สิงทีส่ งมาด้ วย 8
ข้ อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) ทีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ ถอื หุ้น
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วันสินสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท ณ ท้ องทีอันเป็ นทีตังของสํานักงานใหญ่ จังหวัดใกล้ เคียง หรื อสถานทีอืนใดตามทีประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีชืออยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันที คณะกรรมการกํ าหนด และจํานวนหุ้น ทีผู้ถื อหุ้นแต่ละรายจะมีสิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนนให้ เ ป็ นไป
ตามทีปรากฎในทะเบี ย นผู้ถื อหุ้น ในวัน เดี ย วกัน ทังนี สิท ธิ ข องบุค คลดัง กล่า วย่ อ มไม่ ถูกกระทบกระเทือ น แม้ ว่ า
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลียนแปลงแล้ ว
วันทีกําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึงต้ องเป็ นวันทีล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน
ข้ อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็ นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรื อ เพือพิจารณา รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชุม และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้ วย
คําบอกกล่าวทีส่งให้ บรรดาผู้ถือหุ้นนันให้ สง่ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข้ อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนซึงบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้ อง
ลงวันทีและลายมือชือของผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด โดยมีรายละเอียด
อย่างน้ อยดังต่อไปนี
(ก) จํานวนหุ้นทีผู้มอบฉันทะถืออยู่
(ข) ชือผู้รับมอบฉันทะ
(ค) ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะนีจะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ทีประธานกรรมการกําหนด ณ ทีประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 39. กรณีทีมี การมอบฉันทะ บุค คลทังทีเป็ นผู้ถือ หุ้น และไม่ไ ด้ เป็ นผู้ถือ หุ้น ทีได้ รับ มอบฉันทะย่ อมมีสิท ธิ อ อกเสียงตาม
จํานวนทีได้ รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีทีตนเป็ นผู้ถือหุ้น
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ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25)
คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3)
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง ( ) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมนัน
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วันก่อนประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บังคับว่าจะต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 41. ในการประชุมผู้ถือ หุ้น ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่ อยู่ในทีประชุมหรื อ ไม่
สามารถปฎิ บัติ ห น้ า ที ได้ ถ้ า มี รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ า ไม่ มี รองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงเป็ น
ประธานในทีประชุม
ข้ อ 42. ผู้เป็ นประธานในที ประชุม จะเลือนการประชุมผู้ถือ หุ้น ไปในเวลาอืนโดยความยิน ยอมของที ประชุมก็ ได้ และให้ ที
ประชุม กํา หนดสถานที วันและเวลาทีจะประชุมครังต่อ ไปด้ ว ย แต่ ในทีประชุมซึงได้ เ ลือนมานัน ห้ า มมิ ให้ ปรึกษา
กิจการอืนใดนอกจากกิจการทีค้ างมาแต่วนั ประชุมครังก่อน อนึง วิธีการส่งคําบอกกล่าวให้ เป็ นไปตามข้ อ 37.
ข้ อ 43. ประธานทีประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าทีควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม ในการนี
ต้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ทีประชุมจะมีมติให้
เปลียนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึงแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั
ทีประชุมพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึง หรื อพิจารณาเรื องทีผู้ถือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจําเป็ นต้ องเลือนการพิจารณา ให้ ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และเวลาทีประชุม
ครังต่อไป และให้ คณะกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม้ น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม
วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 44. เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในข้ อบังคับนี การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการออกเสียง
โดยวิธีชมู ือ หรือโดยการลงคะแนนลับนัน ให้ ห้ นุ หนึง ( ) หุ้นมีเสียงหนึง ( ) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ ส่วนเสียเป็ น
พิเศษในเรืองใด ผู้ถือหุ้นรายนันไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ และ
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
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(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสีย ง
เท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
(2) ในกรณีดังต่ อ ไปนีให้ ถื อ คะแนนเสียงไม่ น้อ ยกว่ าสามในสี (3/4) ของจํ านวนเสีย งทังหมดของผู้ถือ หุ้น ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํ า แก้ ไข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี ยวกั บ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทังหมดหรื อ บางส่ ว นที สํ า คั ญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิมหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพือเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้ อ 45. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทําอย่างน้ อยมีดงั นี
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทในรอบปี บัญชีทีผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืนๆ
การแต่ งตังกรรมการ
ข้ อ 19. เว้ นแต่ที ได้ กํ าหนดไว้ ใ นข้ อ 24. (ที ประชุม คณะกรรมการแต่ง ตังกรรมการในกรณี ที ตํ า แหน่ งว่ างลงเพราะเหตุอื น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้ สทิ ธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ทังนีต้ องไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะ
พึงเลือกตังในครังนัน
(3) ในกรณีที ผู้ถื อหุ้นใช้ สิทธิ เลือกบุคคลมากกว่ าหนึงคนเป็ นกรรมการ ผู้ถื อหุ้นมี สิทธิ ลงคะแนนเสียงให้ แก่ บุคคล
แต่ละท่านนันได้ เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงทีตนมีอยู่ ทังนี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(4) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึง
เลือกตังในครังนัน ในกรณีบคุ คลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ประธานในทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขาดเพือให้ ได้ จํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตัง
ในครังนัน
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ข้ อ 20. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการจํานวนหนึงในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3)
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้ ใช้ วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนัน
อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
การแต่ งตังผู้สอบบัญชี
ข้ อ 53. ให้ ทีประชุม สามัญประจํ าปี แต่ งตังผู้สอบบัญชี และให้ กําหนดจํา นวนเงินค่า ตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีนัน ผู้สอบ
บัญชีซึงพ้ นจากตํา แหน่ง ไปแล้ วนันมี สิทธิ ทีจะได้ รับเลือ กให้ ก ลับ เข้ ามารับ ตํา แหน่ง ได้ อีก ผู้สอบบัญชี ต้อ งไม่เ ป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ในบริษัท ทังนี บริษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
เงินปั นผลและเงินสํารอง
ข้ อ 54. ห้ ามมิใ ห้ บริ ษั ทจ่ายเงินปั น ผลจากเงิน ประเภทอืนนอกจากเงินกํ าไรซึงรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีทีบริ ษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งจ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครังคราวเมือเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควรพอทีจะทํา
เช่นนัน และเมือได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณีทีบริ ษั ทยังจํา หน่ายหุ้นไม่ค รบตามจํานวนทีจดทะเบีย นไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิมทุนแล้ ว บริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั น ผลทังหมดหรื อบางส่ว นโดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นโดยได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุม
ผู้ถือหุ้นก็ได้
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทําภายในหนึง (1) เดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี ให้ แจ้ ง เป็ นหนังสือ ไปยัง ผู้ถือหุ้น และให้ โ ฆษณาคําบอกกล่า วการจ่ายเงินปั น ผลนันในหนังสือพิ มพ์ เป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้ วย ถ้ าหากจ่า ยเงินปั นผลภายในช่วงเวลาทีกฎหมายกําหนด ห้ ามมิให้ เรี ยกร้ อ ง
ดอกเบียต่อบริษัท
ข้ อ 55. บริ ษัทต้ องจัดสรรกํา ไรสุทธิ ประจํ าปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้ อยกว่า ร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ ป ระจําปี หักด้ ว ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจาก
ทุนสํารองดัง กล่า วข้ า งต้ น แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ทีประชุม ผู้ถือ หุ้น ลงมติให้ จัดสรรเงินสํารองอืนๆ ตามที
เห็นสมควรเพือการดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้
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