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ข้อบังคับของบริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ จงัหวดัใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร 

  
ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน

ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามที่ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทัง้นี ้สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่า
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูเปลีย่นแปลงแล้ว 

 
 วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องเป็นวนัท่ีลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมเ่กินสองเดือน 
 
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่วา่เป็นการประชุมสามญั หรือการประชมุวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม 

ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  
โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วนัก่อนประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั และไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุด้วย 

 
 ค าบอกกลา่วที่สง่ให้บรรดาผู้ ถือหุ้นนัน้ให้สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
ข้อ 38. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะต้อง

ลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด โดยมีรายละเอียด
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 
(ข) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 
 

ข้อ 39.  กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตาม
จ านวนที่ได้รับมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 8 
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ข้อ 40.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีส่บิห้า (25) 
คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 
 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนัน้
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่และให้สง่
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ 

 
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มอ่ยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

 
ข้อ 42.  ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่

ประชุมก าหนดสถานที่ วนัและเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานัน้ ห้ามมิให้ปรึกษา
กิจการอื่นใดนอกจากกิจการท่ีค้างมาแตว่นัประชมุครัง้ก่อน อนึง่ วิธีการสง่ค าบอกกลา่วให้เป็นไปตามข้อ 37. 

 
ข้อ 43.  ประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี ้

ต้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่

จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 
 
 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง  หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่ประชมุ
ครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยงั      
ผู้ ถือหุ้นไม้น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม
วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 
ข้อ 44. เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ไมว่่าจะเป็นการออกเสยีง

โดยวิธีชมูือ หรือโดยการลงคะแนนลบันัน้ ให้หุ้นหนึง่ (1) หุ้นมีเสยีงหนึ่ง (1) เสยีง ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้สว่นเสยีเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และ
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ              

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท  

 
ข้อ 45. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าอยา่งน้อยมีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
กำรแต่งตัง้กรรมกำร 
 
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 24. (ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวีธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลอืกเพียงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทัง้นีต้้องไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคล       

แตล่ะทา่นนัน้ได้เทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู ่ทัง้นี ้โดยจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้     
(4) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ
ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ 
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ข้อ 20. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ออกจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้
อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

 
กำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี
 
ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีนัน้ ผู้สอบ

บญัชีซึ่งพ้นจากต าแหน่งไปแล้วนัน้มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งได้อีก ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทัง้นี ้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
เงนิปันผลและเงนิส ำรอง 

 
ข้อ 54. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยงัมียอด

ขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 
 เงินปันผลให้แบง่จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท า

เช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 
 ในกรณีที่บริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด ห้ามมิให้เรียกร้อง
ดอกเบีย้ตอ่บริษัท 

 
ข้อ 55.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน นอกจาก
ทุนส ารองดงักล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินส ารองอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 
 
 


