สิ่งที่ส่งมำด้ วย 8
ข้ อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) ที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
กำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ จังหวัดใกล้ เคียง หรื อสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไป
ตามที่ป รากฎในทะเบี ยนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทัง้ นี ้ สิทธิ ของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทื อน แม้ ว่า
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลีย่ นแปลงแล้ ว
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องเป็ นวันที่ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่วา่ เป็ นการประชุมสามัญ หรื อการประชุมวิสามัญ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชุม และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้ วย
คาบอกกล่าวที่สง่ ให้ บรรดาผู้ถือหุ้นนันให้
้ สง่ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข้ อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้ อง
ลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด โดยมีรายละเอียด
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่
(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(ค) ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รั บมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 39. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทัง้ ที่เป็ นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้น ที่ได้ รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิ ออกเสียงตาม
จานวนที่ได้ รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็ นผู้ถือหุ้น
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ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมนัน้
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฎิ บัติ หน้ าที่ ได้ ถ้ ามี รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี รองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42. ผู้เป็ นประธานในที่ป ระชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ ได้ และให้ ที่
ประชุมกาหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไปด้ วย แต่ ในที่ประชุมซึ่งได้ เลื่อนมานัน้ ห้ ามมิ ให้ ปรึ กษา
กิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วนั ประชุมครัง้ ก่อน อนึง่ วิธีการส่งคาบอกกล่าวให้ เป็ นไปตามข้ อ 37.
ข้ อ 43. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม ในการนี ้
ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุม
ครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม้ น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม
วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 44. เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการออกเสียง
โดยวิธีชมู ือ หรื อโดยการลงคะแนนลับนัน้ ให้ ห้ ุนหนึง่ (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นรายนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนีใ้ ห้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนจากัดหรื อบริ ษัทจากัดมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การท า แก้ ไข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นที่ ส าคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาอย่างน้ อยมีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษัทในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
กำรแต่ งตัง้ กรรมกำร
ข้ อ 19. เว้ นแต่ที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อ 24. (ที ่ประชุมคณะกรรมการแต่ งตัง้ กรรมการในกรณี ที่ตาแหน่งว่ างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้ สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
(3) ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้นใช้ สิทธิ เลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ลงคะแนนเสียงให้ แก่ บุคคล
แต่ละท่านนันได้
้ เท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทังนี
้ ้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(4) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีบคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้
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ข้ อ 20. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้
อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
กำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
ข้ อ 53. ให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และให้ กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีนนั ้ ผู้สอบ
บัญ ชี ซึ่งพ้ นจากตาแหน่งไปแล้ วนัน้ มีสิทธิ ที่จะได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งได้ อีก ผู้สอบบัญ ชีต้องไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
เงินปั นผลและเงินสำรอง
ข้ อ 54. ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน กาไรซึ่งรวมถึงกาไรสะสม ในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งจ่ายตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณี ที่บริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบีย นไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนโดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก็ได้
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ เป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้ วย ถ้ าหากจ่ายเงินปั นผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกาหนด ห้ ามมิให้ เรี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ยต่อบริ ษัท
ข้ อ 55. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจาก
ทุนสารองดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จัดสรรเงินสารองอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควรเพื่อการดาเนินกิจการของบริ ษัทก็ได้
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