
ข้อบงัคบั 

ของ 

บริษัท ศิครินทร์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 ข้อ 1. ข้อบงัคบันี ้ถ้ำมิได้ตรำไว้เป็นอยำ่งอื่น ให้น ำบทบญัญตัิแหง่กฎหมำยวำ่ด้วย บริษัทมหำชนจ ำกดั มำใช้บงัคบั 

 ข้อ 2. หุ้นของบริษัทมีมลูคำ่เทำ่กนั เป็นหุ้นสำมญัชนิดระบช่ืุอและเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครัง้เดยีวจนเต็มมลูคำ่ และ/

หรือเป็นหุ้นที่ช ำระด้วยทรัพย์สนิอื่นนอกจำกตวัเงิน และ/หรือให้ใช้ลขิสทิธ์ิในงำนวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยำศำสตร์สทิธิบตัร 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ แบบหรือหุน่จ ำลอง แผนผงั สตูร หรือกรรมวิธีลบัใดๆ หรือให้ ข้อสนเทศเก่ียวกบัประสบกำรณ์ทำง 

อตุสำหกรรม กำรพำณิชย์หรือวิทยำศำสตร์ 

 ข้อ 3. บริษัทจะก ำหนดข้อจ ำกดัใดๆ ในกำรโอนหุ้นมิได้ เว้นแตเ่พือ่เป็นกำรปฏิบตัิตำมบทบญัญตัแิหง่กฎหมำยวำ่

ด้วยบริษัท มหำชน จ ำกดั 

 ข้อ 4. บริษัทจะเป็นเจ้ำของหุ้นหรือรับจ ำน ำหุ้นของบริษัทเองมิได้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  (1) บริษัทอำจซือ้หุ้นคืนจำกผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยกบัมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่อนมุตัิกำรแก้ไข

ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสทิธิในกำรออกเสยีงลงคะแนน และสทิธิในกำรรับเงินปันผล ซึง่ผู้ ถือหุ้นเห็นวำ่ตนไมไ่ด้รับควำมเป็น

ธรรม 

  (2) บริษัทอำจซือ้หุ้นคืนเพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรบริหำรทำงกำรเงินในกรณีที่บริษัทมกี ำไรสะสม และสภำพ

คลอ่งสว่นเกิน และกำรซือ้หุ้นคืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุห้สบปัญหำทำงกำรเงิน 

 ทัง้นีหุ้้นท่ีบริษัทถือไมน่บัเป็นองค์ประชมุกำรประชมุผู้ ถือหุ้นรวมทัง้ไมม่ีสทิธิในกำรออกเสยีงลงคะแนนและสทิธิในกำร

รับเงินปันผล บริษัทจะต้องจ ำหนำ่ยหุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนตำมวรรคก่อน ภำยในเวลำที่บริษัทก ำหนดในโครงกำรซือ้หุ้นคืน ทัง้นีใ้น

กรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยหุ้นท่ีซือ้คืนได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด บริษัทจะด ำเนินกำรลดทนุท่ีช ำระแล้วโดยวิธีตดัหุ้นจด

ทะเบียนสว่นท่ีจ ำหนำ่ยไมไ่ด้ 

 กำรซือ้หุ้นคืน กำรจ ำหนำ่ยหุ้น และกำรตดัหุ้นจดทะเบยีนให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดใน

กฎกระทรวง 

 กำรซือ้หุ้นคืนของบริษัทดงักลำ่วต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตก่ำรซือ้คืนดงักลำ่วมจี ำนวนไม่

เกินร้อยละ 10 ของทนุช ำระแล้วให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรอนมุตักิำรซือ้หุ้นคืนดงักลำ่ว 



 ข้อ 5. กำรโอนหุ้นยอ่ยสมบรูณ์ เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้นโดยระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลำยมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน 

และสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน หำกกำรโอนหุ้นไมถ่กูต้องสมบรูณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค ำร้องทรำบภำยในเจ็ดวนั 

 ข้อ 6. กำรโอนหุ้นนัน้ จะใช้ยนับริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค ำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ว แตจ่ะใช้ยนั

บคุคลภำยนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ว ในกำรนีใ้ห้บริษัทลงทะเบียนกำรโอนภำยในเจ็ดวนันบัแตว่นัได้รับค ำ

ร้องขอนัน้ 

 ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้ รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหมใ่ห้ร้องขอตอ่บริษัท โดยท ำเป็นหนงัสอืลงลำยมอืช่ือของผู้ รับโอน

หุ้น และมีพยำนหนึง่คนเป็นอยำ่งน้อย ลงลำยมือช่ือรับรองลำยมอืช่ือนัน้ พร้อมทัง้เวนคือใบหุ้นเดมิหรือหลกัฐำนอื่นให้แก่

บริษัทในกำรนีใ้ห้บริษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยในเจ็ดวนันบัแตว่นัได้รับกำรร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นใหมภ่ำยในหนึง่

เดือนนบัแตว่นัได้รับค ำร้องขอนัน้ 

 ข้อ 8.  คณะกรรมกำรของบริษัทจะพงึมจี ำนวนเทำ่ใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก ำหนด แตต้่องไมน้่อยกวำ่ห้ำคนและ

กรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

 กรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยหรือไมก็่ได้ 

 ข้อ 9.  ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุปี ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่จ ำนวนหนึง่ในสำมเป็นอตัรำ ถ้ำจ ำนวน

กรรมกำรทีจ่ะแบง่ออก ให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำมนัน้ 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัให้ใช้วิธีจบัฉลำก

ออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ 

 ข้อ 10. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

  (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 

  (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสยีงเทำ่กนัเกิน

จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือพงึจะเลอืกตัง้ได้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

 ข้อ 11. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจ และหน้ำที่จดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัและมติของที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้น 



 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่แทนคณะกรรมกำร

ได้ แตจ่ะมอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิกำรแทนตนในฐำนะคณะกรรมกำรมิได้ 

 ข้อ 12. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยในสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 กำรประชมุผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึง่ ให้เรียกวำ่ กำรประชมุวิสำมญั 

 ข้อ 13. คณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่หนึง่ในห้ำของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ยี่สบิ

ห้ำคน ซึง่มีหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่หนึง่ในสบิของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด จะเข้ำช่ือกนัท ำหนงัสอืขอให้คณะกรรมกำร

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอื

ดงักลำ่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นภำยในหนึง่เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจำกผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 14. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นแตจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำ

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได้ 

 กำรมอบฉนัทะ ให้ท ำเป็นหนงัสอืและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และมอบแก่ประธำนที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำ

ประชมุ 

 ข้อ 15. ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบ

วำระกำรประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนวำ่เป็นเร่ืองทีจ่ะเสนอเพื่อ

ทรำบ เพื่ออนมุตัิหรือเพือ่พิจำรณำแล้วแตก่รณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักลำ่วและจดัสง่แก่ผู้ ถือหุ้นและ

นำยทะเบยีนทรำบไมน้่อยกวำ่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีโ้ฆษณำค ำบอกกลำ่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวำ่สำมวนั

ก่อนวนัประชมุด้วย 

 สถำนท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุตำมวรรคหนึง่ต้องอยูใ่นท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท 

 ข้อ 16. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น(ถ้ำม)ี มำประชมุไมน้่อยกวำ่ยี่สบิห้ำคน 

และต้องมีผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงชัว่โมงหนึง่จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำเข้ำประชมุไม่

ครบเป็นองค์ประชมุตำมทีก่ ำหนดไว้ในวรรคหนึง่ หำกวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอตำมข้อ 13. 

วรรคสอง กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้ำกำรประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอตำมข้อ 13. วรรค

สอง ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น ไมน้่อยกวำ่เจ็ดวนัประชมุในกำรประชมุครัง้หลงันี ้ถ้ำมีผู้ ถือ

หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้นมำประชมุไมน้่อยกวำ่สบิคนให้ถือวำ่เป็นองค์ประชมุได้ 



 ข้อ 17. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ำมคีะแนน

เสยีงเทำ่กนัให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำ

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

   (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ี ส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 

   (ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

   (ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลกิสญัญำเก่ียวกบักำรให้เชำ่กิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ี

ส ำคญั กำรมอบกมำยให้บคุคลอืน่เข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไร

ขำดทนุนัน้ 

 ข้อ 18. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรท ำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอ

ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

 งบดลุและงบก ำไรขำดทนุท่ีจดัท ำตำมวรรคหนึง่ หรือจดัท ำขึน้ในระหวำ่งรอบปีบญัชีเพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ คณะกรรมกำรต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนน ำเสนอตอ่ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 19. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ใน

กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอกีก็ได้ 

 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมกำร พนกังำน ลกูจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหนง่หน้ำที่ใดๆ ของบริษัท 

 ข้อ 20. ตรำของบริษัท เป็นดงัที่ประทบัไว้นี ้

   

 ข้อ 21. บริษัทอำจออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือหุ้นบริุมสทิธิหรือใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมทัง้หลกัทรัพย์อื่นใด

ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เสนอขำยแกป่ระชำชนได้ และกำรแปลงสภำพหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือหุ้นกู้

บริุมสทิธิ หรือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นหุ้นสำมญัให้กระท ำได้ภำยใต้บทบญัญตัิของกฎหมำย 



 ข้อ 22. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรได้มำหรือจ ำหนำ่ย

ไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตำมควำมหมำยทีก่ ำหนดตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีใ่ช้บงัคบักบั

กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่

กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ประกำศดงักลำ่วก ำหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 

 ข้อ 23. หุ้นของบริษัทสำมำรถโอนกนัได้อยำ่งเสรีโดยไมม่ข้ีอจ ำกดั เว้นแตก่ำรโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท ำให้มีคนตำ่ง

ด้ำวถือหุ้นในบริษัทเกินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีได้ออกจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 

 ข้อ 24. ในกรณีที่บริษัทมอบหมำยให้บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียนหุ้นของ

บริษัท วิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกบังำนทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตำมที่นำยทะเบยีนหุ้นก ำหนด 

 ข้อ 25. ห้ำมมิให้แบง่เงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไรในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู ่ห้ำมมิ

ให้จ่ำยเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบง่ตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเทำ่ๆ กนั เว้นแตข้่อบงัคบัของบริษัท จะก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่นในเร่ืองหุ้น

บริุมสทิธิ 

 คณะกรรมกำรอำจจำ่ยเงินปันผลระกวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้ครำว ในเมื่อเห็นวำ่บริษัทมีผลก ำไรสมควร

พอท่ีจะท ำเช่นนัน้ และรำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

 กำรจำ่ยเงินปันผล ให้กระท ำภำยใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้

ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ถือหุ้นและให้โฆษณำค ำบอกกลำ่วกำรจำ่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

  


