ข้ อบังคับ
ของ
บริ ษัท ศิคริ นทร์ จำกัด (มหำชน)

ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ ถ้ ำมิได้ ตรำไว้ เป็ นอย่ำงอื่น ให้ นำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้ วย บริ ษัทมหำชนจำกัด มำใช้ บงั คับ
ข้ อ 2. หุ้นของบริ ษัทมีมลู ค่ำเท่ำกัน เป็ นหุ้นสำมัญชนิดระบุชื่อและเป็ นหุ้นที่ต้องใช้ เงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่ำ และ/
หรื อเป็ นหุ้นที่ชำระด้ วยทรัพย์สนิ อื่นนอกจำกตัวเงิน และ/หรื อให้ ใช้ ลขิ สิทธิ์ในงำนวรรณกรรม ศิลปะ หรื อวิทยำศำสตร์ สทิ ธิบตั ร
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ แบบหรื อหุน่ จำลอง แผนผัง สูตร หรื อกรรมวิธีลบั ใดๆ หรื อให้ ข้ อสนเทศเกี่ยวกับประสบกำรณ์ทำง
อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์หรื อวิทยำศำสตร์
ข้ อ 3. บริ ษัทจะกำหนดข้ อจำกัดใดๆ ในกำรโอนหุ้นมิได้ เว้ นแต่เพือ่ เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยว่ำ
ด้ วยบริษัท มหำชน จำกัด
ข้ อ 4. บริ ษัทจะเป็ นเจ้ ำของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริ ษัทเองมิได้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทอำจซื ้อหุ้นคืนจำกผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ อนุมตั ิกำรแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในกำรรับเงินปั นผล ซึง่ ผู้ถือหุ้นเห็นว่ำตนไม่ได้ รับควำมเป็ น
ธรรม
(2) บริ ษัทอำจซื ้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรทำงกำรเงินในกรณีที่บริ ษัทมีกำไรสะสม และสภำพ
คล่องส่วนเกิน และกำรซื ้อหุ้นคืนนันไม่
้ เป็ นเหตุให้ สบปั ญหำทำงกำรเงิน
ทังนี
้ ้หุ้นที่บริ ษัทถือไม่นบั เป็ นองค์ประชุมกำรประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังไม่
้ มีสทิ ธิในกำรออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในกำร
รับเงินปั นผล บริ ษัทจะต้ องจำหน่ำยหุ้นที่บริ ษัทซื ้อคืนตำมวรรคก่อน ภำยในเวลำที่บริ ษัทกำหนดในโครงกำรซื ้อหุ้นคืน ทังนี
้ ้ใน
กรณีที่บริ ษัทไม่สำมำรถจำหน่ำยหุ้นที่ซื ้อคืนได้ ภำยในเวลำที่กำหนด บริ ษัทจะดำเนินกำรลดทุนทีช่ ำระแล้ วโดยวิธีตดั หุ้นจด
ทะเบียนส่วนที่จำหน่ำยไม่ได้
กำรซื ้อหุ้นคืน กำรจำหน่ำยหุ้น และกำรตัดหุ้นจดทะเบียนให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
กำรซื ้อหุ้นคืนของบริ ษัทดังกล่ำวต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่กำรซื ้อคืนดังกล่ำวมีจำนวนไม่
เกินร้ อยละ 10 ของทุนชำระแล้ วให้ เป็ นอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรอนุมตั กิ ำรซื ้อหุ้นคืนดังกล่ำว

ข้ อ 5. กำรโอนหุ้นย่อยสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน หำกกำรโอนหุ้นไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคำร้ องทรำบภำยในเจ็ดวัน
ข้ อ 6. กำรโอนหุ้นนัน้ จะใช้ ยนั บริ ษัทได้ เมื่อบริษัทได้ รับคำร้ องขอให้ ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยนั
บุคคลภำยนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ ว ในกำรนี ้ให้ บริ ษัทลงทะเบียนกำรโอนภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ได้ รับคำ
ร้ องขอนัน้
ข้ อ 7. ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนหุ้นประสงค์จะได้ ใบหุ้นใหม่ให้ ร้องขอต่อบริ ษัท โดยทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อของผู้รับโอน
หุ้น และมีพยำนหนึง่ คนเป็ นอย่ำงน้ อย ลงลำยมือชื่อรับรองลำยมือชื่อนัน้ พร้ อมทังเวนคื
้
อใบหุ้นเดิมหรื อหลักฐำนอื่นให้ แก่
บริ ษัทในกำรนี ้ให้ บริ ษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ได้ รับกำรร้ องขอและให้ บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภำยในหนึง่
เดือนนับแต่วนั ได้ รับคำร้ องขอนัน้
ข้ อ 8. คณะกรรมกำรของบริ ษัทจะพึงมีจำนวนเท่ำใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำห้ ำคนและ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
กรรมกำรบริษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 9. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกปี ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึง่ ในสำมเป็ นอัตรำ ถ้ ำจำนวน
กรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออก ให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำมนัน้
กรรมกำรทีจ่ ะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับให้ ใช้ วิธีจบั ฉลำก
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
ข้ อ 10. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำร
้
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตำม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตังได้
้ ในครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
ข้ อ 11. คณะกรรมกำรมีอำนำจ และหน้ ำที่จดั กำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อหลำยคนปฏิบตั ิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ แทนคณะกรรมกำร
ได้ แต่จะมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิกำรแทนตนในฐำนะคณะกรรมกำรมิได้
ข้ อ 12. คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่ำ กำรประชุมวิสำมัญ
ข้ อ 13. คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในห้ ำของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สบิ
ห้ ำคน ซึง่ มีห้ นุ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ ำชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมกำร
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่ำวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ข้ อ 14. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ ำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
กำรมอบฉันทะ ให้ ทำเป็ นหนังสือและลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธำนที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ ำ
ประชุม
ข้ อ 15. ในกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรำยละเอียดตำมสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่ องทีจ่ ะเสนอเพื่อ
ทรำบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพือ่ พิจำรณำแล้ วแต่กรณี รวมทังควำมเห็
้
นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำวและจัดส่ง แก่ผ้ ถู ือหุ้นและ
นำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำมวัน
ก่อนวันประชุมด้ วย
สถำนที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตำมวรรคหนึง่ ต้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ของบริ ษัท
ข้ อ 16. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น(ถ้ ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่ สบิ ห้ ำคน
และต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำหนึง่ ในสำมของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ วถึงชัว่ โมงหนึง่ จำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มำเข้ ำประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตำมทีก่ ำหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้ องขอตำมข้ อ 13.
วรรคสอง กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้ องขอตำมข้ อ 13. วรรค
สอง ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันประชุมในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้ ถ้ ำมีผ้ ถู ือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำสิบคนให้ ถือว่ำเป็ นองค์ประชุมได้

ข้ อ 17. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ำมีคะแนน
เสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถื อหุ้นซึง่ มำ
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่ สำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) กำรซื ้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมำเป็ นของบริ ษัท
(ค) กำรทำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้ เช่ำกิจกำรของบริษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่
สำคัญ กำรมอบกมำยให้ บคุ คลอืน่ เข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษัท หรื อกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไร
ขำดทุนนัน้
ข้ อ 18. คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
งบดุลและงบกำไรขำดทุนทีจ่ ดั ทำตำมวรรคหนึง่ หรื อจัดทำขึ ้นในระหว่ำงรอบปี บัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนนันให้
้ เสร็ จก่ อนนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 19. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ใน
กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ ำง หรื อผู้ดำรงตำแหน่งหน้ ำที่ใดๆ ของบริษัท
ข้ อ 20. ตรำของบริ ษัท เป็ นดังที่ประทับไว้ นี ้

ข้ อ 21. บริ ษัทอำจออกหุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อหุ้นบุริมสิทธิหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทังหลั
้ กทรัพย์อื่นใด
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เสนอขำยแก่ประชำชนได้ และกำรแปลงสภำพหุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อหุ้นกู้
บุริมสิทธิ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสำมัญให้ กระทำได้ ภำยใต้ บทบัญญัติของกฎหมำย

ข้ อ 22. ในกรณีที่บริษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรเกี่ยวกับกำรได้ มำหรื อจำหน่ำย
ไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อยตำมควำมหมำยทีก่ ำหนดตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้ บงั คับกับ
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน แล้ วแต่
กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ประกำศดังกล่ำวกำหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้ ด้ วย
ข้ อ 23. หุ้นของบริ ษัทสำมำรถโอนกันได้ อย่ำงเสรี โดยไม่มขี ้ อจำกัด เว้ นแต่กำรโอนหุ้นเช่นนันเป็
้ นผลทำให้ มีคนต่ำง
ด้ ำวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ ออกจำหน่ำยแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ข้ อ 24. ในกรณีที่บริษัทมอบหมำยให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เป็ นนำยทะเบียนหุ้นของ
บริ ษัท วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงำนทะเบียนของบริษัทให้ เป็ นไปตำมที่นำยทะเบียนหุ้นกำหนด
ข้ อ 25. ห้ ำมมิให้ แบ่งเงินปั นผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไรในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ ำมมิ
ให้ จ่ำยเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน เว้ นแต่ข้อบังคับของบริ ษัท จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่นในเรื่ องหุ้น
บุริมสิทธิ
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปั นผลระกว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ ครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนัน้ และรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
กำรจ่ำยเงินปั นผล ให้ กระทำภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้
ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ ด้วย

