1 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
ประธานฯ: แจงที่ประชุมวา เ พ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  เชิญทาน

กรรมการท้ัง 3 ทานรวมท้ังประธานเองออกจากที่ประชุมเน่ืองจากเปนผูมีสวนได
เสียในวาระน้ีจนกวาวาระน้ีจะแลวเสร็จ และขอมอบหมายใหทานอํานวย  
นาครัชตะอมร ประธานกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ประธานฯ จนกวาวาระน้ีจะ
แลวเสร็จ 

นายอํานวย นาครัชตะอมร ขอบคุณครับทานประธานฯ ตามขอบังคับของบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (มหาชน) กําหนดใหในการประชุมสามัญ ประจําปทุกครั้ง กรรมการคิดเปน 
 /กรรมการอิสระ จํานวนหน่ึงในสามหรือจํานวนใกลที่สุดกับ สวนหน่ึงในสาม จะตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระ โดยในปน้ีมีกรรมการท่ีตอง ออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 
สาม (3) คน ไดแก นายมนู เลียวไพโรจน นายวิโรจน พรประกฤต และ นาย 
สหัสโรจน โรจนเมธา และตามขอบังคับของบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
(มหาชน) หมวด 5 ขอ 21 กําหนดวา กรรมการของบริษัทใหมีจํานวนไมนอยกวา
หา (5) คน แตไมเกินสิบหา (15) คน เลือกต้ังโดยที่ประชุมผูถือหุน 
บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ไดประกาศในเว็บไซตของ บริษัท 
เชิญใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการ
คัดเลือกเปนกรรมการ บริษัท ซึ่งไมมีการเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการเขา
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มา จึงไดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอแตงต้ังเปนกรรมการของ บริษัท จํานวน 3 
คน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท. แลวมีรายช่ือ ดังน้ี  
1. นายมนู เลียวไพโรจน 
2. นายวิโรจน พรประกฤต  
3. นายสหัสโรจน โรจนเมธา 

 
ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดแนบประวัติโดยสังเขปของผูที่ไดรับการเสนอช่ือดังกลาวไป 
พรอมกับหนังสือ เ ชิญประชุมผู ถือหุนแลวโดยลําดับที่  1–3  คือ  นายมนู  
เลียวไพโรจน นายวิโรจน พรประกฤต และ นายสหัสโรจน โรจนเมธา เปน
กรรมการ ที่ครบวาระและไดรับเลือกใหเสนอช่ือเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง จึง 
ขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ โดย
การลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล 
 

 
นายอํานวย นาครัชตะอมร ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดหรือขอซักถามใด ๆ หรือมีขอแกไข 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือใหขอคิดเห็นประการใดหรือไม 
/กรรมการอิสระ 
 
นายอํานวย นาครัชตะอมร  แจงวาเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระน้ี 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
/กรรมการอิสระ  
หลังจากนับคะแนนเสียงแลวเสร็จ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังน้ี   

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดวย รอยละ ไมเห็นดวย รอยละ งดออกเสียง รอยละ 

คะแนนเสียง  (%) คะแนนเสียง  (%) คะแนนเสียง  (%) 
(1) นายมนู เลียวไพโรจน  126,034,985 99.98 0.00 0.00 25,100 0.002 
(2) นายวิโรจน พรประกฤต1 54,037,385 99.96 0.00 0.00 25,100 0.0004 
(3) นายสหัสโรจน โรจนเมธา  126,034,985 99.98 0.00 0.00 25,100 0.002 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แตงต้ังกรรมการใหมตามรายช่ือขางตน เปนกรรมการของ บริษัทแทนกรรมการท่ีครบวาระ ดวยการลงคะแนนเปน
รายบุคคลตามลําดับ 

                                                            
1 การคํานวณคะแนนเพ่ือเลือกนายวิโรจน พรประกฤต คิดคํานวณจากคะแนนผูถือหุนผูไมมีสวนไดเสีย (ผูถือหุนมีสวนไดเสีย จํานวน 71,997,600 หุน คือ 
นายวิโรจน พรประกฤต ) 
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วาระท่ี 6.2 : เร่ืองพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 
นายอํานวย นาครัชตะอมร การพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปน้ี คณะกรรมการบริษัท ได 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณากําหนด คาตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทฯ ที่อยูใน 
/กรรมการอิสระ อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน เพ่ือใหคาตอบแทนสะทอน ถึงหนาที่

ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ประจําป 2553 ดังน้ี  
วงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการ รายปไมเกิน 846,000 บาท  และ กําหนดเงิน
บําเหน็จพิเศษ รายปไมเกิน 600,000 บาท 

นายอํานวย นาครัชตะอมร ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดหรือขอซักถามใด ๆ หรือมีขอแกไข 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือใหขอคิดเห็นประการใดหรือไม 
/กรรมการอิสระ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร  ใหขอเสนอแนะแกบริษัท ดังน้ี 
ผูถือหุน 1. ควรนําเสนอแกผูถือหุนใหทราบถึงรายละเอียดคาตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทโดยเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน 
 2.ควรนําเสนอรายละเอียดจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการฯ 

โดยเปรียบเทียบระหวางป 2551 และ ป 2552 
 3.เงินบําเหน็จพิเศษ ขอใหคณะกรรมการฯพิจาณาวาควรกําหนดเปนเปอรเซ็นตที่

นาจะชัดเจนมากกวาหรือไม 
 
นายอํานวย นาครัชตะอมร รับทราบและขอนําไปพิจารณาดําเนินการ ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานและแจงวา 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระน้ี 
/กรรมการอิสระ  
หลังจากนับคะแนนเสียงแลวเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังน้ี   
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย  126,034,985 (99.98) 
2. ไมเห็นดวย  0  (0.00) 
3. งดออกเสียง  25,100  (0.002) 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมโดยเสียงมากกวาสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ตามรายละเอียดที่บริษัท  เสนอขางตน 
 
ประธานกรรมการและกรรมการทานอื่น กลับเขาที่ประชุม 
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วาระท่ี 7  เร่ืองพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2553 
ประธานฯ : ขอใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นําเสนอรายละเอียด

ตอที่ประชุม 
นายอํานวย นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แถลงตอที่ประชุม ตาม 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ใหที่ประชุมสามัญ ผูถือ 
/กรรมการอิสระ หุนประจําป แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ทั้งน้ี

การแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได  
ตามขอบังคับบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) วาดวยหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติ ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 8 ขอ 54 กําหนดให
คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ มีหนาที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท โดยในป 2552 ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัท 
จายคาตอบแทน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด. (คาสอบบัญชี) เปนเงิน 450,000 
บาท ไมรวมคาใชจายอื่น สําหรับป 2553  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด. คิดคา
สอบบัญชี เปนเงิน 510,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 60,000 บาท ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซึ่งประกอบดวย  นายอํานวย  นาครัชตะอมร เปนประธานคณะ
กรรมการฯ และกรรมการอีก 2 ทาน คือ นายไพโรจน มาลีหอม และ นางสาวซน
วา เดนเมฆา ไดใหความเห็นชอบ และใหเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม 
ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงต้ังบริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 โดยกําหนดคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี เปนเงิน 510,000 บาท โดยไม รวม
คาใชจายอื่น 
 

นายอํานวย นาครัชตะอมร ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดหรือขอซักถามใด ๆ หรือมีขอแกไข 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือใหขอคิดเห็นประการใดหรือไม 
/กรรมการอิสระ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร  ขอแสดงความช่ืนชมบริษัท ในการคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทไดอยาง 
ผูถือหุน เหมาะสม และขอสอบถามถึงสาเหตุในการเพ่ิมขึ้นของคาสอบบัญชี ที่เพ่ิมขึ้น จาก

เดิม 450,000 บาท เปน 510,000 บาท ยังเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 10 
 
นายอํานวย นาครัชตะอมร  ขอให นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ตัวแทนจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ช้ีแจงประเด็นของนายสถาพร ผังรันดร 
/กรรมการอิสระ 
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นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ช้ีแจงในประเด็น ดังกลาว ดังน้ี 
ตัวแทนจากบริษัทเอเอ็นเอส  ดวยมีการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนของพนักงานของบริษัท รวมท้ังหนาที่ 
ออดิท จํากัด    ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นในการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองตามกฎหมายใหม 
/ผูสอบบัญชีของบริษัท   ซึ่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูสอบบัญชีรับผิดรวมกับผูบริหารของ 

บริษัทฯ ใน 4 ลําดับแรก และความเสี่ยงในการตรวจสอบที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังน้ัน
ในการขอเพ่ิมคาสอบบัญชี จึงเหมาะสมตามท่ีนําเสนอ 

นายสถาพร ผังนิรันดร ใหขอสังเกตเพ่ิมเติม วา ในการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนของพนักงานของบริษัท เอเอ็น 
ผูถือหุน เอส ออดิท จํากัด น้ัน มิไดเก่ียวของแตประการใดกับบริษัทฯ ดังน้ันจึงมิควรนํามา

เปนประเด็นในการเพ่ิมคาสอบบัญชีฯ  อีกทั้งในการบริหารจัดการตรวจสอบขอมูล
ของบริษัทฯ มิควรใชเวลามากในการจัดการและตรวจสอบ ซึ่งหากบริษัทมีขอมูล
ที่ถูกตองและครบถวน บริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ควรใชระเวลาในการ
ตรวจสอบที่สั้นลง 

 
ประธานฯ:   รับทราบขอสังเกตและ ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานและแจงวาเมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระน้ี 
หลังจากนับคะแนนเสียงแลวเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังน้ี   
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย  126,006,085 (99.96) 
2. ไมเห็นดวย  53,500  (0.04) 
3. งดออกเสียง  500  (0.00) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
ใหแตงต้ัง “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ” เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทนฯ ตามที่
เสนอ 
 
วาระท่ี 8  พิจารณารับรองการใหสัตยาบันขอบเขตอํานาจหนาท่ีกรรมการบริษัท 
ประธานฯ :   สอบถามในที่ประชุมเรื่องการเสนอท่ีประชุมเพ่ิมวาระรับรองการใหสัตยาบัน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการบริษัท 
นายอํานวย นาครัชตะอมร  ดวยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13สิงหาคม 2552ใน 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หัวขอที่ 4 ขอบเขตอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทมอบ 
/กรรมการอิสระ อํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยางหน่ึง

อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจเห็นสมควร นอกจากน้ีอาจ
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มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตาง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบ
อํานาจดังน้ี รายละเอียดการมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะการมอบอํานาจที่ทํา
ใหทําคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจาหนาที่
บริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยง
กับบริษัท และบริษัทยอย”  จึงนําเสนอทานผูถือหุนพิจารณา ขอเสนอในที่ 
ประชุมฯ พิจารณาเพิ่มวาระรับรองการใหสัตยาบันขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการ
บริษัท 

นายสถาพร ผังนิรันดร  ใหขอสังเกตวา เน่ืองจากเปนวาระที่มิไดแจงใหผูถือหุนทราบกอนลวงหนา  
ผูถือหุน เห็นควรขอใหนําเสนอเพ่ือลงมติเพ่ิมวาระดังกลาวขางตน อีกทั้งในการจัดการ

ประชุมสามัญผูถือหุนมิควรเพ่ิมวาระโดยมิไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาซึ่งผิด
หลักธรรมาภิบาล 

นายอํานวย นาครัชตะอมร รับทราบขอสังเกต และขอเสนอทานผูถือหุนพิจารณาเพ่ิมวาระดังกลาว และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดหรือขอซักถามใด ๆ หรือมีขอแกไข 
/กรรมการอิสระ   หรือใหขอคิดเห็นประการใดหรือไม 
 
นายพีรพงศ พัชรรุงเลิศ  สอบถามประเด็นในการใชเอกสารมอบฉันทะของผูถือหุนสําหรับวาระน้ี ดวย 
ผูถือหุน วาระน้ีเปนวาระพิเศษ จะทําใหผูถือหุนที่มอบฉันทะมาน้ันลงคะแนนเสียงใหไม

ครบในเอกสารการมอบฉนัทะ ดังน้ันจึงขอใหประธานฯ พิจารณาวาระน้ีดวย 
 
ประธานฯ: ช้ีแจงทานผูถือหุนวา ในเอกสารการมอบฉันทะ มีหัวขอหน่ึงที่แจงวา ผูที่ไดรับ

มอบฉันทะสามารถกระทําการแทนผูมอบฉันทะไดทุกกรณี ดังน้ันจึงเห็นควรวา
พิจารณารับรองวาระน้ี 

วาระท่ี 8.1 พิจารณาเพ่ิมวาระรับรองการใหสัตยาบันขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการบริษัท 
นายสถาพร ผังนิรันดร ขอใหประธานฯ ดําเนินการแบงวิธีการลงคะแนนเสียง ดังน้ี 
ผูถือหุน 1.พิจารณาเพ่ิมวาระรับรองการใหสัตยาบันขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการ

บริษัท 
 2.พิจารณารับรองการใหสัตยาบันขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริษัท 
ประธานฯ: รับทราบและดําเนินการแจงทานผูถือหุนพิจารณาตามที่นายสถาพร ผังนิรันดร

เสนอเพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
นายพีรพงศ พัชรรุงเลิศ ขอใหเลขานุการบริษัทดําเนินการดานเอกสารลงคะแนนเสียงเพิ่มเติม เพ่ือใหการ 
ผูถือหุน บันทึกคะแนนเสียงเปนไปอยางถูกตอง 
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ประธานฯ: มอบหมายใหเลขานุการบริษัท ประสานงานกับเจาหนาที่จัดเตรียมเอกสารการ
ลงทะเบียนเพ่ิมเติมใหกับผูถือหุนในวาระน้ี 

นางสาวเพียงศศิ จุฑานนทธีรโชติ รับทราบและดําเนินการจัดเตรียมเอกสารใหผูถือหุนเพ่ือลงคะแนนเสียง 
เลขานุการบริษัท 
 
นายบุญสรรค สินพรชัย      แจงในที่ประชุมวา ดวยวาระน้ีเปนวาระพิเศษ ขอใหที่ประชุมนําเสนอรายละเอียด 
ผูรับมอบฉันทะ ขอมูลฉายขึ้นจอภาพเพื่อใหผูถือหุนทานอื่นไดรับทราบ 
นายอํานวย นาครัชตะอมร มอบหมายใหเลขานุการบริษัทดําเนินการตามที่นายศักด์ิสิทธ พรชัย เสนอ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนแจงทานผูถือหุนใหพิจารณาขอมูลในหนังสือรายงานการประชุม ประจํา  
/กรรมการอิสระ ป 2552 หนา 44 ขอ 4 
  
นายบุญสรรค สินพรชัย       สอบถามประเด็นหัวขอวาระ 8.1 ในเอกสารนําเสนอผูถือหุน วา เปนหนาที่ 
ผูรับมอบฉันทะ   กรรมการตรวจสอบ หรือหนาที่กรรมการบริษัท     
 
ประธานฯ: ประธานฯ ช้ีแจง ประเด็นของนายศักด์ิสิทธ พรชัย น้ันเปนการพิมพผิด เน่ืองจาก

วาระน้ีเปนวาระของการใหสัตยาบันขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการบริษัท และ
ขอใหเลขานุการบริษัทดําเนินการแกไข  

 
นางสาวเพียงศศิ จุฑานนทธีรโชติ ดําเนินการแกไขตามที่ประธานเสนอ 
เลขานุการบริษัท 
 
ประธานฯ:     แจงวาเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระน้ี 
หลังจากนับคะแนนเสียงแลวเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังน้ี   
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย  126,031,385 (99.98) 
2. ไมเห็นดวย  25,100  (0.01) 
3. งดออกเสียง  3,600  (0.002) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
ใหเพ่ิมวาระรับรองการใหสัตยาบันขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการบริษัท ตามท่ีเสนอ 
 
 วาระท่ี 8.2  พิจารณารับรองการใหสัตยาบันขอบเขตอํานาจหนาท่ีกรรมการบริษัท 
ประธานฯ: ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดหรือขอซักถามใด ๆ หรือมีขอแกไข

หรือใหขอคิดเห็นประการใดหรือไม 
นายพีรพงศ พัชรรุงเลิศ  สอบถามประธานฯ ความโปรงใสในประเด็นในการนับคะแนน 



 

หนาที่ 16 
 

ผูถือหุน    และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเขารวมดวยหรือไม 
ประธานฯ: เรียนช้ีแจงประดังกลาววา กอนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทไดแจงใหทราบวา

มีที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนผูถือหุนเขารวมการประชุมเพ่ือสังเกตการณ
และความโปรงใสในการนับคะแนนดังกลาวจึงเห็นวาเพียงพอสําหรับการประชุม
ฯ 

ประธานฯ:     แจงวาเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระน้ี 
หลังจากนับคะแนนเสียงแลวเสร็จ ประธานฯ ไดแถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังน้ี   
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 1 หุน = 1 เสียง  (%) ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย  126,031,385 (99.97) 
2. ไมเห็นดวย  0  (0.00) 
3. งดออกเสียง  28,700  (0.003) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
ใหรับรองการใหสตัยาบันขอบเขตอํานาจหนาที่กรรมการบริษัท ตามท่ีเสนอ 
 

เมื่อไมมีคําถาม การเสนอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใด ๆ เพ่ิมเติมจากผูถือหุนแลว  และการประชุมได
ดําเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ บริษัท ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมใน
วันน้ี 

ขอเรียนยืนยันวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะทําหนาที่ใหดีที่สุด เพ่ือความเจริญรุงเรืองของ
บริษัท และเพ่ือประโยชนของผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสียและประเทศชาติโดยรวม จึงขอปดประชุม ณ บัดน้ี  
 
ปดประชุม:  เวลา 16: 00 น. 
 

นางสาวเพียงศศิ จุฑานนทธีรโชติ  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
นายยุทธนา แตปางทอง  ผูตรวจรายงานการประชุม 

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

(นายมนู เลียวไพโรจน )   ประธานในท่ีประชุม 
 
 
 
ลงนาม ..........-ลงนามแลว-...................... เลขานุการบริษัท  

(นางสาวเพียงศศิ จุฑานนทธีรโชติ)  ผูบันทึกรายงานการประชุม 


