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ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของ บริษัท ยูบลิลี�  เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั�น) 
********************************************* 

 
ข้อบังคับเกี�ยวกับการเลือกตั �งกรรมการ 
ข้อ ��. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื�อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (�) แต่ไม่เกินสิบห้า 

(��) คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย  กรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้  

ข้อ ��. ให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี � 
(�) ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�ง (�) หุ้นตอ่หนึ�ง (�) เสียง 
(�) ผู้ ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (�) เลือกตั �งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
(�) บคุคลที�ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือ
จะพงึเลือกในครั �งนั �น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �น ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาด 

ข้อ ��. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครั �ง   ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (�/�) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั �น ถ้าจํานวนกรรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนใกล้ที�สดุกับส่วนหนึ�งใน
สาม (�/�) กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้   กรรมการที� จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ใน
ตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ข้อ ��. ที�ประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี�  (�/�) ของจํานวนผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

  
ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ข้อ ��. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที�ที�ประประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (�/�) ของจํานวนคะแนนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมโดยอาจกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื�น ซึ�งเป็น
จํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
จะมีมตเิปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�นได้  นอกจากนี � กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบี �ยเลี �ยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ�งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งมาจากพนักงานหรือลกูจ้าง
ของบริ ษัท ในอัน ที� จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที� เ ป็น พนักงานหรือ ลูก จ้างขอ งบ ริษัท                         
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การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบตัิของกรรมการที�เป็นอิสระ 
ตามที�กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 

   
ข้อบังคับเกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น   
ข้อ ��. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี�เดือน นับแต่วนัสิ �นสดุของรอบปี

บญัชีของบริษัท การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร   ผู้ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้า 
(�/�) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดหรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (��) คน ซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กวา่หนึ�งในสบิ (�/��) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ ทั �งหมด จะเข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้น เป็นการประชมุวสิามญัเมื�อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี � คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�ง (�) เดือน นับแต่วนัที�ได้รับหนังสือนั �นจากผู้ ถือหุ้ น
ดงักลา่ว 

ข้อ ��.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อ
ทราบ เพื�ออนมุตั ิหรือเพื�อพจิารณา แล้วแตก่รณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่วและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ เจ็ด (�) วนัก่อนวนัประชมุ ทั �งนี �ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ (�) วนั เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (�) วนั ทั �งนี � สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมจะอยู่ใน
จงัหวดัอนัเป็นที�ตั �งของสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้  

ข้อ ��. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ�งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที�ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมและ
อย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี �  

  ก. จํานวนหุ้นที�ผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู่  
  ข. ชื�อผู้ รับมอบฉนัทะ  
  ค. ครั �งที�ของการประชมุที�มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน   
ข้อ ��. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า �� คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องมีหุ้ นนับรวมกับได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (�/�) ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้ว
ถึงหนึ�ง (�) ชั�วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุม ตามที�กําหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ ถือหุ้น
ได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �นมใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนี �ให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วนั ก่อนวนัประชุม 
ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  
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ข้อ ��. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุ ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยู่ในที�ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัหิน้าที�ได้ ให้ที�ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุคนใดคนหนึ�งมาเป็นประธานในที�ประชมุดงักลา่ว  

ข้อ ��. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
เรื�องใด ผู้ ถือหุ้ นคนนั �นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น  นอกจากการออกเสียงเลือกตั �งกรรมการและมติของที�
ประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี �  
(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาด  
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (�/�) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น  
  (ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท  

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมด หรือ บางส่วนที�สําคัญ        
การมอบหมายให้บุคคลอื�นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื�อการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
  (จ) การเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
  (ฉ) การเลกิบริษัท  
  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น  
 
ข้อบังคับเกี�ยวกับผู้สอบบัญชี   
ข้อ ��. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้

ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพื�อพจิารณาอนมุตัแิละคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและ
งบกําไรขาดทนุนั �นให้เสร็จก่อนที�จะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ถือหุ้น  

ข้อ ��. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท ทั �งนี �ให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี แตง่ตั �งผู้สอบบญัชีทกุปี โดยจะแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีคนเดมิก็ได้  

ข้อ ��. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื�นใดที�เกี�ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี �สนิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนี �ให้ผู้สอบบญัชีมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง 
ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทั �งให้บุคคลเหล่านั �น ชี �แจงข้อเท็ จจริงหรือส่งเอกสาร 
หรือหลกัฐานเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 
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ข้อ ��. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั �งที�มีการพิจารณางบดลุบญัชีกําไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษัท เพื�อชี �แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้ นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั �งหมด
ของบริษัทที�ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ถือหุ้นครั �งนั �นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย  

 
ข้อบังคับเกี�ยวกับเงนิปันผลและเงนิสํารองตามกฎหมาย   
ข้อ ��. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปัน

ผล  เงินปันผลนั �นให้แบ่งตามจํานวนหุ้ น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น   
การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็น
หุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราว เมื�อ เห็นว่า
บริษัทมีผลกําไรพอสมควรที�จะทําเช่นนั �น และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป   การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ�ง � เดือน นับ
แต่วนัที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือที�ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั �งนี �ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้ลง
โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั �นในหนงัสือพมิพ์เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม � วนัด้วย  
  

ข้อ ��. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของทนุจดทะเบียน  

 
นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี โดยกําหนดจ่ายปีละ 2 ครั �ง ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิ 
ที�เหลือหลงัจากหลงัหกัเงินสํารองตา่งๆ ทกุประเภท ตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็น
อื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั �นไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกตขิองบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 
 
 
ทั �งนี �ผู้ ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพจิารณาข้อบงัคบับริษัท ฉบบัเตม็ มาที� E-mail: ir@jubileediamond.co.th  
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