
  
 

 
 

 
ข้อบังคับของบริษัท เซป็เป้ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ข้อ 33.  ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการมี

สิทธิได้รับค่าตอบแทน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และสวัสดิการต่างๆจากบริษัทในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นท านองเดียวกนั ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
จะพิจารณาก าหนดโดยอาศยัมติซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ยงัมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ 
ตามระเบียบของบริษัท (ถ้ามี) 

  
 ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนั
ที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกทางหนึง่ 

 
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสี ่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการจะเห็นสมควร 

  
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ให้เป็นไปตามที่ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัเดียวกนั ทัง้นี ้สทิธิของบคุคลดงักลา่วย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน 
แม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูเปลีย่นแปลงแล้ว 

 
 วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องเป็นวนัที่ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน 
 
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสอืนดั

ประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร  โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชมุ และให้
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุม
ด้วย 

 
 ค าบอกกลา่วที่สง่ให้บรรดาผู้ ถือหุ้นนัน้ให้สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย

ล ำดับท่ี 8 



  
 

 
 

ข้อ 38. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะ
ต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้
(ก) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 
(ข) ชือ่ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
หนงัสอืมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชมุก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุ 
 

ข้อ 39.  กรณีที่มีการมอบฉนัทะ บคุคลทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสทิธิออกเสยีงตาม
จ านวนที่ได้รับมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีที่ตนเป็นผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 
 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า

ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่

สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชมุ 

 
ข้อ 42.  ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมจะเลือ่นการประชุมผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่

ประชมุก าหนดสถานที่ วนัและเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไปด้วย แต่ในที่ประชมุซึ่งได้เลื่อนมานัน้ ห้ามมิให้ปรึกษา
กิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วนัประชมุครัง้ก่อน อนึง่ วิธีการสง่ค าบอกกลา่วให้เป็นไปตามข้อ 37. 

 
ข้อ 43.  ประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทว่าด้วยการประชมุ ในการ

นีต้้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชมุ เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

 
 เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหุ้น

ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกก็ได้ 



  
 

 
 

 ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่
ประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการ
ประชุมไปยัง     ผู้ ถือหุ้ นไม้น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี  ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 
ข้อ 44. เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้ การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออก

เสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันัน้ ให้หุ้ นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี  ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ              

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท  

 
ข้อ 45. กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าอย่างน้อยมีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน
มา 
(2) พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
กำรแต่งตัง้กรรมกำร 
 
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 24. (ทีป่ระชมุคณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวีธีการดงัต่อไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง 



  
 

 
 

(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลอืกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ านวนกรรมการ
ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บคุคล       
แต่ละท่านนัน้ได้เท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้     

(4) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
 

ข้อ 20. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะ

ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

 
กำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
 
ข้อ 53. ให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีนัน้ ผู้สอบ

บญัชีซึง่พ้นจากต าแหน่งไปแล้วนัน้มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งได้อีก ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทัง้นี ้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้ สอบ
บัญชีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ /หรือกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง 

 
เงนิปันผลและเงนิส ำรอง 

 
ข้อ 54. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซึ่งรวมถงึก าไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยงัมียอด

ขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 
 เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้

ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบ ริษัทมีก าไรสมควร

พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
 ในกรณีที่บริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุแล้ว บริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

 



  
 

 
 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด ห้ามมิให้
เรียกร้องดอกเบีย้ต่อบริษัท 

 
ข้อ 55.  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
นอกจากทุนส ารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินส ารอง
อื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 


