วัตถุประสงค์

สำหรับ
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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วัตถุประสงค์
ของ
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(1)

ซือ้ จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถื อกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนัน้

(2)

ขาย โอน จานอง จานา แลกเปลี่ยน และจาหน่าย ทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3)

เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้
สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

(4)

กูย้ ืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบคุ คล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กยู้ ืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ การรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5)

ทาการจัดตัง้ สานักงานสาขาหรือแต่งตัง้ ตัวแทน ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ

(6)

เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัดอื่น

(7)

ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนือ้ สัตว์ชาแหละ เนือ้ สัตว์แช่แข็ง และเนือ้ สัตว์บรรจุกระป๋ อง

(8)

ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง มันสาปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม
นา้ มัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยาง
ชนิดอื่นอันผลิตขึน้ หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่ าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9)

ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม นา้ ดื่ม นา้ แร่ นา้ ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
สาเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง เครื่องกระป๋ อง เครื่องปรุงรสอาหาร นา้ ซอส นา้ ตาล นา้ มันพืช อาหารสัตว์ และ
เครื่องบริโภคอื่น

(10)

ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม
เสือ้ ผ้าสาเร็จรู ป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋ า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ
อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11)

ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่ องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตูเ้ ย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทาความร้อน เครื่องทาความเย็น เตาอบ
ไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทัง้ อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
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(12)

ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี
เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา
รวมทัง้ อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13)

ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบนา้
เครื่องบาบัดนา้ เสีย และเครื่องกาจัดขยะ

(14)

ประกอบกิจการค้า นา้ มันเชือ้ เพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการนา้ มันเชื ้อเพลิง

(15)

ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย
ยาปราบศัตรูพืช ยาบารุงพืชและสัตว์ทกุ ชนิด

(16)

ประกอบกิจการค้า เครื่องสาอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17)

ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่ องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การ
ถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคานวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตูเ้ ก็บเอกสาร เครื่องใช้
สานักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ อุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18)

ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทัง้ วัตถุทาเทียมสิ่งดังกล่าว

(19)

ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือ
สาเร็จรูป

(20)

ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทาเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21)

สั่งเข้ามาจาหน่ายในประเทศและส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กาหนดไว้ในวัตถุท่ปี ระสงค์

(22)

ทาการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุท่ีประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ

(23)

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกั อาศัย สถานที่ทาการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทัง้ รับทางานโยธาทุกประเภท

(24)

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โบว์ลิ่ง นวดแผนโบราณ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ
สนามกีฬา สระว่ายนา้

(25)

ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทาการฝึ กสอน และอบรม
ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(26)

ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจาหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ สถานพักตากอากาศและโรงมหรสพอื่น สนามกีฬา
สระวายนา้ โบว์ลิ่ง

(27)

ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสือ้ ผ้า
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(28)

ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทัง้ เอกสาร

(29)

ประกอบกิจการสถานีบริการนา้ มันเชือ้ เพลิง และให้บริการซ่อม บารุ งรักษา ตรวจสอบ อัดฉี ด พ่นนา้ ยากันสนิม
สาหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทัง้ บริการติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(30)

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางนา้ ทางอากาศ ทัง้ ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ รับบริการนาของออกจากท่าเรือตามพิธีศลุ กากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(31)

ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทา จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทัง้ วิเคราะห์และประเมินผลในการดาเนินธุรกิจ

(32)

ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปั ตยกรรม รวมทัง้ กิจการโฆษณา

(33)

ประกอบธุรกิจบริการรับคา้ ประกันหนีส้ ิน ความรับผิด และการปฎิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ
คา้ ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(34)

ประกอบกิจการบริการรับเป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาปั ญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
รวมทัง้ ปั ญหาการผลิต การตลาดและจัดจาหน่าย

(35)

ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็ นผูจ้ ดั การและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บคุ คลอื่น

(36)

ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทาของตามวัตถุประสงค์ทงั้ หมดให้แก่บคุ คล คณะบุคคล นิติบคุ คล
ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(37)

ประกอบกิจการทานา ทาสวน ทาไร่ ทานาเกลือ ทาป่ าไม้ ทาสวนยาง เลีย้ งสัตว์ กิจการคอกปศุสตั ว์ ประมง แพปลา
และสะพานปลา
ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจาหน่ายและออกหนังสือพิมพ์

(38)
(39)

ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ
โรงงานผลิตเครื่องปั้ นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดนา้ มันพืช โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่ นด้าย
โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึง
โลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสาเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานนา้ ตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงาน
รีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงาน
ประกอบรถยนต์ โรงนา้ แข็ง

(40)

ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการพิมพ์ลงบนพลาสติก แผ่นพลาสติก ฉลาก แผ่นฟิ ลม์ บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิด

(41)

ประกอบกิจการค้า ผลิต สร้าง ซือ้ ขาย จาหน่าย บรรจุ ประกอบ นาเข้า และส่งออก สิ่งพิมพ์ พลาสติก แผ่นพลาสติก
ฉลาก แผ่นฟิ ลม์ บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิด
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(42)

ประกอบกิจการค้า ผลิต สร้าง ซือ้ ขาย จาหน่าย ซ่อมแซม ประกอบ นาเข้า และส่งออก แม่พิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์

(43)

ประกอบกิจการบริการ แนะนา ให้คาปรึกษา ออกแบบเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ พลาสติก แผ่นพลาสติก ฉลาก แผ่นฟิ ล์ม
บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิด

(44)

ประกอบกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

(45)

ติดต่อหน่วยงานราชการ เทศบาล ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต
สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ แผนแบบ ยี่หอ้ สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษอื่นใดซึ่งจาเป็ นในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทหรือที่เป็ นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท

(46)

บริษั ท มี สิท ธิ อ อกและเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ (โดยมี ห รื อ ไม่ มี สิท ธิ ใ นการแปลงสภาพเป็ น หุ้น สามัญ ) ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น
ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ากว่าราคาที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวตลอดจน
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บงั คับในขณะนัน้

(47)

นาเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซือ้ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึน้ เพื่อประกอบการ
อุตสาหกรรม หรื อกิจการอื่นและทาการขาย จาหน่าย หรือซือ้ กลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และ
หลักทรัพย์อื่นเช่นว่านัน้ ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์
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