JUBILEE ENTERPRISE
PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ สก04/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรือ
่ ง

ขอแจ ้งมติ วัน และวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2564 และการจ่ายปั นผล

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด ้วยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบล
ิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ
่ วันจันทร์ที่
22 กุมภาพันธ์ 2564 ได ้มีมติดงั ต่อไปนี้
1. กาหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
่ อิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดจะแจ ้งให ้ทราบในหนังสือเชิญประชุมภายหลัง) โดย
เป็ นการประชุมผ่านสือ
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกาหนดวาระการ
กาหนดรายชือ
่ ส
ี ท
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2564 ดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น ประจาปี 2563
วาระที่ 2
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ: รับทราบ และเห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริษัท ประจาปี 2563
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมต
ั งิ บการเงินสาหรับปี สน
ิ้ สุดวันที่
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัตงิ บการเงินสาหรับปี สน
31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผล สาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2563
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค
่ รบวาระ
่ กรรมการทีค
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเสนอชือ
่ รบกาหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน
เข ้าเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ได ้แก่
ิ ฐ์ชัย
1. นางสุวฒ
ั นา ตุลยาพิศษ
กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
2. นางสาวซนวา เด่นเมฆา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณากรรมการดังกล่าวข ้างต ้น
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมต
ั ค
ิ ่าตอบแทนกรรมการ และเงินบาเหน็จประจาปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัตค
ิ ่าตอบแทนกรรมการ และเงิน
บาเหน็จประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตาแหน่ง

บาเหน็จประจาปี (บาท)

ค่าเบีย
้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

236,000

68,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

161,000

25,000

รองประธานคณะกรรมการบริษัท

161,000

25,000

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

142,000

22,000

กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

142,000

22,000
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วาระที่ 7
พิจารณาอนุมต
ั แ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีจาก
้ 1,880,000 บาท
บริษัท พีวี ออดิท จากัด โดยกาหนดให ้ค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนทัง้ สิน
วาระที่ 8

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ ้ามี)

2. อนุมัตใิ ห ้นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2564 เพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั จ
ิ ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงานของปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.62 บาท (หกสิบสองสตางค์) คิดเป็ นเงิน 108.05 ล ้าน
บาท หรือร ้อยละ 40.5 ของกาไรสุทธิหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย ซึง่ บริษัทได ้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวด 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท (สิบ
แปดสตางค์) ไปแล ้ว เมือ
่ วันที่ 9 กันยายน 2563 ทีผ
่ ่านมา ดังนั น
้ ส่วนทีเ่ หลือจะจ่ายในอัตราหุ ้นละ 0.44
่ บ
ิ สีส
่ ตางค์) จากผลการดาเนินงานงวด 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563 โดยให ้กาหนดรายชือ
่
บาท (สีส
ิ ธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายในวันที่ 21
ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อัญรัตน์ พรประกฤต)
กรรมการ และ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
บริษัท ยูบล
ิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
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