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ท่ี CS/AGM/1/2560 
     วนัท่ี 1 เมษายน 2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยบูลิล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
2. รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินประจ าปี 2559 
3. ประวตักิรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
4. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
5. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้เพ่ือเข้าประชมุผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉนัทะ 
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.)  
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ  

   
ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ยบูิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมตใิห้

เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ในวนัองัคารท่ี  25  เมษายน  2560  เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลนู ชัน้ 38 โรงแรม 
พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม เลขท่ี 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี  ้

 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พจิารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง เห็นสมควรเสนอให้ท่ี   
ประชมุผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 
 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พจิารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี  2559 
ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบ 
  

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 
 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อย 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัจิ่ายเงินปันผล ส าหรับ 
 ผลการด าเนินงานของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสบิห้าสตางค์)    ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์)ไปแล้ว เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 ท่ีผา่นมา   ดงันัน้สว่นท่ีเหลือจะจ่ายใน 
 อตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 95.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 ของก าไรสทุธิหลงัหกัเงิน 
 ส ารองตามกฎหมาย  เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล   ซึ่งก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้   ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60  
 ของก าไรเบด็เสร็จรวมท่ีเหลือหลงัจากหลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทให้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับ 
 เงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม  2560   และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น  ตามมาตรา 225  ของพระราชบญัญัตหิลกั 
 ทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาบคุคลท่ีจะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ โดย 
 พจิารณาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม ได้แก่ คณุวฒุิ ประสบการณ์ ความช านาญในวชิาชีพ มีภาวะ 
 ผู้น า วสิยัทศัน์กว้างไกล  และมีคณุสมบตัคิรบถ้วน ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้และตามข้อบงัคบัของบริษัท  
 เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านตา่งๆเป็นอย่างสงู   มีวสิยัทศัน์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่  
 ความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด    จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้น- 
 จากต าแหน่งตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

1. นายอ านวย  นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นางสาวอญัรัตน์  พรประกฤต กรรมการบริษัท / กรรมการบริการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไป อีกวาระหนึ่ง  
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2560 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พจิารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสม ผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้อง 
 กบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด การขยายตวัของธรุกิจและการเตบิโตของบริษัท  รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและ  
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัคิ่าเบีย้ประชุมให้แก่ 
 คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,579,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน) และคา่บ าเหน็จ 
 พเิศษส าหรับคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,140,000 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาท 
 ถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนๆ  ตามรายละเอียดค่าตอบแทนและบ าเหน็จคณะกรรมการบริษัท  เปรียบเทียบ   
 ปี 2558 - 2560 ดงันี ้
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1. เบีย้ประชุมกรรมการ (หน่วย: บาท / คน / ครัง้) 
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ประธานกรรมการบริษัท 60,000 55,000 55,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 20,000 20,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 22,000 20,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 19,000 17,000 17,000 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 19,000 17,000 17,000 

 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 1,579,000 บาท 
 

2. เงนิบ าเหน็จกรรมการประจ าปี (หน่วย  :  บาท) 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 1,140,000 1,060,000 1,060,000 
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ประธานกรรมการบริษัท 210,000 195,000 195,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 145,000 135,000 135,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 145,000 135,000 135,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 128,000 119,000 119,000 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 128,000 119,000 119,000 

 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั  ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทตดิตอ่กนั 
 หลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทมาโดยตลอด  และไมมี่ความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษัท  
 ผู้บริหาร   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด   มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 
 แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  โดยคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2560   พจิารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคา 
 จากผู้สอบบญัชีรายอ่ืน และได้เจรจาตอ่รองอย่างเข้มข้นแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตัง้ 
 ส านกังานตรวจสอบบญัชี  บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั โดย 

1. นายประวทิย์  ววิรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4917  หรือ  
2. นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ 
3. นายอดุม   ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 8501 หรือ 
4. นางสาวชตุมิา วงศ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 9622 
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เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในรอบบญัชีปี 2560  และหรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนทัง้ในส านักงานเดียวกัน หรือต่าง
ส านกังาน  โดยก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,350,000 บาท  ( หนึ่งล้านสามแสน
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพิม่ขึน้จาก 1,100,000 บาท ในปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดงัรายละเอียด
คา่สอบบญัชีเปรียบเทียบปี 2558-2560 
 

 ปี2560 ปี 2559 ปี 2558 
คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 1,350,000 1,100,000 850,000 

คา่ตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) - - - 
 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

อนึ่ง บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีประชุม ตัง้แต่เวลา 12:30 
น. และบริษัทจะด าเนินการประชมุตามขัน้ตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของ
บริษัท 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ดงักล่าว ตามวนั เวลา และ สถานท่ี 
ท่ีระบไุว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั  ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้าประชมุและออกเสียงในท่ีประชุมดงักล่าว
แทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีได้แนบมา พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ
ตามท่ีก าหนด และสง่กลบับริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 2 วนั ก่อนวนัประชมุ หรือน าเอกสารตามท่ีก าหนดไปแสดงแก่เจ้าหน้าท่ี ณ 
จดุตรวจเอกสารก่อนเร่ิมการประชมุ    

 

บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 โดยให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิม่เติม พ.ศ.2551) ด้วยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2560 จนกวา่การประชมุดงักลา่วจะแล้ว
เสร็จ     
   

 
ขอแสดงความนบัถือ 
(นายมน ูเลียวไพโรจน์) 

     ประธานคณะกรรมการบริษัท 
      บริษัท ยบูลิล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักลา่วข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th 
 
 




