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มนู เลียวไพโรจน
ประธานคณะกรรมการบริษัท

อํานวย นาครัชตะอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ซนวา เดนเมฆา
กรรมการตรวจสอบ

ไพโรจน มาลีหอม
กรรมการตรวจสอบ

สหัสโรจน โรจนเมธา
กรรมการอิสระ

สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐชัย
กรรมการ

อัญรัตน พรประกฤต
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

วิโรจน พรประกฤต
ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร
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วิโรจน พรประกฤต
ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร

สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐชัย
รองประธานเจ้าหน้าที ่บริหารอาวุโส

คณะผูบริหารระดับสูง

อัญรัตน พรประกฤต
ประธานเจ้าหน้าที ่บริหารด้านการเงิน

ยุทธนา แตปางทอง
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วริษฐ สายมาลา
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื ้อวัตถุดิบ

วรวุทร เศรษฐธนารักษ
ผู้อํานวยการอาวุโส

สํานักตรวจสอบภายใน

โสภณ อรุณสุรพลเมธี
ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด
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สาสนจากคณะกรรมการบริษัท
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ขอมูลพื้นฐานสําหรับนักลงทุน

บุคคลอางอิงอื:น ๆ
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ขอมูลสําคัญทางการเงิน

2554 2555 2556
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
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ปจจัยความเสี่ยง  

 

 1 ความเสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ

 

 

 

 2 ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจที่สินคามีราคาแพงและเคลื:อนยายไดงาย
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 3 ความเสี่ยงจากการที่ปริมาณและคุณภาพของสินคาตรวจสอบไดยาก
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 4 ความเสี่ยงจากการกําหนดราคาสินคาและการใหสวนลด
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 5 ความเสี่ยงจากความลาสมัยสินคาคงเหลือในกลุมเครื:องประดับเพชร
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 6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารและบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถ

 7 ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุน
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 8 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 

 9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ
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 10 ความเสี่ยงจากจัดหาวัตถุดิบเพชรขนาดใหญ

 11 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาพื้นที่เชา
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 12 ความเสี่ยงจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน
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 13 ความเสี่ยงจากการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว

นโยบายจายเงินปนผล 

โครงสรางผูถือหุน

 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

 

ผูถือหุน
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คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท 

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร สํานักตรวจสอบภายใน 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

รองประธานเจาหนาที่
บริหารอาวุโส 

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานปฏิบัติการ 

ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด/
กลุมผลิตภัณฑ 

ผูอํานวยการ
ฝายผลิต 

ผูอํานวยการ
ฝายขาย/

สงเสริมการขาย

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานการเงิน 

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชี/
การเงิน 

ผูอํานวยการ
ฝายทรัพยากร
มนุษย/ธุรการ 

ผูอํานวยการ
ฝายจัดซื้อ
วัตถุดิบ

โครงสรางการจัดการ

องคประกอบของคณะกรรมการ
 

นิยามคณะกรรมการ
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คุณสมบัติและเกณฑการสรรหากรรมการอิสระ
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2556
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คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงิน



รายงานประจําป 2556 บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 59



60 รายงานประจําป 2556 บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบตอสังคม

 

วิสัยทัศนของบริษัท
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

 

 

การบริหารจัดการควาเสี่ยง
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รายการระหวางกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
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งบกระแสเงินสด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ทานผูถือหุน 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป
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บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

    บาท

สินทรัพย

 

   

  954,300,369.75
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    บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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    บาท

  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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    บาท

   

รายไดจากการขาย    
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
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                       บาท

    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

     

      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
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