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ข้อบังคับของบริษัท เซป็เป้ จาํกัด (มหาชน) ที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี� (4) เดือน นับแต่วันสิ �นสดุของ

รอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที�อันเป็นที�ตั �งของสํานักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที�อื�นใดตามที�ประธาน

กรรมการจะเห็นสมควร 

  

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที�มีชื�ออยู่ในทะเบียน

ผู้ถือหุ้ น ณ วันที�คณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป

ตามที�ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหุ้ นในวันเดียวกัน ทั �งนี � สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่า

ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัประชมุผู้ถือหุ้นจะมีข้อมลูเปลี�ยนแปลงแล้ว 

 

 วนัที�กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องเป็นวนัที�ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน 

 

ข้อ 37. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชมุสามญั หรือการประชมุวิสามญั ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม 

ระบสุถานที� วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  

โดยระบุว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�อง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด

ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุด้วย 

 

 คําบอกกลา่วที�สง่ให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั �นให้สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นซึ�งบรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้อง

ลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด โดยมีรายละเอียด

อย่างน้อยดงัต่อไปนี � 

(ก) จํานวนหุ้นที�ผู้มอบฉนัทะถืออยู่ 

(ข) ชื�อผู้รับมอบฉนัทะ 

(ค) ครั �งที�ของการประชมุที�มอบฉนัทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี �จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที�ประธานกรรมการกําหนด ณ ที�ประชุมก่อนผู้ รับมอบ

ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 39.  กรณีที�มีการมอบฉันทะ บุคคลทั �งที�เป็นผู้ ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นที�ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตาม

จํานวนที�ได้รับมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสยีงสว่นตวัในกรณีที�ตนเป็นผู้ถือหุ้น 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 
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ข้อ 40.  ในการประชมุผู้ถือหุ้นทกุครั �ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) 

ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 

 ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (�) ชั�วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั �น

เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง

หนงัสอืนดัประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั �งหลงันี �ไม่บังคับว่าจะต้องครบ

องค์ประชมุ 

 

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่

สามารถปฎิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชมุหรือไม่สามารถปฎิบตัิหน้าที�ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ�งเป็น

ประธานในที�ประชมุ 

 

ข้อ 42.  ผู้ เป็นประธานในที�ประชุมจะเลื�อนการประชุมผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอื�นโดยความยินยอมของที�ประชุมก็ได้ และให้ที�

ประชุมกําหนดสถานที� วันและเวลาที�จะประชุมครั �งต่อไปด้วย แต่ในที�ประชุมซึ�งได้เลื�อนมานั �น ห้ามมิให้ปรึกษา

กิจการอื�นใดนอกจากกิจการที�ค้างมาแต่วนัประชมุครั �งก่อน อนึ�ง วิธีการสง่คําบอกกลา่วให้เป็นไปตามข้อ 37. 

 

ข้อ 43.  ประธานที�ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที�ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี �

ต้องดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที�ประชุมจะมีมติให้

เปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

 

 เมื�อที�ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้ทั �งหมดจะขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกก็ได้ 

 

 ในกรณีที�ที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ�ง หรือพิจารณาเรื�องที�ผู้ถือหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชมุกําหนดสถานที� วัน และเวลาที�ประชุม

ครั �งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที� วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยัง     

ผู้ถือหุ้นไม้น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทั �งนี � ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม

วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 

ข้อ 44. เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อบงัคบันี � การออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง

โดยวิธีชมูือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั �น ให้หุ้นหนึ�ง (�) หุ้นมีเสยีงหนึ�ง (�) เสยีง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็น

พิเศษในเรื�องใด ผู้ถือหุ้นรายนั �นไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออกเสียงเลือกตั �งกรรมการ และ

มติของที�ประชมุผู้ถือหุ้นนั �นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี � 
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี �ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากดัหรือบริษัทจํากดัมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญ              

การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวัตถุประสงค์

จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ�มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ เพื�อเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป 

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท  

 

ข้อ 45. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทําอย่างน้อยมีดงันี � 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

(4) พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 

(6) กิจการอื�นๆ 

 

การแต่งตั �งกรรมการ 

 

ข้อ 19. เว้นแต่ที�ได้กําหนดไว้ในข้อ 24. (ที�ประชุมคณะกรรมการแต่งตั�งกรรมการในกรณีที�ตําแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื�น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวีธีการดงัต่อไปนี � 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลอืกเพียงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั �งนี �ต้องไม่เกินจํานวนกรรมการที�จะ

พงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น 

(3) ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ�งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคล       

แต่ละท่านนั �นได้เท่ากบัจํานวนคะแนนเสยีงที�ตนมีอยู่ ทั �งนี � โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้     

(4) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึง

เลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีบคุคลซึ�งได้รับการเลอืกตั �งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ

ที�จะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ให้ประธานในที�ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาดเพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะพึงเลือกตั �ง

ในครั �งนั �น 
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ข้อ 20. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) 
 
 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั �น

อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 
 
การแต่งตั �งผู้สอบบัญชี 
 
ข้อ 53. ให้ที�ประชุมสามัญประจําปีแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี และให้กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั �น ผู้สอบ

บัญชีซึ�งพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนั �นมีสิทธิที�จะได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งได้อีก ผู้ สอบบัญชีต้องไม่เป็น

กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใดๆ ในบริษัท ทั �งนี � บริษัทต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 
 
เงนิปันผลและเงนิสํารอง 

 
ข้อ 54. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไรซึ�งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีที�บริษัทยังมียอด

ขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 
 เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราวเมื�อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที�จะทํา

เช่นนั �น และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 
 
 ในกรณีที�บริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที�จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทุนแล้ว บริษัทจะ

จ่ายเงินปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุม     

ผู้ถือหุ้นก็ได้ 
 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

ทั �งนี � ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้ น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั �นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที�กฎหมายกําหนด ห้ามมิให้เรียกร้อง

ดอกเบี �ยต่อบริษัท 

 

ข้อ 55.  บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสาํรองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจาก

ทุนสํารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสํารองอื�นๆ ตามที�

เห็นสมควรเพื�อการดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
 

 

 


