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ที� CS/AGM/1/2561 
วนัที� � เมษายน ���� 

 
เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���� 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
สิ�งที�ส่งมาด้วย  

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� 
2. รายงานประจําปี ���� และงบการเงินประจําปี ���� 
3. ประวตัิกรรมการบริษัทที�ครบกําหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่ 
4. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
5. เอกสารและหลกัฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีการมอบฉนัทะ 
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.)  
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดยีน 

  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
9. แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ  

   
ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� ได้มมีตใิห้เรียก

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� ในวนัองัคารที� �� เมษายน ���� เวลา ��:�� น. ณ ห้องบอลรูม ชั �น �� โรงแรมพลูแมน 
กรุงเทพ จี สลีม เลขที� ��� ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ ����� เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบยีบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการดงัตอ่ไปนี �  

 
วาระที� �  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวันองัคารที� 25 เมษายน 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พิจารณาแล้วเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง เหน็สมควรเสนอให้ที�      
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� เมื�อวนัองัคารที� �� เมษายน ���� 

 
วาระที� �   พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เหน็สมควรเสนอผลการดาํเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี ���� ให้ที�ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นรับทราบ  

 
วาระที� �   พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิ �นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี
สิ �นสดุ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ซึ�งผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ เป็นที�เรียบร้อย 
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วาระที� �   พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล สาํหรับผล
การดําเนินงานของปี ���� ในอตัราหุ้นละ �.�� บาท (หกสบิสี�สตางค์) ซึ�งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัรา
หุ้นละ �.�� บาท (ยี�สบิเจ็ดสตางค์)ไปแล้ว เมื�อวนัที� � กนัยายน ���� ที�ผา่นมา ดงันั �นสว่นที�เหลอืจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 
�.�� บาท (สามสบิเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั �งสิ �น ���.�� ล้านบาท หรือร้อยละ ��.� ของกําไรสทุธิหลงัหกัเงินสํารอง
ตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ�งกําหนดจ่ายปีละ � ครั �ง ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ ��  ของกําไร
สุทธิหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทให้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที� �� 
พฤษภาคม ���� และกําหนดจ่ายในวนัที� �� พฤษภาคม���� โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที�
ผา่นมา ดงันี � 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.64 0.55 0.46 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 60.37 60.49 61.14 
 
วาระที� �  พิจารณาอนุมตัิเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที�จะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการโดย
พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ความชํานาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล และมีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามที�กฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนดไว้
และตามข้อบงัคบัของบริษัท โดยกรรมการทั �ง � ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที�กลา่วมาเป็นอย่างสงู 
และได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลที�จะเสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  อีกทั �งได้
เชิญผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั �งกรรมการที�ต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี � 
1. นางสวุฒันา  ตลุยาพิศษิฐ์ชยั กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 
2. ดร.สหสัโรจน์  โรจน์เมธา กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
3. นางสาวซนวา  เดน่เมฆา  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
ให้กลบัเข้ามาดํารงตาํแหนง่กรรมการตอ่ไป อีกวาระหนึ�ง  

 
วาระที� �  พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ�งสอดคล้อง
กบัสภาวะโดยทั�วไปของตลาด การขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที�และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าเบี �ยประชุมให้แก่
คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน �,���,��� บาท (หนึ�งล้านห้าแสนเจ็ดหมื�นเก้าพนับาทถ้วน) และค่าบําเหน็จ
พิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษัทประจําปี ���� รวมเป็นเงินไม่เกิน �,���,��� บาท (หนึ�งล้านหนึ�งแสนสี�หมื�นบาท
ถ้วน) โดยไมม่ีคา่ตอบแทนอื�นๆ ตามรายละเอียดค่าตอบแทนและบําเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี ����-
���� ดงันี � 
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1. เบี �ยประชุมกรรมการ (หน่วย  :  บาท / คน / ครั�ง) 
ตาํแหน่ง ปี ���� ปี ���� ปี ���� 

ประธานกรรมการบริษัท ��,��� ��,��� ��,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� ��,��� ��,��� 
รองประธานกรรมการบริษัท ��,��� ��,��� ��,��� 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ��,��� ��,��� ��,��� 
กรรมการที�เป็นผู้บริหาร ��,��� ��,��� ��,��� 

 รวมเป็นเงินไมเ่กิน �,���,��� บาท 
 
2. เงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี (หน่วย  :  บาท) 

 ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี �,���,��� �,���,��� �,���,��� 

ตาํแหน่ง ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
ประธานกรรมการบริษัท ���,��� ���,��� ���,��� 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ���,��� ���,��� ���,��� 
รองประธานกรรมการบริษัท ���,��� ���,��� ���,��� 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ���,��� ���,��� ���,��� 
กรรมการที�เป็นผู้บริหาร ���,��� ���,��� ���,��� 

 
วาระที� �  พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   บริษัท พีวี ออดิท จํากัดได้ทําการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทติดต่อกัน
ตั �งแต่ปี ����-���� รวมระยะเวลา�� ปี สามารถให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มี
ความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด มี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีสําหรับปี ��� � 
พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบญัชีรายอื�น และได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั �งสาํนกังานตรวจสอบบญัชี  บริษัท พีวี ออดิท จํากดั โดย   
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ����  หรือ  
2. นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ���� หรือ 
3. นายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ���� หรือ 
4. นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที� ���� 
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เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี ���� และหรือผู้ สอบบัญชีท่านอื�นทั �งในสํานักงานเดียวกัน หรือต่าง
สํานกังาน  โดยกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี ���� เป็นจํานวนเงินรวมทั �งสิ �น �,���,��� บาท  ( หนึ�งล้านแปดแสน
บาทถ้วน) เพิ�มขึ �นจาก �,���,��� บาท ในปี ���� ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดงัรายละเอียดค่าสอบ
บญัชีเปรียบเทียบปี ����-���� ดงันี � 
 

 ปี ���� ปี ���� ปี ���� 
คา่สอบบญัชี (Audit Fee) �,���,��� �,���,��� �,���,��� 
คา่ตอบแทนอื�น (Non Audit Fee) - - - 

 
วาระที� �  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
 

อนึ�ง บริษัทได้จดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม ตั �งแต่เวลา ��:�� น. 
และบริษัทจะดําเนินการประชมุตามขั �นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ตามข้อบงัคบัของบริษัท 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� ดังกล่าว ตามวนั เวลา และ สถานที� 

ที�ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั  ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั �งบคุคลอื�นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที�ประชุมดงักลา่ว
แทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งตามที�ได้แนบมา พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ
ตามที�กําหนด และสง่กลบับริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย � วนั ก่อนวนัประชมุ หรือนําเอกสารตามที�กําหนดไปแสดงแก่เจ้าหน้าที� ณ จุด
ตรวจเอกสารก่อนเริ�มการประชมุ    

 
บริษัทได้กําหนดให้วนัที� �� มีนาคม ���� เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี ���� จนกวา่การประชมุดงักลา่วจะแล้วเสร็จ     
   
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
    (นายมน ูเลยีวไพโรจน์) 

     ประธานคณะกรรมการบริษัท 
      บริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

 
 
 

หมายเหตุ   ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักลา่วข้างต้น ได้จาก  www.jubileediamond.co.th    


