
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย # 5 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของ บริษทั ยูบิลลี่ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

(เฉพาะสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านัน้) 
******************************** 

 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ   
ข้อ 21. ให้บริษัทมคีณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้า (5) แต่ไม่

เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยูใ่นประเทศไทย
  

กรรมการบรษิัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได ้  
ข้อ 22. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปน็กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึ
มีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มคีะแนนเสียงเทา่กันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)ของจ านวน
กรรมการในขณะน้ัน ถา้จ านวนกรรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกใหก้ลับเข้ามารับต าแหน่งอกีได้  

   

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบยีนบริษัทน้ันใหจ้ับสลากกัน ส่วนปีหลัง 
ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง   

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

  
ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
ข้อ 30. กรรมการบรษิัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทตามทีท่ี่ประประชุมผู้ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยอาจ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในรปูเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่น ซึ่งเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นได ้  
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นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธไิด้รับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรค
หน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  

   

การจา่ยคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไมข่ัดหรอืแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ตามที่กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก าหนด  

   
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น   
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วันส้ินสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท  
  

การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร  

   

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจ านวน 
ไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซึง่มหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ 
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามัญเมือ่ใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรยีกประชุมไวช้ัดเจนในหนงัสือ ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว  

ข้อ 45.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอ่ที่ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม ท้ังนี้ให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์กอ่นวันประชุมไม่น้อยกวา่ (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกวา่สาม (3) วัน
  

ทั้งนี้ สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอืน่ใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้ 

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุมและอยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี  

 ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถอือยู่  
 ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ  
 ค. ครั้งที่ของการประชมุที่มอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25)  

คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุน้นับรวมกับได้ไม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้น 
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ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ารว่มประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่ก าหนดไว้ หากว่า
การประชุมผูถ้ือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชมุเป็นอันระงับไป ถ้าการประชมุผูถ้ือหุ้นน้ันมิใช่
เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุน้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชมุครั้งหลังนี้ไม่บงัคับว่าจะต้องครบองค์ประชมุ  

ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่น
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเปน็ประธานในท่ี
ประชุมดงักล่าว  

ข้อ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมเีสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังตอ่ไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มคีะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น  
  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  
  (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่วกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทุนกัน  

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท  
  (จ) การเพิม่หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
  (ฉ) การเลิกบริษัท  
  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น  
 
ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี   
ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชมุสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ท้ังนีใ้ห้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้  
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ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาท าการของบริษัท ในการน้ีให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ใหบุ้คคล
เหล่านั้น ชี้แจงข้อเทจ็จรงิหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกจิการของบรษิัทได้  
  

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เขา้ร่วมประชมุในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทัทุกครั้งที่มกีารพิจารณางบดุลบญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บรษิัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารทั้งหมดของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีดว้ย  

   
ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินส ารองตามกฎหมาย   
ข้อ 56. ห้ามจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณทีี่บริษัทยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมใิห้

จ่ายเงินปันผล  
 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
การจา่ยเงินปันผลบริษัทอาจจะจา่ยเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดย
ออกเป็นหุ้นสามัญใหมใ่ห้แก่ผู้ถือหุ้น  

   

คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไดเ้ป็นครั้งคราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรพอสมควร
ทีจ่ะท าเช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป  
   

การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ท้ังนีใ้ห้แจง้เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณค าบอกกล่าวการจา่ยเงินปันผลนัน้ใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย     

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)ของทุนจด
ทะเบียน  

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

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