
 
 

 
ที ่CS/AGM/1/2559 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 2. รายงานประจ าปี 2558และงบการเงินประจ าปี 2558 
 3. ประวตัิกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 
 4. รายละเอียดคา่ตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี 2558-2559 
 5. รายละเอียดคา่สอบบญัชีเปรียบเทียบปี 2558-2559 
 6. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
 7. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้เพือ่เข้าประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีการมอบฉนัทะ 
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
 9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. )  
 10. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน 
  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 11.   แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ  
   

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมตใิห้
เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลมู ชัน้ 38 โรงแรมพลู
แมน กรุงเทพ จี สลีม เลขที่ 188 ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพจิารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบยีบวาระพร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พิจารณาแล้วเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง เหน็สมควรเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัพธุที่ 22 เมษายน 2558  
 

วาระที่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
 

วาระที่3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี
สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อย 



  

 
 

วาระที่4 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์)ไปแล้ว เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2558 ที่ผ่านมา ดงันัน้
สว่นท่ีเหลอืจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 80.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 
61 ของก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งก าหนดจ่ายปีละ 2 
ครัง้ ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมที่เหลอืหลงัจากหลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภท
ให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  12 
พฤษภาคม 2559 โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 
วาระที่5 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเป็น
อยา่งสงู มีวิสยัทศัน์ที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

1. นายมน ู  เลยีวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายวิโรจน์   พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธาน 

คณะกรรมการบริหาร 
3. นางสาวซนวา  เดน่เมฆา   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไป อีกวาระหนึง่  
 

วาระที่6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จ ประจ าปี 2559 
อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคงค่าเบีย้ประชุมให้แก่
คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพนับาทถ้วน) และคงค่า
บ าเหน็จพิเศษส าหรับคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่น
บาทถ้วน) โดยไมม่ีคา่ตอบแทนอื่นๆ 
 

วาระที่7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2559 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบญัชีรายอื่น และได้เจรจา
ตอ่รองอยา่งเข้มข้น แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ส านกังานตรวจสอบบญัชี  บริษัท 
พีวี ออดิท จ ากดั โดย   
 
 
 



  

1. นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4917  หรือ  
2. นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 
3. นายอดุม   ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ 
4. นายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 9429 

 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในรอบบญัชีปี 2559  โดยก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 1,110,000 บาท  ( หนึง่ล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นบาทถ้วน) เพิม่ขึน้จาก 850,000 บาท ในปี 2558 ตามที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว 
 

วาระที่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี  
 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตัง้แต่เวลา 
12:30 น. และบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามขัน้ตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุม    ผู้ ถือหุ้น ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท 

 
จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ดงักลา่ว ตามวนั เวลา และ สถานที่ 

ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดงักลา่วแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนีพ้ร้อมแนบ
หลกัฐานประกอบตามที่ก าหนด และสง่กลบับริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 วนั ก่อนวนัประชมุ หรือน าเอกสารตามที่ก าหนด ไป
แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจเอกสารก่อนเร่ิมการประชมุ    

 
บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 21 มีนาคม 2559 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2559 โดยให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2551) ด้วยวธีิปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2559 จนกวา่การประชมุดงักลา่วจะ
แล้วเสร็จ     
   
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

    (นายมน ูเลยีวไพโรจน์) 
     ประธานคณะกรรมการบริษัท 

      บริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักลา่วข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th
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