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  ระเบียบ ขอบังคับ 

ของ บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 

(เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน เทาน้ัน) 

******************************** 

ขอบังคับเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการ   

ขอ 21. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) แตไมเกินสิบหา 

(15) คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย  

กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได  

ขอ 22. ใหที่ประชุมผูถอืหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ใหผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถือหุนตามแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เปนกรรมการก็ได  

กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได  

(3) บุคคลที่ไดรบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ 

จะพึงเลือกในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ 

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 23. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3)ของจํานวนกรรมการ 

ในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได  

   

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไป 

ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง   

ขอ 26. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

หุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

  

ขอบังคับการจายคาตอบแทนกรรมการ   

ขอ 30. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยอาจกําหนดคาตอบแทน

กรรมการในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งเปนจํานวนแนนอนหรือ

วางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดไวเปนคราว ๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง 

เปนอยางอื่นได  
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นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ขอความในวรรคหน่ึงจะไม

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ในอันที่จะไดรับคาตอบแทน

และผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท  

   

การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระ  

ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนด  

   

ขอบังคับเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน   

ขอ 44. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป

บัญชีของบริษัท  

  

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร  

   

ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนจํานวน 

ไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายได ทั้งหมด จะ

เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ี

ขอใหเรียกประชุมไวชัดเจนในหนังสือ ดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหน่ึง 

(1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือน้ันจากผูถือหุนดังกลาว  

ขอ 45.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ 

หรือเ พ่ือพิจารณา  แลวแตกรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและ 

นายทะเบียนทราบไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งน้ีใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ 

กอนวันประชุมไมนอยกวา (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน  

   

ทั้งน้ี สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ

จะกําหนดก็ได  

ขอ 46. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตอง

ทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธาน

กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุมและอยางนอยใหมี

รายการดังตอไปน้ี  

 ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู  

 ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ  

 ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
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ขอ 47. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือ 

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกับไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุน 

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 

ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชม ตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุน

ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอใหมีการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียประชุมเพราะ 

ผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และในกรณีน้ีใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม 
  

 ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม  

ขอ 48. ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเปนประธานในที่ประชุมดังกลาว  

ขอ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ 

ในเรื่องใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและ 

มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียงเทากัน  

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด  

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น  

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท  

  (ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ  

การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแบง

ผลกําไรขาดทุนกัน  

  (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท  

  (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

  (ฉ) การเลิกบริษัท  

  (ช) การออกหุนกูของบริษัท  

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น  

 

ขอบังคับเก่ียวกับผูสอบบัญชี   

ขอ 54. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุม 

ผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณอนุมัติและคณะกรรมการตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและ 

งบกําไรขาดทุนน้ันใหเสร็จกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  
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ขอ 58. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งน้ีใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได   

ขอ 59. ผูสอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวกับรายไดรายจายตลอดจนทรัพยสินและหน้ีสิน

ของบริษัทไดในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการน้ีใหผูสอบบัญชีมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารง

ตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหบุคคลเหลาน้ัน ชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร หรือ

หลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได    

ขอ 60. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกําไรขาดทุน และ

ปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนและใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารทั้งหมดของ

บริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ันแกผูสอบบัญชีดวย  

   

ขอบังคับเก่ียวกับเงินปนผลและเงินสํารองตามกฎหมาย   

ขอ 56. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  หามมิใหจ าย เ งินปนผล

  

เงินปนผลน้ันใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน การจาย 

เงินปนผลบริษัทอาจจะจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนในรูปของหุนปนผล (Stock Dividend) โดยออกเปนหุนสามัญใหม

ใหแกผูถือหุน  

   

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่ 

จะทําเชนน้ัน และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

ในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป  
   

การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี 

ทั้งน้ีใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไม

นอยกวาสาม (3) วันดวย     

ขอ 57. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10)ของทุนจดทะเบียน  

   

ทั้งน้ีผูถือหุนสามารถรองขอในการพิจารณาขอบังคับบริษัท ฉบับเต็ม มาที่ E-mail: ir@jubileediamond.co.th   

*********************************************   


