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วนัที��29�มีนาคม������

เรื�อง� ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี�2564�

เรียน� ท่านผูถื้อหุน้�บริษัท�ชริ �งเฟล็กซ�์(ประเทศไทย)�จาํกดั�(มหาชน)�

สิ�งที�ส่งมาดว้ย� 1.� สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้�ครั�งที���/2563�

2.� รายงานประจาํปี�2563�(รูปแบบ�QR�Code)�ซ��งประกอบดว้ยรายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษัท�นรอบปี�2563�และสาํเนางบแสดง�านะการเงิน�และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ�(งบดุล

และงบกาํไรขาดทุน)�สิ �นสุด���วนัที��31��ันวาคม�2563�ซ��งผ่านการ�รวจสอบจากผูส้อบบัญชี�

รบัอนุญา�แลว้��

3.� รายนามและประว�ิั�ดยสงัเขปของบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อ�หด้าํรง�าํแหน่งกรรมการ�

4.� คาํชี �แจงวิ�ีการมอบ�ันทะ�การลงทะเบียน�และหลกั�านที��อ้งนาํมาแสดง�นวนัประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี�2564�

�.� ขอ้บงัคบัของบริษัทส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน�

�.� รายนามและข้อมูล�ดยสังเขปของกรรมการอิสระ�ซ��งผู ้ถือหุ้นสามารถมอบ�ันทะ�หเ้ขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน�นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี�2564�

�.� แผนที�แสดงสถานที�จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี�2564�

�.� หนงัสือมอบ�ันทะแบบ�ข.�

�.� การ�ชร้หสัคิวอาร�์(QR�Code)�สาํหรบัดาวน�์หลดรายงานประจาํปี����3�

ดว้ยที�ประชุมค�ะกรรมการบริษัท�ชริ �งเฟล็กซ�์(ประเทศไทย)�จาํกดั�(มหาชน)�(บริษัท)�ไดมี้ม�ิ�หจ้ดัประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี�2564��นวนัที��26�เมษายน�2564�เวลา���.���น.����รงแรมแบงค็อก�แมริออท�มารคี์ส�์ควีนส์

ปารค์�เลขที������ซอยสุขุมวิท����แขวงคลอง�นั�เข�คลองเ�ย�กรุงเท�มหานคร�������เ�ื�อ�ิจาร�าระเบียบวาระ

การประชุมดงั�่อไปนี ��

วาระที��1� พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น�ครั�งที���/2563�

�้อ�ท�จจริง��ะ�ห�ุผ�� บริษัทไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้�ครั�งที��1/2563�ซ��ง

ประชุมเมื�อวันที�������ษ�าคม�2563�แลว้เสร็จ�าย�นระยะเวลาที�ก�หมายกาํหนด�ดยมีสาํเนา

รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้�ครั�งที��1/2563�ปราก��ามสิ�งที�ส่งมาดว้ย�1�
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ความ�ห�นคณะกรรมการ� ค�ะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันท�กรายงานการประชุมวิสามัญ�

ผูถื้อหุน้�ครั�งที��1/2563�ซ��งประชุมเมื�อวนัที�������ษ�าคม������ไวอ้ย่างถูก�อ้ง�จ�งเห็นสมควรเสนอ

�หที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้�ครั�งที��1/2563�ดงักล่าว�

หมาย�ห�ุ� ม�ิ�นวาระนี �จะ�อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ��งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน�

วาระที��2� พิจารณารับทราบผ�การ��า�นินงาน�องบริษัทส�าหรับปีสิ �นสุ�วันที��31��ันวาคม�2563�

� �้อ�ท�จจริง��ะ�ห�ุผ�� ค�ะกรรมการได้จัดเ�รียมข้อมูลเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทสาํหรบัรอบปี�2563�ที�ผ่านมา�ซ��งปราก�อยู่�นรายงานประจาํปี�2563��ดยไดจ้ัดส่ง�หแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ปราก��ามสิ�งที�ส่งมาดว้ย���ทั�งนี ��เ�ื�อ�หที้�ประชุมผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบและเห็น�า�รวมของผล

การดาํเนินงานของบริษัท�ดยสรุป�

ความ�ห�นคณะกรรมการ� ค�ะกรรมการเห็นสมควรเสนอ�ห้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทสาํหรบัรอบปี�2563�

หมาย�ห�ุ� วาระนี �เป็นวาระเ�ื�อทราบจ�งไม�่อ้งมีการลงม�ิ�

วาระที��3� พิจารณาอนุมั�ิงบ�ส�ง�านะการ�งิน��ะงบก�า�ร�า�ทุน�บ���สร�จประจ�าปี�2563�

�้อ�ท�จจริง��ะ�ห�ุผ�� เ�ื�อ�ห้เป็นไป�าม�ระราชบัญญั�ิบริษัทมหาชนจาํกัด��.ศ.������

(รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเ�ิ�มเ�ิม)�และขอ้บังคบัของบริษัทซ��งกาํหนด�หค้�ะกรรมการบริษัท�อ้งจดั�หมี้

การทาํงบแสดง�านะการเงิน�และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ�(งบดลุและงบกาํไรขาดทุน)�ของบริษัท���

วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทซ��งผ่านการสอบทาน�ดยค�ะกรรมการ�รวจสอบของบริษัทและ

ผ่านการ�รวจสอบของผูส้อบบัญชีรบัอนุญา�แลว้�เ�ื�อนาํเสนอ�่อที�ประชุมผูถื้อหุน้�นการประชุม

สามญัประจาํปีเ�ื�อ�ิจาร�าอนุมั�ิ��ดยมีรายละเอียดปราก��ามที�ไดแ้สดงไว�้นรายงานประจาํปี�

2563�ซ��งไดจ้ดัส่ง�หแ้ก่ผูถื้อหุน้ปราก��ามสิ�งที�ส่งมาดว้ย�2�

ความ�ห�นคณะกรรมการ� ค�ะกรรมการเห็นสมควรเสนอ�ห้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมั�ิ�

งบแสดง�านะการเงิน�และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ�(งบดุลและงบกาํไรขาดทุน)�ของบริษัทสาํหรบั

รอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุดวันที� �����ันวาคม�2563�ซ��งผ่านการสอบทาน�ดยค�ะกรรมการ

�รวจสอบของบริษัทและผ่านการ�รวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญา�แลว้และควรรบัทราบรายงาน

ของผูส้อบบญัชี�

หมาย�ห�ุ� ม�ิ�นวาระนี �จะ�อ้งไดร้บัการอนุม�ิัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ��งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน�



3�
�

วาระที���� พิจารณาอนุมั�ิการจั�สรร�งินก�า�ร�พื�อ�ป� นทุนส�ารอง�ามก�หมาย���ะการจ�าย�งินปันผ�
จากผ�การ��า�นินงาน�องบริษัทประจ�าปี�2563���ะพิจารณารับทราบการจ�าย�งินปันผ�

ระหว�างกา��

� �้อ�ท�จจริง��ะ�ห�ุผ�� �าม�ระราชบัญญั�ิบริษัทมหาชนจาํกัด��.ศ.�2535�(รวมทั�งที�มีการ

แกไ้ขเ�ิ�มเ�ิม)�และขอ้บังคบัของบริษัท�กาํหนด�หบ้ริษัท�อ้งจัดสรรกาํไรสุท�ิประจาํปีส่วนหน��งไว้

เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ�5�ของกาํไรสทุ�ิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา�(ถา้มี)�

จนกว่าทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ�1��ของทุนจดทะเบียน�และบริษัทมีน�ยบาย

จ่ายเงินปันผล�ห้แก่ผู ้ถือหุ้น�นอั�ราไม่�ํ�ากว่ารอ้ยละ����ของกําไรสุท�ิจากงบเ��าะกิจการ

�ายหลังหัก�าษีเงินไดนิ้�ิบุคคลและการจัดสรรทุนสาํรอง�่าง��ทุกประเ�ท�ามที�ไดก้าํหนดไว�้น

ก�หมายและขอ้บงัคบัของบริษัท�(�ดยมีเงื�อนไขเ�ิ�มเ�ิม)�

ทั�งนี ��บริษัทมีกาํไรจากการผลดาํเนินงาน�นปี������และมีกาํไรสะสมของบริษัท��ดยอา้งอิงจากงบ

การเงินเ��าะกิจการสาํหรับปีสิ �นสุด���วันที������ันวาคม�������ดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญา�ของ

บริษัทได�้รวจสอบเรียบรอ้ยแลว้�เป็นจาํนวนเงิน����1�6����.���บาท�และ����325�51�.53�บาท�

�ามลาํดบั�ค�ะกรรมการ�ิจาร�าแลว้เห็นว่าควรเสนอ�หบ้ริษัทจัดสรรเงินกาํไรเ�ื�อเป็นทุนสาํรอง

�ามก�หมายและจ่ายเงินปันผล�ดงันี ��

1.� จดัสรรกาํไรสุท�ิเ�ื�อเป็นทุนสาํรอง�ามก�หมาย�จาํนวน�5��5���55.64�บาท�หรือคิดเป็น

รอ้ยละ��.49�ของกาํไรสุท�ิประจาํปี������ซ��งจะทาํ�หทุ้นสาํรอง�ามก�หมายของบริษัทมี

จาํนวนทั�งสิ �น����3�9����.���บาท�หรือคิดเป็นรอ้ยละ��.���ของทุนจดทะเบียนของบริษัท�

และ�

2.� จ่ายเงินปันผล�หแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ��งมีชื�อปราก��นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้���วันกาํหนดรายชื�อ�

ผู ้ถือหุ้นเ�ื�อสิท�ิ�นการรับเงินปันผล�(Re�o�d����e)�คือ�วันที� �11�มีนาคม�2564��ดย

จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุท�ิของบริษัท�นอั�ราหุ้นละ��.��11�บาท�รวมเป็นเงินปันผล

จํานวนทั�งสิ �นไม่เกิน�31�2�4�����บาท��ดยการจ่ายเงินปันผลจะดําเนินการ�นวันที���

25���ษ�าคม�2564�

ทั�งนี ��การจ่ายเงินปันผลขา้ง�น้เป็นไป�ามน�ยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท�และสิท�ิ�นการ

ไดร้ับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับอนุมั�ิจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี������

นอกจากนี ��ผลการดาํเนินงานของบริษัท�นแ�่ละไ�รมาสของปี������บริษัทมีกาํไรสุท�ิและกาํไร

สะสม�ั�งแ�่เริ�มดาํเนินกิจการ�ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษัทจ�ง�ิจาร�าอนุมั�ิการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลดงันี ��
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1.� ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษัท�ครั�งที���/������เมื�อวนัที����มิถุนายน������มีม�ิอนุม�ิัการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสิ �นสดุ���วนัที�����มีนาคม�������นอ�ัรา

หุน้ละ��.���บาท�รวมเป็นเงินจาํนวน���.���ลา้นบาท��ดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด�หแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ที�มีรายชื�อปราก�อยู่�นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้���วนัที����มิถุนายน������ซ��งบริษัทไดจ้่าย

�หแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื�อวนัที����กรก�าคม�������

2.� ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษัท�ครั�งที���/�����เมื�อวันที����สิงหาคม������มีม�ิอนุมั�ิการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล�จากผลการดาํเนินงานสิ �นสุด���วนัที�����มิถุนายน�������น

อั�ราหุ้นละ��.���บาท�รวมเป็นเงินจาํนวน���.���ลา้นบาท��ดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด

�หแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�มีรายชื�อปราก�อยู่�นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้���วนัที����สิงหาคม������ซ��ง

บริษัทไดจ้่าย�หแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื�อวนัที����กนัยายน�������

ทั�งนี ��การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัททั�ง���ครั�งขา้ง�น้�รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่าย

�หก้บัผูถื้อหุน้ของบริษัท�นอ�ัราหุน้ละ��.���บาท�รวมเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ �น������������บาท�ซ��งได้

จ่าย�หแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้�

ความ�ห�นคณะกรรมการ� ค�ะกรรมการเห็นสมควรเสนอ�หที้�ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมั�ิการ

จดัสรรเงินกาํไรเ�ื�อเป็นทุนสาํรอง�ามก�หมายและการจ่ายเงินปันผล�รวมทั�งรบัทราบการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล�ามที�เสนอ�

หมาย�ห�ุ� ม�ิ�นวาระนี �จะ�อ้งไดร้บัการอนุม�ิัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ��งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน�

วาระที��5� พิจารณาอนุมั�ิการ���ง�ั�งกรรมการบริษัท�ทนกรรมการที�ครบก�าหน�ออกจาก��า�หน�ง

�ามวาระ�

�้อ�ท�จจริง��ะ�ห�ุผ�� �าม�ระราชบัญญั�ิบริษัทมหาชนจาํกัด��.ศ.�2535�(รวมทั�งที�มีการ

แกไ้ขเ�ิ�มเ�ิม)�และขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดว่า�นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี��หก้รรมการ

จาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน��ง�นสามของจาํนวนกรรมการทั�งหมด�นค�ะกรรมการ�น้จาก�าํแหน่ง�าม

วาระ�ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออก�ห�้รงเป็นสามส่วนไม่ได�้ก็�หอ้อก�ดยจาํนวน�กลที้�สุดกับ

ส่วนหน��ง�นสาม�และกรรมการผู�้้นจาก�าํแหน่งมีสิท�ิไดร้ับเลือก�ั�ง�หม่อีกได�้สาํหรบักรรมการ�

ที��อ้งออกจาก�าํแหน่ง�ามวาระ�นที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี�2564�มีจาํนวน�3�ท่าน�ไดแ้ก่�

(1)� นายซุง�ชง�ทอย� � � กรรมการบริษัท�

(2)� นายกิ��ิ�ปิยะ�ร�งส�์ � กรรมการบริษัท�

(3)� นางสาววศินี�ปิยะ�ร�งส�์ � กรรมการบริษัท�
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บริษัทไดเ้ปิด�อกาส�หผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มีคุ�สมบั�ิเหมาะสม�เ�ื�อ�หค้�ะกรรมการสรรหา�

�ิจาร�าเลือก�ั�งเป็นกรรมการสาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี�2564��ดยไดป้ระกาศ�น

เว็บไซ�ข์องบริษัท��นระหว่างวนัที����มกราคม�2564�จนถ�ง�วนัที��1��กุม�า�ัน��์2564�แ�่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ราย�ดแจง้ความจาํนง�นเรื�องดงักล่าว�

ทั�งนี ��ค�ะกรรมการสรรหาและ�ิจาร�าค่า�อบแทน�ิจาร�าแลว้มีความเห็นว่ากรรมการที��อ้ง

ออกจาก�าํแหน่ง�ามวาระทั�ง�3�ท่าน�เป็นผูท้รงคุ�ว�ิุ�มีความรู�้ความสามารถ�ประสบการ��์และ

ความเชี�ยวชาญอนัเป็นประ�ยชน�์่อการดาํเนินงานของบริษัท��ลอดจนเป็นผูที้�มีคุ�สมบ�ิัและไม่มี

ลกัษ�ะ�อ้งหา้ม�าม�ระราชบัญญั�ิบริษัทมหาชน��.ศ.�2535�(รวมทั�งที�ไดมี้การแกไ้ขเ�ิ�มเ�ิม)�

และ�ระราชบัญญั�ิหลกัทร�ัยแ์ละ�ลาดหลกัทร�ัย�์�.ศ.�2535�(รวมทั�งที�ไดมี้การแกไ้ขเ�ิ�มเ�ิม)�

�ลอดจนประกาศที�เกี�ยวขอ้ง�จ�งเห็นสมควรเสนอชื�อกรรมการที��อ้งออกจาก�าํแหน่ง�ามวาระทั�ง�3�

ท่านกลบัเขา้ดาํรง�าํแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน��ง��

ทั�งนี ��รายนามและประว�ิั�ดยสงัเขปของบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อ�หด้าํรง�าํแหน่งกรรมการไดจ้ดัส่ง

�หแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้�ามสิ�งที�ส่งมาดว้ย�3�

ความ�ห�นคณะกรรมการ� ค�ะกรรมการเห็นสมควรเสนอ�หที้�ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมั�ิการ

แ�่ง�ั�งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจาก�าํแหน่ง�ามวาระ�นครั�งนี �ทั�ง�3�ท่าน�กลบัเขา้ดาํรง�าํแหน่ง

กรรมการของบริษัทอีกวาระหน��ง��

หมาย�ห�ุ� ม�ิ�นวาระนี �จะ�อ้งไดร้บัการอนุม�ิัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ��งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน�

วาระที��6� พิจารณาอนุมั�ิการก�าหน�ค�า�อบ�ทนกรรมการ��ะกรรมการชุ�ย�อย�องบริษัท�ประจ�าปี�

256��

�้อ�ท�จจริง��ะ�ห�ุผ�� ค�ะกรรมการสรรหาและ�ิจาร�าค่า�อบแทนเป็นผู้�ิจาร�า

กาํหนดค่า�อบแทนแก่กรรมการสาํหรบัปี�2564��ดย�นการ�ิจาร�ากาํหนดค่า�อบแทนดังกล่าว�

ค�ะกรรมการสรรหาและ�ิจาร�าค่า�อบแทนได�ิ้จาร�าดว้ยหลักเก��์เกี�ยวกับการขยาย�ัว

ของ�ุรกิจและการเ�ิบ��ทางผลกาํไรของบริษัท�รวมทั�งขอบเข�หน้าที�และความรับผิดชอบของ

กรรมการ�ทั�งนี ��ค�ะกรรมการ�(�ามคาํแนะนาํและเห็นชอบของค�ะกรรมการสรรหาและ�ิจาร�า

ค่า�อบแทน)�เห็นสมควรเสนอ�หที้�ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดค่า�อบแทนกรรมการสาํหรบัปี�2564��น

ลกัษ�ะของเบี �ยประชุมรายครั�ง�ดงันี ��

�1�� คณะกรรมการบริษัท�

เบี �ยประชุม�(�่อท่าน�่อครั�ง)� � อ�ัราเดิม� � อ�ัราที�เสนอ�

ประ�านกรรมการ�� � � ��������บาท� � ��������บาท�
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กรรมการ� � � � 3������ บาท� � 3������ บาท�

� � �2�� คณะกรรมการ�รวจสอบ�

เบี �ยประชุม�(�่อท่าน�่อครั�ง)� � อ�ัราเดิม� � อ�ัราที�เสนอ�

ประ�านกรรมการ�รวจสอบ� � 4�������บาท� � 4������ บาท�

กรรมการ�รวจสอบ� � � 2������ บาท� � 2������ บาท�

�3�� คณะกรรมการสรรหา��ะพิจารณาค�า�อบ�ทน�

เบี �ยประชุม�(�่อท่าน�่อครั�ง)� � อ�ัราเดิม� � อ�ัราที�เสนอ�

ประ�านกรรมการสรรหา�� � � 2������ บาท� � 2������ บาท�

กรรมการสรรหา��� � � 1������ บาท� � 1������ บาท��

ทั�งนี ��การจ่ายค่า�อบแทนค�ะกรรมการบริษัทและค�ะกรรมการชุดย่อย�่าง��ข้าง�น้�จะอยู่

�าย��เ้งื�อนไขดงั�่อไปนี��

1.� กรรมการบริษัทที�เป็นผูบ้ริหารและ/หรือลูกจา้งของบริษัท�จะไม่มีสิท�ิไดร้บัเบี �ยประชุมไม่

ว่ากร�ี�ด��(ยกเวน้การไดร้บัค่า�อบแทน�น�านะผูบ้ริหารและ/หรือลกูจา้งของบริษัท)�

2.� ค�ะกรรมการบริหารไม่มีสิท�ิได้รับค่า�อบแทนแ�่กรรมการบริหารยังมีคงสิท�ิรับ

ค่า�อบแทนจาก�าํแหน่งอื�น�(ถา้มี)��

ความ�ห�นคณะกรรมการ�� ค�ะกรรมการเห็นสมควรเสนอ�ห้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมั�ิ

ค่า�อบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี�2564��ามรายละเอียดดงักล่าวขา้ง�น้�

หมาย�ห�ุ� ม�ิ�นวาระนี�จะ�้องได้รับการอนุมั�ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง�นสามของ

จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซ��งมาประชุม�

วาระที���� พิจารณาอนุมั�ิการ���ง�ั�งผู้สอบบัญชี��ะก�าหน�ค�า�อบ�ทน�องผู้สอบบัญชีส�าหรับปี�256��

�้อ�ท�จจริง��ะ�ห�ุผ�� �าม�ระราชบัญญั�ิบริษัทมหาชนจาํกัด��.ศ.�2535�(รวมทั�งที�มีการ

แก้ไขเ�ิ�มเ�ิม)�และข้อบังคับของบริษัท�กําหนด�ห้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแ�่ง�ั�ง�

ผูส้อบบัญชี�และกาํหนดค่า�อบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัททุกปี�ทั�งนี ���นการแ�่ง�ั�งผูส้อบบัญชี

สามารถแ�่ง�ั�งผูส้อบบญัชีคนเดิมได�้

ค�ะกรรมการ�(�ดยการ�ิจาร�าและเสนอแนะของค�ะกรรมการ�รวจสอบ)�ได้คัดเลือก�

ผูส้อบบญัชีของบริษัทและขอ�หที้�ประชุมผูถื้อหุน้แ�่ง�ั�งบุคคลดงั�่อไปนี ��
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1.� นาย�นะว�ิุ��ิบูลยส์วสัดิ�� ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุญ า�เลขที� �6699�แห่งบริษัท��

สอบบญัชี�รรมนิ�ิ�จาํกดั�หรือ�

2.� นางสาวเ�ชินี��รเ�็ญ�บ� ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญา�เลขที� �1��69�แห่งบริษัท��

สอบบญัชี�รรมนิ�ิ�จาํกดั�หรือ�

3.� นางสาว�จนร�ัน�์ศิริ�ิ��ัน�์ ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุญ า�เลขที� ������แห่งบริษัท��

สอบบญัชี�รรมนิ�ิ�จาํกดั�หรือ�

4.� นางสาวรุ่งน�า�แสงจนัทร�์ ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุญา�เลขที� �������แห่งบริษัท��

สอบบญัชี�รรมนิ�ิ�จาํกดั�

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุ���วนัที��31��ันวาคม�2564��ดยผูส้อบบญัชีคน�ดคนหน��งเป็นผูท้าํ

การ�รวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท�และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจาํปี�สิ �นสดุ���วนัที��31��ันวาคม�2564�

ทั�งนี ��ผูส้อบบัญชี�ามรายชื�อที�เสนอมานั�นไม่มีความสัม�ัน��์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท�บริษัทย่อย�

ผูบ้ริหาร�ผูถื้อหุน้ราย�หญ่�หรือผูเ้กี�ยวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแ�่อย่าง�ด�จ�งมีความเป็นอิสระ�นการ

�รวจสอบและแสดงความเห็น�่องบการเงินของบริษัท�และผูส้อบบัญชี�ามรายชื�อที�เสนอมานั�น�

ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที�ป�ิบั�ิหน้าที�สอบทานหรือ�รวจสอบและแสดงความคิดเห็น�่อ�

งบการเงินของบริษัทมาแลว้หา้รอบปีบญัชี�ิด�่อกนั��

นอกจากนี ��ค�ะกรรมการ�(�ดยการ�ิจาร�าและเสนอแนะของค�ะกรรมการ�รวจสอบ)�เสนอ�หที้�

ประชุมผู้ถือหุ้นกาํหนดค่า�อบแทนของผู้สอบบัญชี�สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุด���วันที���

31��ันวาคม�2564�จาํนวน�1��5������บาท��ดยเ�ิ�มข� �นจากค่า�อบแทนของผูส้อบบัญชี�สาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุ���วนัที������ันวาคม�2563�จาํนวน�3������บาท�

ความ�ห�นคณะกรรมการ� ค�ะกรรมการเห็นสมควรเสนอ�หที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมั�ิการ

แ�่ง�ั�ง�

1.� นาย�นะว�ิุ��ิบูลยส์วสัดิ�� ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุญา�เลขที� ������แห่ งบริษัท��

สอบบญัชี�รรมนิ�ิ�จาํกดั�หรือ�

2.� นางสาวเ�ชินี��รเ�็ญ�บ� ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญา�เลขที� �������แห่งบริษัท��

สอบบญัชี�รรมนิ�ิ�จาํกดั�หรือ�

3.� นางสาว�จนร�ัน�์ศิริ�ิ��ัน�์ ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุญ า�เลขที� ������แห่งบริษัท��

สอบบญัชี�รรมนิ�ิ�จาํกดั�หรือ�
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4.� นางสาวรุ่งน�า�แสงจนัทร�์ ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุญา�เลขที� �������แห่งบริษัท��

สอบบญัชี�รรมนิ�ิ�จาํกดั�

เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท�ดยกาํหนดค่า�อบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัท�จาํนวน�1��5������

บาท��

หมาย�ห�ุ� ม�ิ�นวาระนี �จะ�อ้งไดร้บัการอนุม�ิัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ��งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน�

วาระที���� พิจารณา�รื�องอื�น���ถ้ามี��

�ามที�ทางบริษัทไดเ้ปิด�อกาส�หผู้ถื้อหุน้เสนอเรื�องเ�ื�อ�หค้�ะกรรมการบริษัท��ิจาร�าบรรจุเป็น

วาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี�2564�และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุ�สมบั�ิเหมาะสมเ�ื�อ�ห้

ค�ะกรรมการสรรหารบัการ�ิจาร�าเลือก�ั�งเป็นกรรมการ��ดยไดป้ระกาศ�นเว็บไซ�ข์องบริษัท�

(���.��������e��������d.�o�)��นระหว่างวนัที����มกราคม������จนถ�งวนัที��1��กุม�า�ัน��์2564�

นั�น�บริษัทขอเรียนว่า�ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม�หรือ�เสนอชื�อบุคคลที�มีค�ุสมบ�ิัเหมาะสม

เ�ื�อรบัการ�ิจาร�าเลือก�ั�งเป็นกรรมการ�ามหลกัเก��ข์องบริษัท�

จ�งขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท�เขา้ร่วมประชุม�ามวัน�เวลา�และสถานที�ดังกล่าวขา้ง�น้��ดยขอ�ห้

เ�รียมหลกั�านที��อ้ง�ชเ้�ื�อการประชุมผูถื้อหุน้ดงัมีรายละเอียด�ามคาํชี �แจงวิ�ีการมอบ�ันทะ�การลงทะเบียน�และ

หลัก�านที��อ้งนาํมาแสดง�นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี�2564�ปราก��ามสิ�งที�ส่งมาดว้ย�4��ดยบริษัทจะ

ดาํเนินการประชุม�ามขอ้บังคบัของบริษัท�ปราก��ามสิ�งที�ส่งมาดว้ย�5�และเ�ื�อเป็นการรกัษาสิท�ิและผลประ�ยชน์

ของผูถื้อหุน้�นกร�ีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย�นเอง�และมีความประสงคจ์ะมอบ�ันทะ�หก้รรมการ

อิสระของบริษัท�เข้าประชุมและลงม�ิแทน�ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบ�ันทะ�ห้แก่กรรมการอิสระของบริษัท�ดังมี

รายนามและประวั�ิปราก��ามสิ�งที�ส่งมาด้วย�6��ดยผู้ถือหุ้น�ปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อ�นหนังสือ�

มอบ�ันทะที�ไดแ้นบมานี �และส่งหนงัสือมอบ�ันทะดงักล่าว��รอ้มปิดอากรแส�มป์จาํนวน����บาท��รอ้มดว้ยเอกสาร

ประกอบมายงั��่ายนกัลงทุนสมั�นั�ข์องบริษัท�ชริ �งเฟล็กซ�์(ประเทศไทย)�จาํกดั�(มหาชน)�เลขที����/����หมู่ที�����าํบล

บางสมคัร�อาํเ�อบางปะกง�จงัหวดั�ะเชิงเทรา�������หมายเลข�ทรศ�ัท�์(�66)�3�54������หมายเลข�ทรสาร�(�66)�

3��4�2�32�ทั�งนี ���าย�นวนัที��22�เมษายน�2564�

�นกร�ีการมอบ�ันทะ�ห้คัส��เดียน�(C���od���)�เป็นผูร้ับ�ากและดูแลหลักทรั�ย�์�เขา้ร่วมประชุมแทน�

ผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุน�่างประเทศอาจ�ชแ้บบหนังสือมอบ�ันทะแบบ�ค.�ซ��งสามารถดาวน�์หลดไดจ้าก�เว็บไซ�ข์อง

บริษัทที�����.��������e��������d.�o��

อน��ง�ค�ะกรรมการของบริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิท�ิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี�2564�(Re�o�d����e)��นวนัที�����มีนาคม������
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บริษัทขอแจง้ว่าท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ�ันทะสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได�้ั�งแ�่เวลา�13.���น.�

ของวันประชุม����รงแรมแบงค็อก�แมริออท�มารคี์ส�์ควีนสป์ารค์�เลขที��199�ซอยสุขุมวิท����แขวงคลอง�ัน�เข�

คลองเ�ย�กรุงเท�มหานคร�������ซ��งบริษัทไดจ้ัดเ�รียมแผนที�แสดงสถานที�จัดประชุมปราก��ามสิ�งที�ส่งมาดว้ย

ลาํดบัที����

อน��ง�บริษัทไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี����3��นรูปแบบรหัสคิวอาร�์(QR�Code)�ปราก��ามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบั

ที����และไดจ้ัดเ�รียมวิ�ีการ�ชร้หัสคิวอาร�์(QR�Code)�สาํหรบัดาวน�์หลดรายงานประจาํปี����3�ปราก��ามสิ�งที�ส่งมา

ดว้ยลาํดบัที����

ขอแสดงความนบัถือ�

บริษัท�ชริ�ง����ก����ประ�ท��ทย��จ�ากั���มหาชน��

�

�

�
(นายซุง�ชง�ทอย)�

กรรมการและประ�านเจา้หนา้ที�บริหาร�

�ดยม�ิที�ประชุมค�ะกรรมการ�
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 
ของ 

บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเม่ือวันที่  30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท ชริง้เฟล็กซ์  
(ประเทศไทย) จ ากดั  (“บริษัทฯ”) ตัง้อยู่เลขที่ 68/2-5 หมู่ 5 ต าบลบางสมคัร อ  าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวจุไรรตัน ์ พงษ์สอน   5. นายสกุญัญา ทอย 
2. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์   6. นายสมิทธ ์ทอย 
3. นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์     7. นายซุง ชง ทอย  

4. นางสาวศิริพร  ปิยะตรงึส ์    

เร่ิมประชุม 
นายซุง ชง ทอย ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุม

ทราบว่ามีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งสิน้ 7 ท่าน นับจ านวนหุน้ได ้10,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของหุน้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กฎหมายก าหนด จึงขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดงันี ้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ซึ่งไดจ้ัดใหมี้การประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 (ส ำเนำรำยงำนกำร

ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2563) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ซึ่งไดจ้ดัใหมี้การประชุมเม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ เกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัด
เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท ชริ้งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด จากบริษัทจ ากัดเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัด 
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ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะแปรสภาพจากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะน าหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ 
แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุัติการแปรสภาพบริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

จากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเร่ืองช่ือบริษัท 
วัตถุประสงค ์และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัท
จ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัท

มหาชนจ ากัด ดังรายละเอียดที่ไดเ้สนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2.1 จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และมลูค่าหุน้ที่ตราไว ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการ

แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดและเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก.  แกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อบริษัทฯ โดยแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 1. เป็นดงันี ้

“ขอ้ 1.  ชื่อบริษัท “บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ข.  เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 2. เป็นดงันี ้

“ขอ้ 2. บริษัทมีความประสงคท์ี่จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน” 

ค. แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  

(ร่ำงวตัถุประสงค์) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทกุท่านพรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 3. เป็นดงันี ้

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษัท มีจ านวน 47 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ง.  เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท จากเดิมหุน้ละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งจะท าให้จ านวนหุ้นของบริษัท เพ่ิมจากเดิม 10,000,000 หุ้น (สิบล้านหุ้น) เป็น 

200,000,000 หุน้ (สองรอ้ยลา้นหุน้) โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 200,000,000 หุน้ (สองรอ้ยลา้นหุน้) 
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ทั้งนี ้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) มีอ  านาจ
แกไ้ขเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ  
จากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ 
จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติขอ้บังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (ร่ำงขอ้บงัคบั) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ทั้งนี ้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ มีอ  านาจแกไ้ขเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิขอ้บงัคับฉบบัใหม่ของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการ
แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  

วาระที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ 
บริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะน าหุน้สามัญทั้งหมดของบริษัทฯ  
เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 220,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 220,000,000 บาท (สองรอ้ยยี่สิบลา้นบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุน้ (ส่ีรอ้ยส่ีสิบลา้นหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
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  โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ (ส่ีรอ้ยส่ีสิบลา้นหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -          หุน้ (  -  )” 

ทั้งนี ้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข เพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอ  านาจแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง  

นายทะเบียน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนมุตัิการแก้ไข
เ พ่ิมเติมหนัง สือบริคณห์สนธิของบริ ษัท ฯ ข้อ  4.  ให้สอดคล้องกับการเ พ่ิมทุนจดทะเ บียน  
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2.5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
อีกจ านวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
ดงัรายละเอียดท่ีเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2.4 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามัญ
เพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน 120,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพ่ือเสนอขายใหผู้ถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน 108,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering)  

(3) จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวน 12,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ในราคาเดียวกนักบัราคาที่
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ทั้งนี ้หากมีหุน้สามัญ 

เพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ใหจ้ัดสรร
หุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial 
Public Offering) 

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ  านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว  ๆ 
ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับการ



  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  

5 
 

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร และสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง  ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และการ
แต่งตั้งผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหลักทรพัย ์ รวมทั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลักฐานที่จ าเป็น และเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต 
เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ และมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการ และการก าหนดช่ือและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ และการก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุัติการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือท าหนา้ที่ในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ  โดยก าหนดใหบ้ริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 7 ท่าน โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการ / กรรมการอิสระ 

3. นายสธีุร ์  สธนสถาพร กรรมการ / กรรมการอิสระ 

4. นายซุง ชง   ทอย กรรมการ 

5. นายสมิทธ ์  ทอย กรรมการ 

6. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ กรรมการ 

7. นางสาววศินี   ปิยะตรงึส ์ กรรมการ 

จากนั้น ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาก าหนดชื่อและจ านวนกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือชื่อ
ผกูพนับริษัทฯ ดงันี ้
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“นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ หรือนายกิตติ ปิยะตรึงส์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายซุง ชง ทอยหรือ  
นายสมิทธ ์ทอย และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

นอกจากนี ้เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ชัดเจน จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 (กฎบตัรของคณะกรรมกำรบริษัท) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแต่งตัง้กรรมการบริษัท และก าหนดชื่อและจ านวน
กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งการก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2.7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และการก าหนดกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่  
ดังรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2.6 นั้น จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคล
ดงัต่อไปนี ้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสธีุร ์  สธนสถาพร กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี ้ดร. ศันธยา กิตติโกวิท เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

นอกจากนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน  
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 (กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนด  
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2.8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพ่ือเป็นการตอบแทนการท างานของกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนมุัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย



  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  

7 
 

แต่ละคณะของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ือหุน้หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้ขึน้เพ่ือสนับสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่
ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

คณะกรรมการ เบีย้ประชุม  

(บาท/คน/คร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษัท 80,000 

กรรมการบริษัท 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 

ประธานกรรมการบริหาร -  

กรรมการบริหาร -  

หมายเหต:ุ กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัทจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชุมในการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของ
บริษัทแลว้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ 
ชุดย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 2.9 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2563 

  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้
คัดเลือกผูส้อบบัญชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ เพ่ือท า
หนา้ที่ในการตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

1. นายธนะวฒุิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6690 หรอื 

2. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ 

3. นางสาวพจนรตัน ์ศิริพิพฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่  9012 หรอื 

4. นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่  10142 
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ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ กรรมการ
ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และใหค้วามเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนไม่เกิน 1,320,000 บาท 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม  เอ ไอ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมไดมี้มติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( Initial Public Offering) นั้น เพ่ือให้มี 
ตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการน าหุน้สามัญของบริษัทฯ  
เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และเสนอใหท้ี่ประชุมมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจในการด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งมีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว เพ่ือใหก้ารน าหุน้สามัญ
ทัง้หมดของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส าเร็จลลุ่วง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ในการน าหุน้สามัญ
ทัง้หมดของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มั ติการแต่ง ต้ังบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด  
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะน าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ  
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
รบัหลักทรพัยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรพัยเ์อ็มเอไอ” 
พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งมอบหมายใหบุ้คคลซึ่งตลาดหลักทรพัยฯ์ ให้
ความเห็นชอบท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลักทรพัยจ์ดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิการแต่งตัง้ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
หลงัจากที่บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัเรียบรอ้ยแลว้ 
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นอกจากนี ้ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุัติการมอบอ านาจให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ หรือบุคคลทีก่รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพันบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผูล้งนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการมอบหมายงานนายทะเบียนหลักทรพัย ์งานฝากหลักทรพัย ์งานดา้นหักบัญชีหลักทรพัย ์และงานบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ใหมี้อ  านาจในการแกไ้ขเพ่ิมเติม ชีแ้จง แสดง ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเพ่ิมเติมเพ่ือใหก้ารมอบหมายงาน
นายทะเบียนสามารถด าเนินการไดส้ าเร็จลลุ่วง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุัติการแต่งตั้งให ้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากดัเรียบรอ้ยแลว้ และการมอบอ านาจใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือ
บุคคลทีก่รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ มอบหมาย เป็นผูล้งนามในเอกสารต่าง  ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้ใหมี้อ  านาจในการแก้ไขเพ่ิมเติม ชีแ้จง แสดง ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเพ่ิมเติมเพ่ือใหก้ารมอบหมาย
งานนายทะเบียนสามารถด าเนินการไดส้ าเร็จลุล่วง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (หากมี) 

 ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอื่นใดต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 12.00 น. 

 

 

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม 
         (นายซุง  ชง  ทอย) 
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อีกวาระหน��ง)�
�

��า�หน�งปัจจุบัน�นบริษัท� � กรรมการบริษัท�
�

ประ��ทกรรมการที��สนอ���ง�ั�ง� � กรรมการบริษัท�
�

อายุ� � � � � 36�ปี�
�

ประวั�ิการ��กษา� � � �� ปริญญา�รี�ค�ะวิศวกรรมศาส�ร�์จุ�าลงกร�ม์หาวิทยาลยั�

�� ปริญญา�ทค�ะบริหาร�ุรกิจ�(�าษาองัก�ษ)�จุ�าลงกร�ม์หาวิทยาลยั�
�

ความ�ชี�ยวชาญ� � � � �ุรกิจถุงและฟิลม์�ลาส�ิก�
�

การอบรมห�ักสู�รกรรมการ� หลกัส�ูร����e��o������ed�����o����o�����(���)�สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย�(���)�รุ่นที�����/��19�
�

การถือหุ้น�นบริษัท� � � รอ้ยละ�3.�1�(��วนัที������นัวาคม�����)�
�

การ��ารง��า�หน�งกรรมการ/ผู้บริหาร� ไม่มี�

�นกิจการอื�นที��ป� นบริษัทจ�ทะ�บียน�
�

การ��ารง��า�หน�งกรรมการ/ผู้บริหาร� 6�แห่ง�

�นกิจการอื�นที�มิ�ช�บริษัทจ�ทะ�บียน� �� ปี������ปัจจุบนั��รองกรรมการผูจ้ดัการ�บริษัท�ม�ีมงคล�อิมปอร�์�

เอ็กซปอร�์�จาํกดั�

�� ปี������ปัจจุบนั��กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ�บริษัท�เ�อรเ์ฟค��ม�

�ร็อ�เ�อร�ี์��จาํกดั�

�� ปี������ปัจจุบนั��กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ�บริษัท�รวยทร�ัย์

อนนั��์จาํกดั�

�� ปี�256��ปัจจุบนั��กรรมการ�บริษัท�แส�นดารด์�รีไซเคิล�จาํกดั�

�� ปี�2563�ปัจจุบนั��กรรมการ�บริษัท�เอ.ที.เอ็ม.�ร็อ�เ�อร�ี์ ��จาํกดั�

�� ปี�2563�ปัจจุบนั��กรรมการ�บริษัท�จีดีดี�เอ็นเนอรยี์��จาํกดั�
�

การ��ารง��า�หน�งกรรมการ/ผู้บริหาร� ไม่มี�

�นกิจการอื�นที�อาจก�อ�ห้�กิ�ความ�
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�

�ั��ย้งทางผ�ประ�ยชน���อบริษัท�
�

จ�านวนปีที���ารง��า�หน�งกรรมการบริษัท�� 1�ปี�
�

การ��้าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท� � เขา้ร่วมประชุม���ครั�งจากการประชุมทั�งหมด�3�ครั�ง�

�นปี�2563�
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�

ประวั�ิ��ยสัง��ป�องบุคค�ที���้รับการ�สนอชื�อ�ห้��ารง��า�หน�งกรรมการ�
�

ชื�อ� � � � � นางสาววศินี�ปิยะ�ร�งส�์

(ไดร้บัการเสนอ�หก้ลบัเขา้ดาํรง�าํแหน่ง�่อ�

อีกวาระหน��ง)�
�

��า�หน�งปัจจุบัน�นบริษัท� � กรรมการบริษัท�
�

ประ��ทกรรมการที��สนอ���ง�ั�ง� � กรรมการบริษัท�
�

อายุ� � � � � 31�ปี�
�

ประวั�ิการ��กษา� �� ปริญญา�รี�ค�ะ�า�ิชยศาส�รแ์ละการบญัชี��าค�าษาองัก�ษ�สาขา

การเงิน�จุ�าลงกร�ม์หาวิทยาลยั��

�� ปริญญา�ท�����e������o���o�������o��สาขา�����e�����

�����e�e���
�

ความ�ชี�ยวชาญ� � � � �ุรกิจถุงและฟิลม์�ลาส�ิก�
�

การอบรมห�ักสู�รกรรมการ� หลกัส�ูร����e��o������ed�����o����o�����(���)�สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย�(���)�รุ่นที�����/�����
�

การถือหุ้น�นบริษัท� � � รอ้ยละ�3.�1�(��วนัที������นัวาคม��563)�
�

การ��ารง��า�หน�งกรรมการ/ผู้บริหาร� ไม่มี�

�นกิจการอื�นที��ป� นบริษัทจ�ทะ�บียน�
�

การ��ารง��า�หน�งกรรมการ/ผู้บริหาร� 4�แห่ง�

�นกิจการอื�นที�มิ�ช�บริษัทจ�ทะ�บียน� �� ปี������ปัจจุบนั��ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ�บริษัท�ม�ีอดุมสขุ�จาํกดั�

�� ปี������ปัจจบุนั��กรรมการ�บริษัท�ม�ีมงคล���ลดิ �ง�จาํกดั�

�� ปี�2563�ปัจจุบนั��กรรมการ�บริษัท�จีดีดี�เอ็นเนอรยี์��จาํกดั�

�� ปี�2564�ปัจจุบนั��กรรมการ�บริษัท�ฟอรค์ลิฟท�์เซน็เ�อร�์จาํกดั�
�

การ��ารง��า�หน�งกรรมการ/ผู้บริหาร� ไม่มี�

�นกิจการอื�นที�อาจก�อ�ห้�กิ�ความ�

�ั��ย้งทางผ�ประ�ยชน���อบริษัท�
�

จ�านวนปีที���ารง��า�หน�งกรรมการบริษัท�� 1�ปี�
�
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การ��้าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท� � เขา้ร่วมประชุม���ครั�งจากการประชุมทั�งหมด�3�ครั�ง�

�นปี�2563�

�
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�

ค�าชี ��จงวิ�ีการมอบ�ันทะ�การ�งทะ�บียน���ะห�ัก�านที��้องน�ามา�ส�ง�

�นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี�256��

�

�

ขอ�หท้่านผูถื้อหุน้และท่านผูร้บัมอบ�ันทะทุกท่าน�ปรดนาํหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้�หนังสือมอบ�ันทะ

และหลัก�านซ��งมีรายละเอียดดังนี �มาเ�ื�อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี�2564��นวันที���

26�เมษายน�2564�ของบริษัท�ชริ �งเฟล็กซ�์(ประเทศไทย)�จาํกดั�(มหาชน)�(�บริษัท�)��

�

1����อกสารที�ผู้��้าร�วมประชุมจะ�้อง�ส�งก�อน��้าร�วมประชุม�

� กร�ีบุคคล�รรมดา�

� 1.�� กรณีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง�

�ห้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออก�ห้ที�ยังไม่หมดอายุ�เช่น�บั�รประจํา�ัวประชาชน�บั�รประจํา�ัว

ขา้ราชการ��บขบัขี��หรือหนงัสือเดินทาง�และหากมีการเปลี�ยนชื�อ�นามสกุล��หยื้�นหลกั�านประกอบดว้ย�

�

� 2.�� กรณีมอบฉนั�ะ�หผู้ร้บัมอบฉนั�ะเขา้ร่วมประชมุ�

� � 2.1�� หนังสือมอบ�ันทะ�ามแบบที�แนบมา�ร้อมหนังสือเชิญประชุมซ��งได้กรอกข้อความถูก�้อง

ครบถว้นและลงลายมือชื�อผูม้อบ�ันทะ�และผูร้บัมอบ�ันทะ�และ�ิดอากรแส�มป์ครบถว้นแลว้�

2.2�� สาํเนาเอกสารส่วนราชการออก�ห้ของผู้ถือหุ้น��ามข้อ�1.�กร�ีบุคคล�รรมดา�และผู้ถือหุ้นได้

� � ลงชื�อรบัรองสาํเนาถูก�อ้ง�

2.3�� แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออก�หข้องผูร้บัมอบ�ันทะ�เช่นเดียวกบัขอ้�1.�กร�ีบุคคล�รรมดา�

�

� กร�ีนิ�ิบุคคล�

� 1.�� กรณีผู�้�นของผูถ้ือหุน้��กรรมการ��เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง�

1.1� แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออก�หข้องผูแ้ทนนิ�ิบุคคลเช่นเดียวกบัขอ้�1.�กร�ีบุคคล�รรมดา�

1.2� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ�ิบุคคลของผู้ถือหุ้นออก�ห้ไม่ เกิน ���เดือน�ดย�

กรม�ั�นา�ุรกิจการค้า�กระทรวง�า�ิชย์�ซ��งรับรองสําเนาถูก�้อง��ดยผู้แทนนิ�ิบุคคล�

(กรรมการ)�และมีขอ้ความแสดง�หเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิ�ิบุคคลซ��งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํ

การแทนนิ�ิบุคคลซ��งเป็นผูถื้อหุน้�

�

� 2.� กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉนั�ะ�หผู้ร้บัมอบฉนั�ะเขา้ร่วมประชมุ�

2.1� หนังสือมอบ�ันทะ�ามแบบที�แนบมา�ร้อมหนังสือเชิญประชุมซ��งได้กรอกข้อความถูก�้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อของผู้มีอ ํานาจกระทําการแทนนิ�ิบุคคล�(กรรมการ)��ามที� ได�้

จดทะเบียนไว�้ซ��งเป็นผูม้อบ�ันทะ�และผูร้บัมอบ�ันทะ�และ�ิดอากรแส�มป์ครบถว้นแลว้�
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2.2� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ�ิบุคคลของผู้ถือหุ้นออก�ห้ไม่ เกิน ���เดือน�ดย�

กรม�ั�นา�ุรกิจการคา้�กระทรวง�า�ิชย�์ซ��งรบัรองสาํเนาถูก�อ้ง�ดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน

นิ�ิบุคคล�(กรรมการ)��ามที�ไดจ้ดทะเบียนไว�้และมีขอ้ความแสดง�ห้เห็นว่าผู้แทนนิ�ิบุคคลซ��ง�

ลงนาม�นหนงัสือมอบ�ันทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิ�ิบุคคลซ��งเป็นผูถื้อหุน้�

2.3� สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออก�หข้องผูแ้ทนนิ�ิบุคคล�(กรรมการ)�ซ��งเป็นผูม้อบ�ันทะ�ามขอ้�1.

กร�ีบุคคล�รรมดา�และลงชื�อรบัรองสาํเนาถูก�อ้ง�

2.4� แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออก�หข้องผูร้บัมอบ�ันทะ�เช่นเดียวกบัขอ้�1.�กร�ีบุคคล�รรมดา�

�

� �.�� กรณีการมอบฉัน�ะของผู ้ถือหุ้น�ี�เป� นผู�้ง�ุนต่างประเ����ะ�ต่งตั�ง�ห้�ั��ตเดียน��������������น

ประเ����ยเป�นผูร้บั�าก��ะดู��หุน้�

3.1� เอกสารหลกั�านจากคสั��เดียน�(C���od���)�

ก.��� หนังสือมอบ�ันทะ�(�บบ�ค .)�ซ��งสามารถดาวน์�หลดได้จากเว็บไซ�์ของบริษัท ที��

���.��������e��������d.�o��ซ��งไดก้รอกขอ้ความถูก�อ้งครบถว้นและลงลายมือชื�อของผูมี้

อาํนาจกระทาํการแทนคสั��เดียน�(C���od���)��ามที�ไดจ้ดทะเบียนไว�้ซ��งเป็นผูม้อบ�ันทะ�

และผูร้บัมอบ�ันทะ�และ�ิดอากรแส�มป์ครบถว้นแลว้�

ข.�� หนังสือยืนยันว่าผูล้งนาม�นหนังสือมอบ�ันทะแทนไดร้บัอนุญา�ประกอบ�ุรกิจคัส��เดียน�

(C���od���)�ซ��งลงนาม�ดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของ�คสั��เดียน�(C���od���)��ามที�ได้

จดทะเบียนไว�้

ค.�� สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิ�ิบุคคลของคัส��เดียน�(C���od���)�ออก�หไ้ม่เกิน��

6�เดือน�ดยกรม��ันา�ุรกิจการคา้�กระทรวง�า�ิชย�์ซ��งรบัรองสาํเนาถูก�อ้ง��ดยผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนของคัส��เดียน�(C���od���)��ามที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ละมีข้อความแสดง�

�หเ้ห็นว่าผูแ้ทนคสั��เดียน�(C���od���)�ซ��งลงนาม�น�านะผูม้อบ�ันทะมีอาํนาจกระทาํการ

แทนคสั��เดียน�(C���od���)�

ง.�� สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออก�หข้องผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนคัส��เดียน�(C���od���)�

ซ��งเป็นผูม้อบ�ันทะ�ามขอ้�1.�กร�ีบุคคล�รรมดา�และลงชื�อรบัรองสาํเนาถูก�อ้ง�

3.2� เอกสารหลกั�านจากผูถื้อหุน้�

ก.�� หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้น�ห้คัส��เดียน�(C���od���)�เป็นผู้ด ําเนินการลงนาม�

�นหนงัสือมอบ�ันทะแทน�

ข.�� สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ�ิบุคคลของผูถื้อหุ้นออก�หไ้ม่เกิน���เดือนซ��งรับรอง

สาํเนาถูก�อ้ง��ดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิ�ิบุคคล�(กรรมการ)��ามที�ไดจ้ดทะเบียนไว�้

และมีขอ้ความแสดง�หเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิ�ิบุคคลซ��งลงนาม�นหนังสือมอบ�ันทะมีอาํนาจกระทาํ

การแทนนิ�ิบุคคลซ��งเป็นผูถื้อหุน้�

ค.�� สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออก�หข้องผูแ้ทนนิ�ิบุคคล�(กรรมการ)�ซ��งเป็นผูม้อบ�ันทะ�าม

ขอ้�1.�กร�ีบุคคล�รรมดา�และลงชื�อรบัรองสาํเนาถูก�อ้ง�
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3.3� เอกสารหลกั�านที�ส่วนราชการออก�หผู้ร้บัมอบ�ันทะเช่นเดียวกับขอ้�1.�กร�ีบุคคล�รรมดา�ทั�งนี �

เอกสารที�จัดทาํเป็น�าษาอื�นนอกจาก�าษาไทยหรือ�าษาอังก�ษจะ�้องจัดทําคาํแปล�าษา

องัก�ษแนบมา�รอ้มดว้ย�และ�หผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิ�ิบุคคลนั�นรบัรองความถูก�อ้งของคาํแปล�

�

� �.� กรณีผูถ้ือหุน้���งม��ดม้ี��ัชาต���ยหรือเป�นน�ต�บุ����ี��ัดตั�งข��นตามก�หมายต่างประเ����นอก�ากกรณี

มอบฉนั�ะ�ห�้�ั�ตเดยีนตามขอ้��.��

�หเ้�รียมเอกสาร�และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัขอ้�1.�หรือ�2.�ขา้ง�น้�แลว้แ�่กร�ี��ดยเอกสารที�

จดัทาํเป็น�าษาอื�นนอกจาก�าษาไทยหรือ�าษาองัก�ษ�จะ�อ้งจัดทาํคาํแปล�าษาองัก�ษแนบมา�รอ้ม

ดว้ยและ�หผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิ�ิบุคคลนั�นรบัรองความถูก�อ้งของคาํแปล�

�

2���วิ�ีการมอบ�ันทะ�

บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบ�ันทะแบบ�ข.��ามแบบที�กรม�ั�นา�ุรกิจการคา้กระทรวง�า�ิชยไ์ดก้าํหนดไว�้และได้

เผยแ�ร่หนงัสือมอบ�ันทะแบบ�ก.�และแบบ�ค.�ไวบ้นเว็บไซ�ข์องบริษัทที�����.��������e��������d.�o��ซ��งหนงัสือ

มอบ�ันทะแ�่ละแบบมีลกัษ�ะดงันี ��

��� แบบ�ก.�เป็นแบบหนงัสือมอบ�ันทะทั�วไปซ��งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซบัซอ้น�

��� แบบ�ข.�เป็นแบบหนงัสือมอบ�ันทะที�กาํหนดรายการ�่าง���ที�จะมอบ�ันทะที�ละเอียดชดัเจน�าย�วั�

��� แบบ�ค.�แบบที��ช้เ��าะกร�ีผู้ถือหุ้นที� เป็นผู้ลงทุน�่างประเทศและแ�่ง�ั�ง�ห้คัส��เดียน�(C���od���)��

�นประเทศไทยเป็นผูร้บั�ากและดแูลหุน้�

�

ผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทไดด้ว้ย�นเองสามารถมอบ�ันทะได�้ดยดาํเนินการดงันี ��

(1)�� ผูถื้อหุน้อื�น��นอกจากผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุน�่างประเทศและแ�่ง�ั�ง�หค้สั��เดียน�(C���od���)��นประเทศไทย

เป็นผูร้บั�ากและดแูลหุน้��หเ้ลือก�ชห้นังสือมอบ�ันทะขา้ง�น้แบบ�ก.�หรือแบบ�ข.�เท่านั�น�ส่วนผูถื้อหุน้ที�เป็น�

ผูล้งทุน�่างประเทศและแ�่ง�ั�ง�หค้สั��เดียน�(C���od���)��นประเทศไทยเป็นผูร้บั�ากและดแูลหุน้�จะเลือก�ช�้

แบบ�ก.�แบบ�ข.�หรือแบบ�ค.�ก็ได้�แ�่ทั�งนี ��ผู ้ถือหุ้นทุกรายจะ�้อง�ช้หนังสือมอบ�ันทะแบบ�ดแบบหน��ง�

�พียง�บบ��ียว�ท�านั�น�

(2)�� มอบ�ันทะ�หบุ้คคล�ดบุคคลหน��ง�ามความประสงคข์องผูถื้อหุน้�หรือเลือกมอบ�ันทะ�หก้รรมการอิสระของ

บริษัท�(�ามเอกสารที�แนบ)��ดย�หร้ะบุชื�อ�รอ้มรายละเอียดของบุคคลที�ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบ�ันทะ�และลง

ลายมือชื�อผูถื้อหุน้�นช่องผูม้อบ�ันทะ�

(3)�� ปิดอากรแส�มป์�จาํนวน�2��บาท��รอ้มทั�งขีด�่าลงวนัที�ที�ทาํหนังสือมอบ�ันทะดงักล่าว�เ�ื�อ�หถู้ก�อ้งและมี

ผลผูก�นั�ามก�หมาย�

(4)�� ส่งหนงัสือมอบ�ันทะ�ส่ซองคืนมายัง��่ายนักลงทุนสมั�นั�ข์องบริษัท�าย�นวนัที�����เมษายน������หรือก่อน

เวลาเริ�มการประชุมอย่างนอ้ยคร��งชั�ว�มงเ�ื�อ�หเ้จา้หนา้ที�ของบริษัทไดมี้เวลา�รวจสอบเอกสารและ�หท้นัเวลา

เริ�มประชุม�

�

ทั�งนี ��ผู ้ถือหุ้นจะ�อ้งมอบ�ันทะเท่ากับจาํนวนหุ้นที��นถืออยู่��ห้แก่ผูร้ับมอบ�ันทะเ�ียงคนเดียว�และไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้เ�ื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได�้เวน้แ�่�กร�ีผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุน�่างประเทศและแ�่ง�ั�ง



สิ�งที�ส�งมา�้วย���
� �

4�

�

�หค้ัส��เดียน�(C���od���)��นประเทศไทยเป็นผูร้ับ�ากและดูแลหุ้นมอบ�ันทะ�หผู้ร้บัมอบ�ันทะเขา้ร่วมประชุม�

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้เ�ื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได�้

�

3���การ�งทะ�บียน��้าร�วมประชุม�

บริษัทจะเริ�มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ�มการประชุมไม่น้อยกว่า�1�ชั�ว�มง�หรือ��ั�งแ�่เวลา��

13.���น.�เป็น�น้ไป�นวันที��26�เมษายน�2564����รงแรมแบงค็อก�แมริออท�มารคี์ส�์ควีนสป์ารค์�เลขที������ซอย

สขุุมวิท����แขวงคลอง�นั�เข�คลองเ�ย�กรุงเท�มหานคร��������ามแผนที�สถานที�จดัประชุมที�ไดแ้นบมา�รอ้มนี ��

�

����การออก�สียง�งคะ�นน�นการประชุมผู้ถือหุ้น�

� 1��� ห�ัก�กณ��การ�งคะ�นน�สียง�

� (1)�� การออกเสียงลงคะแนนแ�่ละวาระจะกระทาํ�ดย�ชบ้ั�รลงคะแนน��ดย�หน้ับหน��งหุน้�่อหน��งเสียงซ��ง�

ผู ้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบ�ันทะ�้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเ�ียงอย่าง�ดอย่างหน��ง�คือ�เห็นด้วย��

ไม่เห็นดว้ย�หรือ�งดออกเสียง�และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน�เวน้แ�่ผูถื้อหุน้

ที�เป็นผูล้งทุน�่างประเทศและแ�่ง�ั�ง�หค้สั��เดียน�(C���od���)��นประเทศไทยเป็นผูร้บั�ากและดแูล

หุน้ซ��ง�ชห้นงัสือมอบ�ันทะ�แบบ�ค.�

(2)�� หากผูม้อบ�ันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค�์นการออกเสียงลงคะแนนไว�้นหนังสือมอบ�ันทะ�หรือระบุ

ไวไ้ม่ชดัเจน�ผูร้บัมอบ�ันทะมีสิท�ิ�ิจาร�าและลงคะแนนแทนได�้

�

2�� วิ�ีป�ิบั�ิ�นการ�งคะ�นน�สียง�น����ะวาระ�

� � เลขานุการที�ประชุมจะชี �แจงรายละเอียดวิ�ีการลงคะแนน�หที้�ประชุมทราบ��ดยมีแนวทางดงันี ��

(1)�� เลขานุการที�ประชุมจะเป็นผู้เสนอ�ห้ผู ้ถือหุ้น�ิจาร�าลงคะแนนเสียง�นแ�่ละวาระ��ดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครั�งจากที�ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่าน�ด�เห็นดว้ย�ไม่เห็นดว้ย�หรืองดออกเสียง�

(2)�� ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ�ันทะที��ช�้บมอบ�ันทะแบบ�ก.�ลงคะแนนเสียง�นบ�ัรลงคะแนนที�บริษัทไดแ้จก

�ห้เมื�อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม��ดยทําเครื�องหมาย�นช่อง� เห็นด้วย� ไม่เห็นด้วย�หรือ��

งดออกเสียง�ลง�นบ�ัรยืนยนัการลงคะแนนเ�ียงช่องเดียวเท่านั�น�

(3)� สาํหรบัผูร้บัมอบ�นัทะที��ช�้บมอบ�ันทะแบบ�ข.�และ�ค.�บริษัทจะนบัคะแนน�ามที�ผูถื้อหุน้ระบุมา�

�

3��� ม�ิ�องที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะ�้องประกอบ�้วยคะ�นน�สียง�ัง��อ�ปนี��

� ��� กร�ีปก�ิ��หถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นม�ิของที�ประชุม�

� ��� กร�ีอื�น��ซ��งมีก�หมาย�หรือข้อบังคับบริษัทกาํหนดไวแ้�ก�่างจากกร�ีปก�ิ�ม�ิของที�ประชุมจะ

เป็นไป�ามที�ก�หมายหรือขอ้บงัคบันั�นกาํหนด��

� (1)� หากคะแนนเสียงเท่ากนั�หป้ระ�านที�ประชุมออกเสียงเ�ิ�มข� �นอีกหน��งเสียง�่างหากเป็นเสียงชี �ขาด�

(2)� ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ�ันทะ�ดมีส่วนไดเ้สียเป็น�ิเศษ�นเรื�อง�ด�ดยเ��าะ�หา้มมิ�หอ้อกเสียง�นเรื�อง

นั�น��

�
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���� การนับคะ�นน�สียง��ะ�จ้งการนับคะ�นน�

� การนบัคะแนนเสียงจะกระทาํทนัทีและประ�านแจง้ผลการนบัคะแนน�หที้�ประชุมทราบทุกวาระ�

� �กรุณา�่งบตัร�ง�ะ�นน�กุวาระ�นืต่อเ�า้หนา้�ี�บร��ั�เมื�อเ�ร�����นการประชมุ�
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�

�้อบังคับบริษัทที��กี�ยว�้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น�

�

ขอ้���.� �หที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือก�ั�งกรรมการบริษัท�ามหลกัเก��แ์ละวิ�ีการดงั�่อไปนี���

(1)�� ผูถื้อหุน้คนหน��งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน��ง�(�)�หุน้�่อหน��ง�(�)�เสียง��

(2)� �นการเลือก�ั�งกรรมการ�ห้�ช้วิ�ีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล��ดยผู้ถือหุ้นจะ

เลือก�ั�งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้��นกร�ีที� เลือก�ั�งบุคคลหลายคนเป็น

กรรมการ�จะแบ่งคะแนนเสียง�หแ้ก่ผู�้ดมากนอ้ยเ�ียง�ดไม่ได�้�

(3)� �นกร�ีเลือก�ั�งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ��หบุ้คคลที�ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุ�ามลาํดบัลงมา

เป็นผูไ้ดร้ับเลือก�ั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะ��งมีหรือจะ��งเลือก�ั�ง�นครั�งนั�น��น

กร�ีที�บุคคลซ��งไดร้บัการเลือก�ั�ง�นลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะ

��งมีหรือจะ��งเลือก�ั�ง�นครั�งนั�น��หป้ระ�านที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี �ขาด��

ขอ้���.� ผูที้�จะเป็นกรรมการของบริษัทได�้อ้งประกอบดว้ยค�ุสมบ�ิัดงันี ���

(1)�� �อ้งเป็นบุคคล�รรมดาและบรรลนิุ�ิ�าวะ��

(2)� ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย�คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ��

(3)� ไม่เคยรับ�ทษจาํคุก�ดยคาํ�ิ�ากษาถ�งที�สุด�ห้จาํคุก�นความผิดเกี�ยวกับทรั�ยที์�ไดก้ระทาํ�ดย

ทุจริ���

(4)�� ไม่เคยถูกลง�ทษไล่ออก�หรือปลดออกจากราชการ�หรือองคก์าร�หรือหน่วยงานของร�ั��านทุจริ�

�่อหนา้ที���

ขอ้���.� �นการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั�ง��หก้รรมการออกจาก�าํแหน่งจาํนวนหน��ง�นสาม�(�/�)�ของ

จาํนวนกรรมการทั�งหมด�ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออก�ห�้รงเป็นสามส่วนไม่ได�้ก็�หอ้อก�ดยจาํนวน�กล้

ที�สดุกบัส่วนหน��ง�นสาม�(�/�)�

กรรมการที�จะ�อ้งออกจาก�าํแหน่ง�นปีแรกและปีที�สอง�ายหลงัการจดทะเบียนบริษัทนั�น��หจ้ับสลากกัน�

ส่วนปีหลงั���่อไป�หก้รรมการคนที�อยู่�น�าํแหน่งนานที�สดุนั�นเป็นผูอ้อกจาก�าํแหน่ง�

กรรมการซ��ง�น้จาก�าํแหน่ง�อาจไดร้บัเลือก�หก้ลบัเขา้มารบั�าํแหน่งอีกได�้
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ขอ้���.�� ที�ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงม�ิ�หก้รรมการคน�ดออกจาก�าํแหน่งก่อนถ�งคราวออก�ามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสาม�นสี��(�/�)�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ��งมาประชุมและมีสิท�ิออกเสียง�และมีหุน้นบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกว่าก��งหน��ง�(�/�)�ของจาํนวนหุน้ที�ถือ�ดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิท�ิออกเสียง�

ขอ้���.� กรรมการบริษัทมีสิท�ิไดร้บัค่า�อบแทนกรรมการจากบริษัท�นรูปของเงินรางวลั�เบี �ยประชุม�บาํเหน็จ��บนสั�

หรือ�ผลประ�ยชน�์อบแทน�นลกัษ�ะอื�น��ามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะ�ิจาร�าและลงม�ิดว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า�สอง�นสาม�(�/�)�ของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นซ��งมาประชุม��ดยอาจกําหนด

ค่า�อบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเก��เ์��าะ�และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว���หรือ

�หมี้ผล�ลอดไปจนกว่าที�ประชุมผูถื้อหุน้จะมีม�ิเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�นก็ได�้นอกจากนี��กรรมการบริษัทมี

สิท�ิไดร้บัเบี �ยเลี �ยงและสวสัดิการ�่าง���าม�ระเบียบของบริษัท��

ข้อความ�นวรรคหน��งจะไม่กระทบกระเทือนสิท�ิของกรรมการที�ไดร้ับการแ�่ง�ั�งมาจาก�นักงานหรือ

ลูกจ้างของบริษัท�นอันที�จะไดร้ับค่า�อบแทนและผลประ�ยชน์�น�านะที�เป็น�นักงานหรือลูกจา้งของ

บริษัท�

ขอ้���.�� ค�ะกรรมการ�อ้งจัด�หมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปี�าย�นสี��(�)�เดือน�นับแ�่วนั

สิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท��

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากวรรคหน��ง��หเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ��ดยค�ะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อ�ดก็ไดส้ดุแ�่จะเห็นสมควร��

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถทาํได�้�ดยจะ�อ้งป�ิบั�ิ�ามหลักเก��์และวิ�ีการที�

กาํหนด�นก�หมายหรือประกาศที�เกี�ยวขอ้ง�ซ��งรวมถ�งแ�่ไม่จาํกัดเ�ียงการกระทาํ�หเ้ป็นไป�ามมา�ร�าน

การรกัษาความมั�นคงปลอด�ยัของการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส�์�

ผูถื้อหุน้คนหน��งหรือหลายคนซ��งถือหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ�(��)�ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมดจะเขา้ชื�อกันทาํหนังสือขอ�หค้�ะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อ�ดก็ได�้

แ�่�อ้งระบุเรื�องและเห�ุผล�นการที�ขอ�ห้เรียกประชุมไว�้หช้ัดเจน�นหนังสือดังกล่าวดว้ย��นกร�ีเช่นนี �

ค�ะกรรมการ�อ้งจดั�หมี้การประชุมผูถื้อหุน้�าย�นสี�สิบหา้�(��)�วนันบัแ�่วนัที�ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้��

�นกร�ีที�ค�ะกรรมการไม่จัด�ห้มีการประชุม�าย�นกาํหนดระยะเวลา�ามวรรคสี��ผูถื้อหุ้นทั�งหลายซ��ง

เขา้ชื�อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื�น��รวมกันไดจ้าํนวนหุน้�ามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรียกประชุมเองก็ได�้าย�นสี�สิบหา้�

(��)�วันนับแ�่วันครบกําหนดระยะเวลา�ามวรรคสี���นกร�ีเช่นนี ��ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที�

ค�ะกรรมการเรียกประชุม��ดยบริษัท�อ้งรบัผิดชอบค่า�ชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจัด�หมี้การประชุม

และอาํนวยความสะดวก�ามสมควร��
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�นกร�ีที�ปราก�ว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที�เป็นการเรียกประชุมเ�ราะผูถื้อหุน้�ามวรรคหา้ครั�ง�ด�จาํนวนผูถื้อ

หุน้ซ��งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม�ามจาํนวนที�กาํหนดไว�้นขอ้บงัคบัขอ้���.�ผูถื้อหุน้�ามวรรคหา้

�อ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชด�ชค้่า�ชจ้่ายที�เกิดจากการจดั�หมี้การประชุม�นครั�งนั�น�หแ้ก่บริษัท��

ขอ้���.� �นการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น�ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วย�นเองหรือการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส�์�ห้

ค�ะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุม�ดยระบุสถานที��วนั�เวลา�ระเบียบวาระการประชุม�และเรื�องที�

จะเสนอ�่อที�ประชุม�รอ้มดว้ยรายละเอียด�ามสมควร��ดยระบุ�หช้ัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเ�ื�อทราบ�

เ�ื�ออนุม�ิั�หรือ�เ�ื�อ�ิจาร�า�แลว้แ�่กร�ี�รวมทั�งความเห็นของค�ะกรรมการ�นเรื�องดงักล่าว�และจัดสง่

�หผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด�(�)�วนัก่อนวนัประชุม�ทั�งนี ���หล้ง��ษ�าคาํบอกกล่าว

นดัประชุม�นหนงัสือ�ิม�ก่์อนวนัประชุม�ามที�ก�หมายกาํหนด��

อน��ง�หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์�การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม�จะส่ง�ดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็์ได�้�

ทั�งนี ��สถานที�ที�จะ�ชเ้ป็นที�ประชุมจะอยู่�นจงัหวดัอนัเป็นที��ั�งสาํนกังาน�หญ่ของบริษัท�หรือจงัหวดั�กลเ้คียง

�ามที�ค�ะกรรมการจะกาํหนดก็ได�้�

ขอ้���.� �นการประชุมผูถื้อหุน้�ไม่ว่าเป็นการประชุมดว้ย�นเองหรือการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส�์�อ้งมีผูถื้อหุน้

และผูร้ับมอบ�ันทะจากผูถื้อหุ้น�(ถ้ามี)�เข้าประชุมไม่นอ้ยกว่ายี�สิบห้า�(��)�คน�หรือไม่น้อยกว่าก��งหน��ง�

(�/�)�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด�และ�อ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน��ง�นสาม�(�/�)�ของจาํนวนหุน้ที�

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดจ�งจะครบเป็นองคป์ระชุม��

�นกร�ีที�ปราก�ว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั�ง�ด�เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถ�งหน��ง�(�)�ชั�ว�มง�จาํนวนผูถื้อหุน้ซ��ง

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม�ามที�กาํหนดไว�้นวรรคหน��ง�หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัด

เ�ราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ�ามขอ้���.��หก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป�ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั�นมิ�ช่เป็นการเรียก

ประชุมเ�ราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ��หน้ัดประชุม�หม่�และ�นกร�ีนี ��หส้่งหนังสือนดัประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย

กว่าเจ็ด�(�)�วนั�ก่อนวนัประชุม��นการประชุมครั�งหลงันี �ไม่บงัคบัว่าจะ�อ้งครบองคป์ระชุม��

ผูถื้อหุน้แ�่ละรายจะทาํ�บมอบ�ันทะ�นการเขา้ประชุมและออกเสียงแทน�นไดค้ราวละไม่เกินหน��ง�บ�าม

แบบที�นายทะเบียนกําหนด�และ�ห้ส่งมอบ�่อประ�านกรรมการหรือผู้ที�ประ�านกรรมการกําหนด���

สถานที�ประชุมก่อนผูร้บัมอบ�ันทะจะเขา้ร่วมประชุม�ทั�งนี ��ผูร้บัมอบ�ันทะที�เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนจะมีไดเ้�ียงบุคคลเดียวเท่านั�น�ไม่ว่าผูถื้อหุน้นั�นจะถือหุน้ของบริษัทมากหรือนอ้ยเ�ียง�ดก็

�าม�

ขอ้���.� �หป้ระ�านกรรมการเป็นประ�านที�ประชุมผูถื้อหุ้น��นกร�ีที�ประ�านกรรมการไม่อยู่�นที�ประชุม�หรือไม่

สามารถป�ิบั�ิหนา้ที�ได�้�หร้องประ�านกรรมการเป็นประ�าน�นที�ประชุม�ถา้ไม่มีรองประ�านกรรมการ�

หรือมีแ�่ไม่อยู่�นที�ประชุมหรือไม่สามารถป�ิบั�ิหนา้ที�ได�้�หที้�ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ��งมาประชุมคน�ดคน

หน��งมาเป็นประ�าน�นที�ประชุมดงักล่าว�
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ขอ้���.� �นการออกเสียงลงคะแนน�นที�ประชุมผูถื้อหุน้��หถื้อว่าหุน้หน��ง�(�)�มีเสียงหน��ง�(�)�และผูถื้อหุน้คน�ดมีส่วน

ไดเ้สียเป็น�ิเศษ�นเรื�อง�ด�ผูถื้อหุน้คนนั�นไม่มีสิท�ิออกเสียงลงคะแนน�นเรื�องนั�น�นอกจากการออกเสียง

เลือก�ั�งกรรมการ�และม�ิของที�ประชุมผูถื้อหุน้จะ�อ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงั�่อไปนี ���

(1)� �นกร�ีปก�ิ��หถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ��งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน�ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั��หป้ระ�าน�นที�ประชุมออกเสียงเ�ิ�มข� �นอีกเสียงหน��งเป็นเสียงชี �ขาด��

(2)� �นกร�ีดงั�่อไปนี ���หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม�นสี��(�/�)�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ

หุน้�ซ��งมาประชุมและมีสิท�ิออกเสียงลงคะแนน��

(ก)� การขายหรือ�อนกิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั�หแ้ก่บุคคลอื�น�

(ข)� การซื �อหรือรบั�อนกิจการของบริษัทเอกชน�หรอืบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท�

(ค)� การทาํ�แกไ้ข�หรือยกเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการ�หเ้ช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วน

ที�สาํคัญ�การมอบหมาย�ห้บุคคลอื�น�ดเข้าจัดการ�ุรกิจของบริษัท�หรือการควบรวม

กิจการกบับุคคลอื�น��ดยมีว�ัถุประสงคเ์�ื�อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั�

(ง)� การแกไ้ขเ�ิ�มเ�ิมหนงัสือบริค�หส์น�ิ�หรือขอ้บงัคบัของบริษัท�

(จ)� การเ�ิ�มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท�

(�)� การเลิกบริษัท�

(ช)� การออกหุน้กูข้องบริษัท�

(ซ)� การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น�

ขอ้���.�� การลงคะแนนลบัอาจทาํไดเ้มื�อผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยหา้�(�)�คนรอ้งขอก่อนที�จะมีการลงคะแนนและที�ประชุม

ลงม�ิ�หล้งคะแนนลบัก็�หล้งคะแนนลบั�

เมื�อมีการรอ้งขอ�หมี้การลงคะแนนลบั��หป้ระ�าน�นที�ประชมุเป็นผูก้าํหนดวิ�ีการลงคะแนนลบัดงักล่าวนั�น�

ขอ้���.�� กิจการที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี��งเรียกประชุมมีดงันี ��

(1)� �ิจาร�ารบัทราบรายงานของค�ะกรรมการที�แสดงถ�งกิจการของบริษัท�นรอบปีที�ผ่านมา�

(2)� �ิจาร�าอนุม�ิังบดลุ�และบญัชีกาํไรขาดทุน�

(3)� �ิจาร�าอนุม�ิัจดัสรรเงินกาํไร�และการจ่ายเงินปันผล�

(4)� �ิจาร�าเลือก�ั�งกรรมการ�หม่แทนกรรมการที��น้จาก�าํแหน่ง�ามวาระ�

(5)� �ิจาร�ากาํหนดค่า�อบแทนกรรมการ�

(6)� �ิจาร�าแ�่ง�ั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี�และ�
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(�)� กิจการอื�น��

ขอ้���.� ค�ะกรรมการ�อ้งจัด�หมี้การทาํงบดลุและบัญชีกาํไรขาดทุน���วนัสิ �นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ

�่อที�ประชุมผูถื้อหุน้�นการประชุมสามญัประจาํปี�เ�ื�อ�ิจาร�าอนุม�ิัและค�ะกรรมการ�อ้งจดั�หมี้ผูส้อบ

บญัชี�รวจสอบงบดลุและงบกาํไรขาดทุนนั�น�หเ้สร็จก่อนที�จะนาํเสนอ�่อที�ประชุมผูถื้อหุน้�

ขอ้���.� ค�ะกรรมการ�อ้งจดัส่งเอกสารดงั�่อไปนี �ไป�หผู้ถื้อหุน้��รอ้มกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี�

(1)�� สาํเนางบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนที�ผูส้อบบัญชี�รวจสอบแลว้��รอ้มทั�งรายงานการ�รวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี�และ�

(2)� รายงานประจาํปีของค�ะกรรมการ��รอ้มเอกสารประกอบ�่าง��เ�ื�อประกอบรายงาน�

ขอ้���.� ผูส้อบบญัชี�อ้งไม่เป็นกรรมการ��นกังาน�ลกูจา้ง�หรือผูด้าํรง�าํแหน่งหนา้ที��ด��ของบริษัท�

ขอ้�5�.� ผูส้อบบัญชีมีหนา้ที�เขา้ร่วมประชุม�นการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัททุกครั�งที�มีการ�ิจาร�างบดุล�บัญชี

กาํไรขาดทุน�และปัญหาเกี�ยวกับบัญชีของบริษัทเ�ื�อชี �แจงการ�รวจสอบบัญชี�่อผูถื้อหุ้น�และ�หบ้ริษัท

จัดส่งรายงานและเอกสารทั�งหมดของบริษัทที�ผูถื้อหุ้นจะ��งไดร้บั�นการประชุมผูถื้อหุน้ครั�งนั�นแก่ผู ้สอบ

บญัชีดว้ย�

ขอ้���.� หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเ�ทอื�นนอกจากเงินกาํไร��นกร�ีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิ�ห้

จ่ายเงินปันผล�

เงินปันผลนั�น�หแ้บ่ง�ามจาํนวนหุน้�หุน้ละเท่า��กัน�เวน้แ�่�นกร�ีบริษัทออกหุน้บุริมสิท�ิและกาํหนด�ห้

หุน้บุริมสิท�ิไดร้บัเงินปันผลแ�ก�่างจากหุน้สามญั��หจ้ดัสรรเงินปันผล�ามที�กาํหนดไว�้�ดยการจ่ายเงินปัน

ผล�อ้งไดร้บัอนุม�ิัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้�

ค�ะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล�ห้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั�งคราว�เมื�อเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไร

สมควร�อที�จะทาํเช่นนั�น�และเมื�อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้��หร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว

�หที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ�นการประชุมผูถื้อหุน้คราว�่อไป��

การจ่ายเงินปันผล�หก้ระทาํ�าย�นหน��ง�(�)�เดือน�นบัแ�่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้�หรือที�ประชุมค�ะกรรมการ

ลงม�ิ�แลว้แ�่กร�ี�ทั�งนี ���หแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้และ�หล้ง��ษ�าคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล

นั�น�นหนงัสือ�ิม�เ์ป็นเวลา�ิด�่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม�(�)�วนัดว้ย�

ขอ้���.� บริษัท�้องจัดสรรกําไรสุท�ิประจําปีส่วนหน��งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า�(�)�ของกาํไรสุท�ิ

ประจาํปี�หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา�(ถา้มี)�จนกว่าทุนสาํรองนี �จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ�

(��)�ของทุนจดทะเบียน�
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
1. ชื่อ ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ  อายุ 56 ปี 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ที่อยู่ บริษัท ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ต ำบลบำงสมัคร  
อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ครั้งนี้ 

 
2. ชื่อ ดร. ศันธยา กิตติโกวิท อายุ 50 ปี 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ที่อยู่ บริษัท ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ต ำบลบำงสมัคร  
อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ครั้งนี้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

--------------------- 
      เขียนท่ี ...................................................................................... 
      Written at 

 

                วันท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 

(1) ข้ำพเจ้ำ ................................................................................................. สัญชำติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยู่บ้ำนเลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ต ำบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 

อ ำเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................. .. รหัสไปรษณีย์ ........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ            บริษัท ชริ้ งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of  Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”) 
 

โดยถือหุ้นจ ำนวนท้ังส้ินรวม ...................................... หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ...................... ................ เสียง ดังน้ี 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 

           

หุ้นสำมัญ ..................................................... หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ........................... ............................. เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 

หุ้นบุริมสิทธิ ................................................ หุ้น     ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตำมหมำยเหตุข้อ 4) 

Hereby appoint   (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please 

use details in Remark No.4                                                                                                                      

(1) ........................................................................................................................... อำยุ ....................................... ปี 
                           age                                       years, 

        อยู่บ้ำนเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ .. ....................... หรอื 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 
(2) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี 

                             age                                         years, 
        อยู่บ้ำนเลขท่ี ...............................ถนน ........................................... .................. ต ำบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 
(3) ........................................................................................................................... อำยุ ...................................... .. ปี 

                            age                                        years, 
        อยู่บ้ำนเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง...............................  
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จังหวัด .............. ..............................................รหัสไปรษณีย์ .............................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขำ้พเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 

    Duty Stamp 20 Baht 
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ในวันท่ี 26 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มำรค์ีส์ ควีนส์ปำรค์ เลขท่ี 199 ซอยสุขุมวิท 

22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110 

to be held on 26 April 2021 time 02.00 p.m. at Bangkok Marriott Marquis Queen's Park, 1 99  Soi Sukhumvit 22 , 

Klong Tan Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10110 
  

หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนด้วย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

       วำระท่ี  1    เรื่อง        พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 

 Agenda Item   1  Subject  To consider and adopt the minutes of the Annual General Shareholder’ Meeting 

No.1/2020 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 

  วำระท่ี  2  เรื่อง   พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2563 
Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year ended 31 December 

2020 

  

 หมายเหตุ วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

 

  วำระท่ี 3 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี 2563  
   Agenda Item 3  Subject  To consider and approve the Financial Statements and the Statement of 

Comprehensive Income for the year 2020 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 

 วำระท่ี  4 เรื่อง  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 และพิจำรณำรบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำล 

 Agenda Item   4 Subject To consider and approve the appropriation of profit as the legal reserve and the 

distribution of dividend for the year 2 0 2 0  and to consider and acknowledge the 

interim dividend payment 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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 วำระท่ี   5 เรื่อง  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
  Agenda Item  5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire 

by rotation 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรท้ังชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain  

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
      Vote for an individual nominee. 

1. ช่ือกรรมกำร นำยซุง ชง ทอย 

 The director’s name Mr Sung Cheong Tsoi 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain  

2. ช่ือกรรมกำร นำยกิตติ ปิยะตรึงส์ 
 The director’s name Mr Kitti Piyatrueng 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ช่ือกรรมกำร นำงสำววศินี ปิยะตรึงส์ 
 The director’s name Ms Vasinee Piyatrueng 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 วำระท่ี 6 เรื่อง  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจ ำปี 2564 

 Agenda Item  6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration and sub-committee’s 

remuneration for the year 2021 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วำระท่ี 7 เรื่อง  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2564 

Agenda Item 7     Subject To consider and approve the directors’ remuneration and sub-committee’s 

remuneration for the year 2021     
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วำระท่ี         8  เรื่อง  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

 Agenda Item  8  Subject Other Business (if any) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง

 และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 

 as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้ำพ เจ้ำ ไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเ สียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม  

มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 

or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 

any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจกำรใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form  shall 
be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 

 
     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

       ( .......................................................... ) 

 
     ลงช่ือ/Signed ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

        ( ......................................................... ) 

 
     ลงช่ือ/Signed ........................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

        ( ......................................................... ) 

 
     ลงช่ือ/Signed ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

        ( ......................................................... ) 

หมำยเหตุ : 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไว้ข้ำ งต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 

4. ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัท ดังน้ีเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 

(1) ดร. กฤษณะ วจีไกรลำศ หรือ 

(2) ดร. ศันธยำ กิตติโกวิท 

(รำยละเอียดกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วยล ำดับท่ี 6) 

Remarks : 

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  

the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed. 
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 

may use the Allonge of Proxy Form B. as attached. 

4. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors  to be the proxy as follow; 

(1) Ph.D. Kitsana Vachekrilas or 

(2) Ph.D. Santhaya Kittikowit 

(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6) 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ             บริษัท ชริ้ งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”) 

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  

 

ในวันท่ี 26 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.      ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มำรค์ีส์ ควีนส์ปำรค์ เลขท่ี 199 ซอยสุขุมวิท 

22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 10110 

to be held on 26 April 2021 time 2.00 p.m. at Bangkok Marriott Marquis Queen's Park, 1 99  Soi Sukhumvit 22 , 

Klong Tan Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10110 
 

 

หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลำและสถำนท่ีอ่ืน  
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

-----------------------------------------  

     วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................  

      Agenda Item        Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ...................................................................................................................... .......... 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ........................................................................................................... ..................... 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................  

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ...................................................................................................................... .......... 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร  

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 

     วำระท่ี .........     เรื่อง   เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ช่ือกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนำระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ส่งเอกสำรกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนประจ ำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
อ ำนวยควำมสะดวกผู้ถือหุ้นเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลรำยงำนประจ ำ ปี 2563 ผ่ำน QR Code (ตำมส่ิงที่ ส่งมำด้วยล ำดับที่ 2) 
ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

• ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกน (หันกล้องถ่ำยรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code  

3. หน้ำจอจะมีข้อควำม (Notification) ขึ ้นมำด้ำนบน ให้กดที่ข้อควำมนั้น  เพ่ือดูข้อมูล
ประกอบกำรประชุม  

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก 
แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็น
ต้น  

• ส าหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  

ขั้นตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line  

• เข้ำไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)  

• เลือก QR Code  

• สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพ่ือดูข้อมูลเอกสำรประกอบกำรประชุม 

 


