
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย # 5 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของ บริษัท ยบูิลลี่ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น เท่านัน้) 
******************************** 

 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตัง้กรรมการ   
ข้อ 21. ให้บริษัทมคีณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้า (5) แตไ่ม่

เกินสบิห้า (15) คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย
  

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้  
ข้อ 22. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นตามแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึ
มีหรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 23. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3)ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อกีได้  

   

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั 
ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่   

ข้อ 26. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

  
ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ข้อ 30. กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามทีท่ี่ประประชมุผู้ ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติ

ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุโดยอาจ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อื่น ซึง่เป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นได้  



  

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรค
หนึง่จะไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ในอนัท่ีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท  

   

การจา่ยคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่และวรรคสอง จะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัการด ารงคุณสมบตัิของกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด  

   
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น   
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท  
  

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร  

   

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้ถือหุ้นจ านวน 
ไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มหีุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ 
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ชดัเจนในหนงัสอื ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  

ข้อ 45.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอก
กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์กอ่นวนัประชมุไมน้่อยกวา่ (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั
  

ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้  

ข้อ 46. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั
ก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุและอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้  

 ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่  
 ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ  
 ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   
ข้อ 47. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25)  

คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกบัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้น 



  

ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลา
นดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุม ตามที่ก าหนดไว้ หากวา่
การประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่
เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่น
ที่ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ี
ประชมุดงักลา่ว  

ข้อ 49. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มเีสยีงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถ้ามคีะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
  (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  
  (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญั  

การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั  

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
  (จ) การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
  (ฉ) การเลกิบริษัท  
  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น  
 
ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญช ี   
ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัแิละคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 58. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทัง้นีใ้ห้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมก็ได้  

 
 



  

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกบัรายได้รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้ผู้สอบบญัชีมีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ด ารงต าแหนง่หน้าทีใ่ด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้บคุคล
เหลา่นัน้ ชีแ้จงข้อเทจ็จริงหรือสง่เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้  
  

ข้อ 60. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มกีารพิจารณางบดลุบญัชีก าไร
ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้นและให้บริษัทจดัสง่รายงาน
และเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย  

   
ข้อบังคับเกี่ยวกับเงนิปันผลและเงนิส ารองตามกฎหมาย   
ข้อ 56. ห้ามจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมใิห้

จ่ายเงินปันผล  
 

เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 
การจา่ยเงินปันผลบริษัทอาจจะจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดย
ออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น  

   

คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรพอสมควร
ทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป  
   

การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชมุคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย     

ข้อ 57. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้าม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10)ของทนุจด
ทะเบียน  

   
นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี โดยก าหนดจา่ยปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิ 
ที่เหลอืหลงัจากหลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไมม่ี
เหตจุ าเป็นอื่นใดและการจา่ยเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิองบริษัทอยา่งมนียัส าคญั 
 
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบงัคบับริษัท ฉบบัเต็ม มาที่ E-mail: ir@jubileediamond.co.th 
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