สิ่งที่ส่งมำด้ วย
ลำดับที่ 8
ข้ อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
กำรประชุมผู้ ถอื หุ้น
ข้ อ 33. ห้ ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์ สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ทั ้งนี ้ กรรมการมี
สิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆจากบริ ษัทในรู ปของเงินบาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทานองเดียวกัน ตามระเบียบข้ อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณากาหนดโดยอาศัยมติซงึ่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆไปหรื อ
จะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนั ้นยังมีสทิ ธิ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่า งๆ
ตามระเบียบของบริษัท (ถ้ ามี)
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัทซึง่ ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการในอัน
ที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัทอีกทางหนึง่
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท ณ ท้ องที่อันเป็ นที่ตั ้งของสานักงานใหญ่ จังหวัดใกล้ เคียง หรื อสถานที่อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าประชุมและมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ น ผู้ถือหุ้น ที่มีชื่ อ อยู่ใ น
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจะมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนน
ให้ เป็ นไปตามที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั ้งนี ้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน
แม้ ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลีย่ นแปลงแล้ ว
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องเป็ นวันที่ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็ นการประชุมสามัญ หรื อการประชุมวิสามัญ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัด
ประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุมัติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา รวมทัง้ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชุม และให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม
ด้ วย
คาบอกกล่าวที่สง่ ให้ บรรดาผู้ถือหุ้นนั ้นให้ สง่ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ข้ อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ
ต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด โดยมี
รายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่
(ข) ชือ่ ผู้รับมอบฉันทะ
(ค) ครั ้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 39. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั ้งที่เป็ นผู้ถือหุ้นและไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้น ที่ได้ รับมอบฉันทะย่อมมีสทิ ธิ ออกเสียงตาม
จานวนที่ได้ รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็ นผู้ถือหุ้น
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่ สิบห้ า
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั ้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากการประชุม ผู้ถือหุ้น ได้ เ รี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้ อ งขอ การ
ประชุมนั ้นเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครัง้ หลัง นี ไ้ ม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อ ไม่
สามารถปฎิ บัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42. ผู้เป็ นประธานในที่ประชุมจะเลือ่ นการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ ที่
ประชุมกาหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั ้งต่อไปด้ วย แต่ ในที่ประชุมซึ่งได้ เลื่อนมานั ้น ห้ ามมิให้ ปรึ กษา
กิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วนั ประชุมครั ้งก่อน อนึง่ วิธีการส่งคาบอกกล่าวให้ เป็ นไปตามข้ อ 37.
ข้ อ 43. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทว่าด้ วยการประชุม ในการ
นี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุม จะมี
มติให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดจะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุ ม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการ
ประชุม ไปยัง ผู้ถือ หุ้น ไม้ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุม ทัง้ นี ้ ให้ โ ฆษณาคาบอกกล่า วนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 44. เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการออก
เสียงโดยวิธีชูมือ หรื อโดยการลงคะแนนลับนั ้น ให้ ห้ ุ นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้
ส่วนเสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นรายนั ้นไม่ มี สิทธิ อ อกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตั ้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจากัดหรือบริษัทจากัดมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับ การให้ เช่ า กิ จการของบริ ษัท ทัง้ หมดหรื อบางส่วนที่ ส าคั ญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่ น เข้ า จัด การธุ รกิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกับ บุค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้ อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทาอย่างน้ อยมีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่าน
มา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(4) พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
กำรแต่ งตัง้ กรรมกำร
ข้ อ 19. เว้ นแต่ที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อ 24. (ทีป่ ระชุมคณะกรรมการแต่งตัง้ กรรมการในกรณีที่ตาแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้ สทิ ธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ทั ้งนี ้ต้ องไม่เกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น
(3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ เลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ลงคะแนนเสียงให้ แก่บคุ คล
แต่ละท่านนั ้นได้ เท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั ้งนี ้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใด
ไม่ได้
(4) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ในกรณีบคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น
ข้ อ 20. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั ้น ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั ้นอาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
กำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
ข้ อ 53. ให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และให้ กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีนั ้น ผู้สอบ
บัญชีซงึ่ พ้ นจากตาแหน่งไปแล้ วนั ้นมีสิทธิที่จะได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งได้ อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริษัท ทั ้งนี ้ บริษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่ าด้ ว ยหลักทรัพย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้ อง
เงินปั นผลและเงินสำรอง
ข้ อ 54. ห้ ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรซึ่งรวมถึงกาไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งจ่ายตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่า ยเงิ นปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผ้ ูถือหุ้น ได้ เป็ นครั ง้ คราวเมื่ อเห็น ว่า บ ริ ษั ทมี กาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั ้น และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณีที่บริษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลทั ้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ป ระชุม
ผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแ ล้ วแต่
กรณี ทั ้งนี ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั ้นในหนังสือพิมพ์ เป็ น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้ วย ถ้ าหากจ่ายเงินปั นผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกาหนด ห้ ามมิให้
เรียกร้ องดอกเบี ้ยต่อบริษัท
ข้ อ 55. บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี จ้ ะมี จานวนไม่น้อ ยกว่า ร้ อ ยละสิบของทุน จดทะเบี ยน
นอกจากทุนสารองดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จัดสรรเงินสารอง
อื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดาเนินกิจการของบริษัทก็ได้

