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วัตถุประสงค ์
ของ 

บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

(1) ซือ้ จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอ่ืน ซึ่งทรัพยสิ์นใด ๆ 
ตลอดจนดอกผลของทรพัยสิ์นนัน้ 

(2) ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปล่ียน และจ าหน่าย ทรพัยสิ์นโดยประการอื่น 

(3) เป็นนายหนา้ ตัวแทน ตัวแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวน้แต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้
สมาคมและการคา้หลกัทรพัย ์

(4) กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงินอื่น และใหกู้ย้ืมเงินหรือใหเ้ครดิตดว้ยวิธีการอื่น 
โดยจะมีหลกัประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้การรบั ออก โอน และสลกัหลงัตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือไดอ้ย่างอื่น 
เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

(5) ท าการจดัตัง้ส านกังานสาขาหรือแต่งตัง้ตวัแทน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(6) เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทจ ากดัและบรษิัทมหาชนจ ากดัอื่น  

(7) ประกอบกิจการคา้สตัวม์ีชีวิต เนือ้สตัวช์ าแหละ เนือ้สตัวแ์ช่แข็ง และเนือ้สตัวบ์รรจกุระป๋อง 

(8) ประกอบกิจการคา้ ขา้ว ขา้วโพด มนัส าปะหลงั มนัส าปะหลงัอดัเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ถั่ว งา ละหุ่ง ปาลม์
น า้มนั ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภณัฑจ์ากสินคา้ดงักล่าว ครั่ง หนงัสตัว ์เขาสตัว ์ไม ้แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยาง
ชนิดอื่นอนัผลิตขึน้ หรือไดม้าจากส่วนหน่ึงส่วนใดของตน้ยางพารา ของป่าสมนุไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทกุชนิด 

(9) ประกอบกิจการคา้ ผกั ผลไม ้หน่อไม ้พรกิไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น า้ดื่ม น า้แร ่น า้ผลไม ้อาหารสด อาหารแหง้ อาหาร
ส าเร็จรูป อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น า้ซอส น า้ตาล น า้มนัพืช อาหารสตัว ์และ
เครื่องบรโิภคอื่น 

(10) ประกอบกิจการคา้ ผา้ ผา้ทอจากใยสงัเคราะห ์ดา้ย ดา้ยยางยืด เสน้ใยไนล่อน ใยสงัเคราะห ์เสน้ดา้ยยืด เครื่องนุ่งหม่ 
เสือ้ผา้ส าเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดบั ถุงเทา้ ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเทา้ กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น ส่ิงทอ 
อปุกรณก์ารเล่นกีฬา 

(11) ประกอบกิจการคา้ เครื่องเคหภณัฑ ์เครื่องเรือน เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องแกว้ เครื่องครวั ตูเ้ย็น เครื่องปรบัอากาศ เครื่อง
ฟอกอากาศ พดัลม เครื่องดูดอากาศ หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องท าความรอ้น เครื่องท าความเย็น เตาอบ
ไมโครเวฟ เครื่องใชไ้ฟฟ้า อปุกรณไ์ฟฟ้า รวมทัง้อะไหล่และอปุกรณข์องสินคา้ดงักล่าว 
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(12) ประกอบกิจการคา้ วสัดุก่อสรา้ง อุปกรณแ์ละเครื่องมือใชใ้นการก่อสรา้ง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี  
เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ ์อุปกรณป์ระปา 
รวมทัง้อะไหล่และอปุกรณข์องสินคา้ดงักล่าว 

(13) ประกอบกิจการคา้ เครื่องจกัร เครื่องยนต ์เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องสบูน า้  
เครื่องบ าบดัน า้เสีย และเครื่องก าจดัขยะ 

(14) ประกอบกิจการคา้ น า้มนัเชือ้เพลิง ถ่านหิน ผลิตภณัฑอ์ย่างอื่นท่ีก่อใหเ้กิดพลงังาน และสถานีบรกิารน า้มนัเชื ้อเพลิง 

(15) ประกอบกิจการคา้ ยา ยารกัษาโรค เภสชัภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เครื่องมือแพทย ์เครื่องมือเครื่องใชท้างวิทยาศาสตร ์ปุ๋ ย  
ยาปราบศตัรูพืช ยาบ ารุงพืชและสตัวท์กุชนิด 

(16) ประกอบกิจการคา้ เครื่องส าอาง อปุกรณเ์ครื่องมือและเครื่องใชเ้สรมิความงาม 

(17) ประกอบกิจการคา้ กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การ
ถ่ายภาพและภาพยนตร ์เครื่องค านวณ เครื่องพิมพ ์อุปกรณก์ารพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ตูเ้ก็บเอกสาร เครื่องใช้
ส านกังาน เครื่องมือส่ือสาร คอมพิวเตอร ์รวมทัง้อปุกรณแ์ละอะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว 

(18) ประกอบกิจการคา้ ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอื่น รวมทัง้วตัถทุ  าเทียมสิ่งดงักล่าว 

(19) ประกอบกิจการคา้ เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือส่ิงอื่นซึ่งมีลักษณะคลา้ยคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือ
ส าเรจ็รูป 

(20) ประกอบกิจการคา้ ยางเทียม ส่ิงท าเทียม วตัถหุรือสินคา้ดงักล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร ์

(21) สั่งเขา้มาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซึ่งสินคา้ตามที่ก าหนดไวใ้นวตัถทุี่ประสงค์ 

(22) ท าการประมลูเพื่อขายสินคา้ตามวตัถุที่ประสงคใ์หแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองคก์รของรฐั  
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(23) ประกอบกิจการรบัเหมาก่อสรา้งอาคาร อาคารพาณิชย ์อาคารท่ีพกัอาศยั สถานท่ีท าการ ถนน สะพาน เขื่อน อโุมงค ์
และงานก่อสรา้งอย่างอื่นทกุชนิด รวมทัง้รบัท างานโยธาทกุประเภท 

(24) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร โบวล่ิ์ง นวดแผนโบราณ โรงภาพยนตรแ์ละโรงมหรสพอื่น สถานพกัตากอากาศ  
สนามกีฬา สระว่ายน า้ 

(25) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับท าการฝึกสอน และอบรม
ทางดา้นวิชาการเก่ียวกบัการแพทย ์การอนามยั 

(26) ประกอบกิจการจดัสรา้งและจดัจ าหน่ายภาพยนตร ์โรงภาพยนตร ์สถานพกัตากอากาศและโรงมหรสพอื่น สนามกีฬา 
สระวายน า้ โบวล่ิ์ง 

(27) ประกอบกิจการตดัผม แต่งผม เสรมิสวย ตดัเย็บและซกัรีดเสือ้ผา้ 
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(28) ประกอบกิจการรบัจา้งถ่ายรูป ลา้ง อดั ขยายรูป รวมทัง้เอกสาร 

(29) ประกอบกิจการสถานีบริการน า้มันเชือ้เพลิง และให้บริการซ่อม บ ารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน า้ยากันสนิม 
ส าหรบัยานพาหนะทกุประเภท รวมทัง้บรกิารติดตัง้ ตรวจสอบ และแกไ้ขอปุกรณป์้องกนัวินาศภยัทกุประเภท 

(30) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้รบับรกิารน าของออกจากท่าเรือตามพิธีศลุกากร และการจดัระวางการขนส่งทกุชนิด 

(31) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดท า จัดพิมพแ์ละเผยแพร่สถิติ ขอ้มูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทัง้วิเคราะหแ์ละประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ 

(32) ประกอบกิจการบรกิารทางดา้นกฎหมาย ทางบญัชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทัง้กิจการโฆษณา 

(33) ประกอบธุรกิจบริการรบัค า้ประกันหนีสิ้น ความรบัผิด และการปฎิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรบับริการ  
ค า้ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยคนเข้าเมือง 
กฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร และกฎหมายอื่น 

(34) ประกอบกิจการบริการรบัเป็นที่ปรกึษาและให้ค าแนะน าปัญหาเก่ียวกบัดา้นบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
รวมทัง้ปัญหาการผลิต การตลาดและจดัจ าหน่าย 

(35) ประกอบธุรกิจบรกิาร รบัเป็นผูจ้ดัการและดแูลผลประโยชน ์เก็บผลประโยชน ์และจดัการทรพัยสิ์นใหบ้คุคลอื่น 

(36) ประกอบกิจการประมลูเพื่อขายสินคา้และรบัจา้งท าของตามวตัถปุระสงคท์ัง้หมดใหแ้ก่บคุคล คณะบุคคล นิติบคุคล  
ส่วนราชการ และองคก์ารของรฐั 

(37) ประกอบกิจการท านา ท าสวน ท าไร่ ท านาเกลือ ท าป่าไม ้ท าสวนยาง เลีย้งสตัว ์กิจการคอกปศสุตัว ์ประมง แพปลา 
และสะพานปลา 

(38) ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ โรงพิมพ ์รบัพิมพห์นงัสือ พิมพห์นงัสือจ าหน่ายและออกหนงัสือพิมพ ์

(39) ประกอบกิจการโรงสี โรงเล่ือย โรงงานไสไมแ้ละอบไม ้โรงงานต่อตวัถงัรถยนต ์โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ 
โรงงานผลิตเครื่องป้ันดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน า้มันพืช โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา้ โรงงานป่ันดา้ย 
โรงงานยอ้มผา้และพิมพล์วดลายผา้ โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต ์โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึง
โลหะ โรงงานสงักะสี โรงงานผลิตอาหารส าเรจ็รูป โรงงานแก๊ส โรงงานน า้ตาล โรงงานผลิตเครื่องใชพ้ลาสติก โรงงาน
รีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูหนา้ต่าง โรงงานแกว้ โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงาน
ประกอบรถยนต ์โรงน า้แข็ง 

(40) ประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัการพิมพล์งบนพลาสติก แผ่นพลาสติก ฉลาก แผ่นฟิลม์ บรรจภุณัฑ ์วสัดอุปุกรณท์กุชนิด 

(41) ประกอบกิจการคา้ ผลิต สรา้ง ซือ้ ขาย จ าหน่าย บรรจ ุประกอบ น าเขา้ และส่งออก ส่ิงพิมพ ์พลาสติก แผ่นพลาสติก 
ฉลาก แผ่นฟิลม์ บรรจภุณัฑ ์วสัดอุปุกรณท์กุชนิด  
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(42) ประกอบกิจการคา้ ผลิต สรา้ง ซือ้ ขาย จ าหน่าย ซ่อมแซม ประกอบ น าเขา้ และส่งออก แม่พิมพ ์และวสัดุอุปกรณใ์ด ๆ  
ที่เก่ียวเนื่องกบัการพิมพ ์

(43) ประกอบกิจการบริการ แนะน า ใหค้  าปรึกษา ออกแบบเก่ียวกับส่ิงพิมพ ์พลาสติก แผ่นพลาสติก ฉลาก แผ่นฟิลม์ 
บรรจภุณัฑ ์วสัดอุปุกรณท์กุชนิด  

(44) ประกอบกิจการเก่ียวกับไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ 

(45) ติดต่อหน่วยงานราชการ เทศบาล ทอ้งถิ่นและเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิ กรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต  
สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ แผนแบบ ยี่หอ้ สมัปทาน หรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดซึ่งจ าเป็นในการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทหรือท่ีเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัทเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

(46) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ)  ต่อผู้ถือหุ้น 
ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว ้หรือในราคาสงูกว่าหรือต ่ากว่าราคาที่ตราไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัท
มหาชน และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวตลอดจน
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะนัน้ 

(47) น าเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซือ้หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพยอ์ื่นของบริษัทใด  ๆ ซึ่งตั้งขึน้เพื่อประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือกิจการอื่นและท าการขาย จ าหน่าย หรือซือ้กลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย ์หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และ
หลกัทรพัยอ์ื่นเช่นว่านัน้ ยกเวน้กิจการคา้หลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 


