JUBILEE ENTERPRISE
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที สก04/2562
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรือง
เรียน

การจ่ายเงินปั นผล และกําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2562
กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุม คณะกรรมการบริษั ท ยู บ ิล ลี เอ็ น เตอร์ไ พรส์ จํ ากั ด (มหาชน) ครั งที 1/2562 เมือวั น ศุ ก ร์ท ี
22 กุมภาพันธ์ 2562 ได ้มีมติดงั ต่อไปนี
1. ให ้เสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัตจ
ิ า่ ยเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานของปี 2561 ใน
อัต ราหุ ้นละ 0.67 บาท (หกสิบเจ็ ด สตางค์) ต่อหุ ้น คิด เป็ นเงิน 116.76 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 61.07
ของกําไรสุท ธิห ลังหักเงิน สํารองตามกฎหมาย ซึงบริษั ทได ้จ่ายเงิน ปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ ้นละ
0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) ไปแล ้ว เมือวันที 5 กันยายน 2561 ทีผ่านมา ดังนั นส่วนทีเหลือจะจ่าย
ิ ธิในการรับเงินปั นผลใน
ในอัตราหุ ้นละ 0.34 บาท (สามสิบสีสตางค์) ให ้กําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นทีมีสท
วันที 10 พฤษภาคม 2562 โดยกําหนดจ่ายในวันที 21 พฤษภาคม 2562
2. กําหนดวันประชุม สามั ญผู ้ถือ หุ ้นประจํ าปี 2562 ในวันอังคารที 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ
ห ้องประชุม ชัน 38 โรงแรม พู ล แมน กรุง เทพ จี สีล ม ตั งอยู่ เลขที 188 ถ.สีล ม บางรั ก กรุ ง เทพฯ
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น ในวันที 20 มีนาคม 2562 กําหนดวาระการประชุม
กําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นทีมีสท
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2562 ดังนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2561

วาระที 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561

วาระที 3

ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินรอบปี บญ
ั ชีสนสุ

วาระที 4

พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561

วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบวาระ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เสนอชือกรรมการบริษัททีครบกําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่านเข ้าเป็ นกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง กรรมการบริษัททีครบกําหนดออกตามวาระ จํ านวน 3 ท่าน คือ
1. นายอํานวย นาครัชตะอมร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ / ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วาระที 6

พิจารณาอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการ และเงินบําเหน็ จประจําปี 2562

วาระที 7

พิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตังผู ้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562
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วาระที 8

พิจารณาอนุมัตแ
ิ ก ้ไขวัตถุประสงค์บริษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เสนอให ้ แก ้ไขและเพิมเติม วัต ถุประสงค์ของบริษั ทตามทีนํ าเสนอเพือให ้ครอบคลุม การ
ดําเนินงานของบริษัท
แก ้ไขข ้อที 24 เป็ น
(24) ประกอบกิจการโรงงานผลิต เจียระไน รับซือ ขาย ฝากขาย นํ าเข ้า ส่งออก ค ้าปลีก
ค ้าส่ง เครืองประดับ บรรจุภัณ ฑ์ ทีทําจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณี อน
ื
ิ า รวมทังรับจ ้างทํ าของ ซ่อมแซม หรือ
รวมทังทําวัสดุเทียมสิงดังกล่าว และนาฬก
ออกแบบเครืองประดับ บรรจุภัณฑ์เครืองประดับ และรับจ ้างเจียระไนอัญมณี ตา่ งๆ
ดังกล่าวข ้างต ้น
เพิมเติมวัตถุประสงค์ข ้อ 26 ถึงข ้อ 30 ดังนี
(26) สังเข ้ามาจําหน่ายในประเทศและส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซึงสินค ้าตามที
กําหนดไว ้ในวัตถุทประสงค์
ี
(27) ประกอบกิจ การให บ
้ ริก ารหลั ง การขายทีเกียวเนื องกั บ กิจ การหรือ บริก ารตามที
กําหนดไว ้ในวัตถุทประสงค์
ี
(28) ประกอบกิจการการค ้าของเก่า โดยการรับซือ เสนอขาย แลกเปลียน หรือจําหน่ าย
โดยประการอืนซึงเครืองประดับ บรรจุภัณ ฑ์ ทีทําจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย
ิ า รวมถึงทรั พย์ชนิดอืนใดทีใช ้
อัญ มณีอน
ื รวมทังวัสดุเทียมสิงดังกล่าว และนาฬก
แล ้ว
(29) ประกอบธุร กิจ ขายตรง ธุ ร กิจ ตลาดแบบตรง เมือได ้รั บ อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที
เกียวข ้องแล ้ว
ิ ธิซอหุ
ื ้นคืน จํ าหน่ ายหุ ้นทีซือคืน ตัดหุ ้นทีซือคืน ทังนีตามทีกําหนดไว ้
(30) บริษัทมีสท
หรือจะกําหนดขึนต่อไป โดยกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอืน
ใด

วาระที 9

เรืองอืนๆ (ถ ้ามี)

จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อัญรัตน์ พรประกฤต)
กรรมการ และ ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร
บริษัท ยูบล
ิ ลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
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