
 
 

           
 
 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2554 

บริษัท ยูบิลลี่ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา14:00 น. 
ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 4 

โรงแรมชาเทรียม สวีท กรุงเทพ 
เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 



  

 
ที ่CS/AGM/1/2554 

วันท่ี 11 มีนาคม 2554 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 
 2. รายงานประจ าปี 2553 พร้อมด้วย งบดุลบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี  
 3. ประวัติกรรมการบริษัททีค่รบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง 
 4. รายละเอียดคา่ตอบแทนและบ าเหน็จประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ือหุ้น 
 6. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องใช้เพือ่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธกีารมอบฉันทะ 
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. )  
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน 
  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 10.   แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ  
   

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2554 ได้มีมตใิห้
เรียกประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2554 ในวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2554 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเดอะรเิวอร์ ชั้น4 
โรงแรมชาเทรียม สวีท กรงุเทพฯ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระพร้อมดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการดังต่อไปนี้  

 

วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อยา่งถูกตอ้ง เหน็สมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2553 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2553  
 

วาระที่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2553 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ  
 

วาระที่3 พิจารณาอนุมตัิงบดุล บัญชกี าไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัตงิบดลุและงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ 
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วาระที่4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรของบริษัท ประจ าปี 2553 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติจดัสรรก าไรจากผล
การด าเนินงานส าหรับปี 2553 เป็นทุนส ารอง ตามกฎหมาย เป็นจ านวนเงิน 5,186,363.35 บาท 
 

วาระที่5 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผล ส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2553 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ผล
การด าเนินงานของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน
อัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 34.22 ล้าน
บาท บริษัทฯ ก าหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2554 และรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 23 มีนาคม 
2554 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 

 

วาระที่6 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ พร้อมก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2554 
6.1  อนุมตัิเลอืกตั้งคณะกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทในปี 2554 ดงันี ้

1. นายอ านวย นาครัชตะอมร  กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการบรษิัท กรรมการบริหาร และ 

ประธานเจา้หน้าที่บริหารด้านการเงิน 
3. นายคงเดช โอฬารรต ิ  กรรมการบรษิัท กรรมการบริหาร และ  

ประธานเจา้หน้าที่บริหารด้าน ปฏิบัติการ 
ให้กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึง่  
6.2  อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่
คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 846,000 บาท (แปดแสนส่ีหมื่นหกพันบาทถ้วน) และค่าบ าเหน็จพิเศษ
ส าหรับคณะกรรมการประจ าปี 2554 รวมเป็นเงินไม่เกิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 

วาระที่7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 2554 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั้งส านักงานตรวจสอบบัญชี  
เอ.เอ็น.เอส ออดิท โดย   

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917  หรือ  
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500  หรือ  
3. นายบรรจง พิชญประสาธน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่7147  หรือ 
4. นายเทดิทอง เทพมังกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 
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เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2554  โดยก าหนดคา่สอบบัญชี ประจ าปี 2554 เป็นจ านวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 550,000 บาท  ( ห้าแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว 
 

วาระที่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี  
 

อนึ่ง  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ระหว่างเวลา 
12:30 น. ถึง 13:30 น. และบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ 

ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้พร้อมแนบ
หลักฐานประกอบตามที่ก าหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า  2 วัน ก่อนวันประชุม หรือน าเอกสาร (ต้นฉบับ) ไปแสดงแก่
เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม    

 
บริษัทได้ก าหนดใหว้ันท่ี 22 มีนาคม 2554 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้ารว่มการประชุมสามัญผูถ้ือ

หุ้นประจ าปี 2554 โดยใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2551) ด้วยวธิีปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุ้นตั้งแตว่ันท่ี 23 มีนาคม 2554 จนกว่าการประชุมดงักล่าวจะ
แล้วเสร็จ     
   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายวิโรจน์ พรประกฤต) 
รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหต ุ  ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกลา่วขา้งต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th
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