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ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของ บริษัท ยูบลิล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านัน้) 
******************************** 

 
ข้อบังคับเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการ   
ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) แต่ไม่ เกิน

สิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้  

ข้อ 22. ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นตอ่หนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา    เป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี
หรือจะพงึเลือกในครัง้นัน้   ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา     มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง   

ข้อ 26. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  

  
ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ข้อ 30. กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ีท่ีประประชมุผู้ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยอาจก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ซึ่งเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนได้ 
นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะ
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันท่ีจะได้รับค่า 
ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
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การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด  

 
ข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น   
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัท การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร 
ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้ นจ านวน  
ไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือ  ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 45.  ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนมุตั ิหรือเพ่ือพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพมิพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ (3) วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั  

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้  

ข้อ 46. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า
ประชมุและอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

  ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
  ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
  ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 47. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดและต้องมีหุ้ นนับรวมกับได้ไม่น้อยกว่าหน่ึ งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือ
ลว่งเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามท่ีก าหนดไว้ 
หากวา่การประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้
มใิช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ี
ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของ
ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
  (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท  
  (ค) การท า  แก้ไข   หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด     หรือบางสว่นท่ีส าคญั  

การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
การแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  

  (ง) การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
  (จ) การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
  (ฉ) การเลกิบริษัท  
  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน  
 
ข้อบังคับเก่ียวกับผู้สอบบัญชี   
ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  

ข้อ 58. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท ทัง้นีใ้ห้ท่ีประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิก็ได้  

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน
และหนีส้ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลกูจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ให้บุคคลเหล่านัน้ ชีแ้จง
ข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้  
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ข้อ 60. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุบญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย  

  
ข้อบังคับเก่ียวกับเงนิปันผลและเงนิส ารองตามกฎหมาย   
ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล 
เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การ
จ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้ นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็น
หุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรพอสมควรท่ีจะ
ท าเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุผู้ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชมุคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์เป็น
เวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม 3 วนัด้วย    

ข้อ 57. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า  ของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของทนุจดทะเบียน 

   
นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี โดยก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิท่ีเหลือ
หลงัจากหลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภท ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไมมี่เหตจุ าเป็นอ่ืน
ใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิองบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 
 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพจิารณาข้อบงัคบับริษัทฉบบัเต็ม 
มาท่ี E-mail : ir@jubileediamond.co.th   
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