เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส ์ ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขมุ วิท 22 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตงั้ แต่เวลา 13.00 น.

วันที 29 มีนาคม
เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /2563
2. รายงานประจําปี 2563 (รู ปแบบ QR Code) ซงประกอบด้วยรายงานผลการดําเนิน งานของ
บริษัท นรอบปี 2563 และสําเนางบแสดง านะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล
และงบกําไรขาดทุน) สินสุด วันที 31 ันวาคม 2563 ซงผ่านการ รวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญา แล้ว
3. รายนามและประวั ิ ดยสังเขปของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือ ห้ดาํ รง าํ แหน่งกรรมการ
4. คําชีแจงวิ ีการมอบ ันทะ การลงทะเบียน และหลัก านที อ้ งนํามาแสดง นวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
. ข้อบังคับของบริษัทส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
. รายนามและข้อมูล ดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซงผู้ถือหุ้นสามารถมอบ ัน ทะ ห้เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
. แผนทีแสดงสถานทีจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
. หนังสือมอบ ันทะแบบ ข.
. การ ช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์ หลดรายงานประจําปี
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ด้วยทีประชุมค ะกรรมการบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีม ิ ห้จดั ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 นวันที 26 เมษายน 2564 เวลา . น. รงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส ์ ควีนส์
ปาร์ค เลขที
ซอยสุขุมวิท แขวงคลอง นั เข คลองเ ย กรุ งเท มหานคร
เ ือ ิจาร าระเบียบวาระ
การประชุมดัง ่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /2563
อ้ ทจจริง ะ ห ุผ
บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2563 ซง
ประชุมเมือวันที
ษ าคม 2563 แล้วเสร็จ าย นระยะเวลาที ก หมายกําหนด ดยมีสาํ เนา
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2563 ปราก ามสิงทีส่งมาด้วย 1

1

ความ หนคณะกรรมการ ค ะกรรมการเห็ น ว่ าได้มี ก ารบั น ทกรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2563 ซงประชุมเมือวันที
ษ าคม
ไว้อย่างถูก อ้ ง จงเห็นสมควรเสนอ
ห้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2563 ดังกล่าว
หมาย ห ุ ม ิ นวาระนีจะ อ้ งได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 2

พิจารณารับทราบผ การ า นินงาน องบริษัทสาหรับปี สินสุ วันที 31 ันวาคม 2563
อ้ ทจจริง ะ ห ุผ
ค ะกรรมการได้จัด เ รี ย มข้อ มูล เกี ยวกับ ผลการดํา เนิ น งานของ
บริษัทสําหรับรอบปี 2563 ทีผ่านมา ซงปราก อยู่ นรายงานประจําปี 2563 ดยได้จัดส่ง ห้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ ปราก ามสิงทีส่งมาด้วย ทังนี เ ือ ห้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบและเห็น า รวมของผล
การดําเนินงานของบริษัท ดยสรุ ป
ความ หนคณะกรรมการ ค ะกรรมการเห็ นสมควรเสนอ ห้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบปี 2563
หมาย ห ุ วาระนีเป็ นวาระเ ือทราบจงไม่ อ้ งมีการลงม ิ

วาระที 3

พิจารณาอนุมั ิงบ ส ง านะการ งิน ะงบกา ร า ทุน บ สรจประจาปี 2563
อ้ ทจจริง ะ ห ุผ
เ ื อ ห้เป็ น ไป าม ระราชบัญ ญั ิ บริษั ท มหาชนจํากัด .ศ.
(รวมทังทีมีการแก้ไขเ ิมเ ิม) และข้อบังคับของบริษัทซงกําหนด ห้ค ะกรรมการบริษัท อ้ งจัด ห้มี
การทํางบแสดง านะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท
วันสินสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทซงผ่านการสอบทาน ดยค ะกรรมการ รวจสอบของบริษัทและ
ผ่านการ รวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญา แล้ว เ ือนําเสนอ ่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นการประชุม
สามัญประจําปี เ ือ ิจาร าอนุมั ิ ดยมีรายละเอียดปราก ามทีได้แสดงไว้ นรายงานประจําปี
2563 ซงได้จดั ส่ง ห้แก่ผถู้ ือหุน้ ปราก ามสิงทีส่งมาด้วย 2
ความ หนคณะกรรมการ ค ะกรรมการเห็ น สมควรเสนอ ห้ที ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุ มั ิ
งบแสดง านะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัทสําหรับ
รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ นสุ ด วัน ที
ั น วาคม 2563 ซงผ่ า นการสอบทาน ดยค ะกรรมการ
รวจสอบของบริษัทและผ่านการ รวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญา แล้วและควรรับทราบรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี
หมาย ห ุ ม ิ นวาระนีจะ อ้ งได้รบั การอนุมั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที

พิจารณาอนุมั ิการจั สรร งินกา ร พือ ปนทุนสารอง ามก หมาย ะการจาย งินปั นผ
จากผ การ า นินงาน องบริษัทประจาปี 2563 ะพิจารณารับทราบการจาย งินปั นผ
ระหวางกา
อ้ ทจจริง ะ ห ุผ
าม ระราชบัญญั ิบริษัทมหาชนจํากัด .ศ. 2535 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเ ิมเ ิม) และข้อบังคับของบริษัท กําหนด ห้บริษัท อ้ งจัดสรรกําไรสุท ิประจําปี ส่วนหนงไว้
เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุท ิประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุน สํารองนี จะมีจ าํ นวนไม่น ้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบี ยน และบริษั ท มีน ยบาย
จ่า ยเงิ น ปั น ผล ห้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น นอั ราไม่ ากว่
ํ าร้อ ยละ ของกํา ไรสุท ิ จ ากงบเ าะกิ จ การ
ายหลังหัก าษี เงินได้นิ ิบุคคลและการจัดสรรทุนสํารอง ่าง ทุกประเ ท ามทีได้กาํ หนดไว้ น
ก หมายและข้อบังคับของบริษัท ( ดยมีเงือนไขเ ิมเ ิม)
ทังนี บริษัทมีกาํ ไรจากการผลดําเนินงาน นปี
และมีกาํ ไรสะสมของบริษัท ดยอ้างอิงจากงบ
การเงิน เ าะกิจการสําหรับปี สินสุด วันที
ันวาคม
ดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญา ของ
บริษัทได้ รวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็ นจํานวนเงิน 1 6 . บาท และ 325 51 .53 บาท
ามลําดับ ค ะกรรมการ ิจาร าแล้วเห็นว่าควรเสนอ ห้บริษัทจัดสรรเงินกําไรเ ือเป็ นทุนสํารอง
ามก หมายและจ่ายเงินปั นผล ดังนี
1.

จัดสรรกําไรสุท ิเ ือเป็ นทุนสํารอง ามก หมาย จํานวน 5 5 55.64 บาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ .49 ของกําไรสุท ิประจําปี
ซงจะทํา ห้ทุนสํารอง ามก หมายของบริษัทมี
จํานวนทังสิน 3 9 . บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
และ

2.

จ่ายเงินปั นผล ห้แก่ผูถ้ ือหุน้ ซงมีชือปราก นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันกําหนดรายชือ
ผู้ถื อ หุ้น เ ื อสิ ท ิ นการรับ เงิ น ปั น ผล (Re o d e) คื อ วัน ที 11 มี น าคม 2564 ดย
จ่ายเงิน ปั น ผลจากกําไรสุท ิ ของบริษั ท นอั ราหุ้น ละ . 11 บาท รวมเป็ น เงิน ปั น ผล
จํา นวนทั งสิ นไม่ เกิ น 31 2 4
บาท ดยการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจะดําเนิ น การ นวัน ที
25 ษ าคม 2564

ทังนี การจ่ายเงินปั น ผลข้าง น้ เป็ น ไป ามน ยบายการจ่ายเงิน ปั น ผลของบริษัท และสิท ิ นการ
ได้รับเงิน ปั น ผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่ น อนจนกว่าจะได้รับอนุมั ิ จากที ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจําปี
นอกจากนี ผลการดําเนิ นงานของบริษัท นแ ่ละไ รมาสของปี
บริษัทมีกาํ ไรสุท ิ และกําไร
สะสม ังแ ่เริมดําเนินกิจการ ทีประชุมค ะกรรมการบริษัทจง ิจาร าอนุมั ิการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลดังนี
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1.

ทีประชุมค ะกรรมการบริษัท ครังที /
เมือวันที มิถุนายน
มีม ิอนุมั ิการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสินสุด วันที มีนาคม
นอั รา
หุน้ ละ . บาท รวมเป็ นเงินจํานวน . ล้านบาท ดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ห้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ทีมีรายชือปราก อยู่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ วันที มิถุนายน
ซงบริษัทได้จ่าย
ห้แก่ผถู้ ือหุน้ ไปแล้วเมือวันที กรก าคม

2.

ทีประชุมค ะกรรมการบริษัท ครังที /
เมือวันที สิงหาคม
มีม ิอนุมั ิการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานสินสุด วันที มิถุนายน
น
อั ราหุ้น ละ . บาท รวมเป็ น เงิน จํานวน . ล้านบาท ดยจ่ายปั น ผลเป็ น เงิ นสด
ห้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทีมีรายชือปราก อยู่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุน้ วันที สิงหาคม
ซง
บริษัทได้จ่าย ห้แก่ผถู้ ือหุน้ ไปแล้วเมือวันที กันยายน

ทังนี การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริษัททัง ครังข้าง น้ รวมเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลจ่าย
ห้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท นอั ราหุน้ ละ . บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน
บาท ซงได้
จ่าย ห้แก่ผถู้ ือหุน้ ไปเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
ความ หนคณะกรรมการ ค ะกรรมการเห็นสมควรเสนอ ห้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมั ิการ
จัดสรรเงินกําไรเ ือเป็ นทุนสํารอง ามก หมายและการจ่ายเงินปั นผล รวมทังรับทราบการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาล ามทีเสนอ
หมาย ห ุ ม ิ นวาระนีจะ อ้ งได้รบั การอนุมั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 5

พิจารณาอนุมั ิการ ง ังกรรมการบริษัท ทนกรรมการทีครบกาหน ออกจาก า หนง
ามวาระ
อ้ ทจจริง ะ ห ุผ
าม ระราชบัญญั ิบริษัทมหาชนจํากัด .ศ. 2535 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเ ิมเ ิม) และข้อบังคับของบริษัทกําหนดว่า นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ห้กรรมการ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนง นสามของจํานวนกรรมการทังหมด นค ะกรรมการ น้ จาก าํ แหน่ง าม
วาระ ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออก ห้ รงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ ห้ออก ดยจํานวน กล้ทีสุดกับ
ส่วนหนง นสาม และกรรมการผู้ ้นจาก าํ แหน่งมีสิ ท ิ ได้รับเลือก ัง หม่อีกได้ สําหรับกรรมการ
ที อ้ งออกจาก าํ แหน่ง ามวาระ นทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 มีจาํ นวน 3 ท่าน ได้แก่
(1)

นายซุง ชง ทอย

กรรมการบริษัท

(2)

นายกิ ิ ปิ ยะ รงส์

กรรมการบริษัท

(3)

นางสาววศินี ปิ ยะ รงส์

กรรมการบริษัท

4

บริษัทได้เปิ ด อกาส ห้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลทีมีคุ สมบั ิเหมาะสม เ ือ ห้ค ะกรรมการสรรหา
ิจาร าเลือก งเป็
ั นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ดยได้ประกาศ น
เว็บไซ ข์ องบริษัท นระหว่างวันที มกราคม 2564 จนถง วันที 1 กุม า ัน ์ 2564 แ ่ไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ราย ดแจ้งความจํานง นเรืองดังกล่าว
ทังนี ค ะกรรมการสรรหาและ ิจาร าค่า อบแทน ิจาร าแล้วมีความเห็ นว่ากรรมการที อ้ ง
ออกจาก าํ แหน่ง ามวาระทัง 3 ท่าน เป็ นผูท้ รงคุ วุ ิ มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการ ์ และ
ความเชียวชาญอันเป็ นประ ยชน์ ่อการดําเนินงานของบริษัท ลอดจนเป็ นผูท้ ีมีคุ สมบั ิและไม่มี
ลักษ ะ อ้ งห้าม าม ระราชบัญญั ิบริษัทมหาชน .ศ. 2535 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเ ิมเ ิม)
และ ระราชบัญญั ิหลักทรั ย์และ ลาดหลักทรั ย์ .ศ. 2535 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเ ิมเ ิม)
ลอดจนประกาศทีเกียวข้อง จงเห็นสมควรเสนอชือกรรมการที อ้ งออกจาก าํ แหน่ง ามวาระทัง 3
ท่านกลับเข้าดํารง าํ แหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนง
ทังนี รายนามและประวั ิ ดยสังเขปของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือ ห้ดาํ รง าํ แหน่งกรรมการได้จดั ส่ง
ห้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว ามสิงทีส่งมาด้วย 3
ความ หนคณะกรรมการ ค ะกรรมการเห็นสมควรเสนอ ห้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมั ิการ
แ ่ง งกรรมการที
ั
ครบกําหนดออกจาก าํ แหน่ง ามวาระ นครังนีทัง 3 ท่าน กลับเข้าดํารง าํ แหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนง
หมาย ห ุ ม ิ นวาระนีจะ อ้ งได้รบั การอนุมั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6

พิจารณาอนุมั ิการกาหน คา อบ ทนกรรมการ ะกรรมการชุ ยอย องบริษัท ประจาปี
256
อ้ ทจจริง ะ ห ุผ
ค ะกรรมการสรรหาและ ิ จ าร าค่ า อบแทนเป็ น ผู้ ิ จ าร า
กําหนดค่า อบแทนแก่กรรมการสําหรับปี 2564 ดย นการ ิจาร ากําหนดค่า อบแทนดังกล่าว
ค ะกรรมการสรรหาและ ิจาร าค่า อบแทนได้ ิจาร าด้วยหลักเก ์เกียวกับการขยาย ัว
ของ ุ รกิ จและการเ ิบ ทางผลกําไรของบริษั ท รวมทังขอบเข หน้าที และความรับผิ ดชอบของ
กรรมการ ทังนี ค ะกรรมการ ( ามคําแนะนําและเห็นชอบของค ะกรรมการสรรหาและ ิจาร า
ค่า อบแทน) เห็นสมควรเสนอ ห้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนดค่า อบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 น
ลักษ ะของเบียประชุมรายครัง ดังนี
1

คณะกรรมการบริษัท
เบียประชุม ( ่อท่าน ่อครัง)
ประ านกรรมการ

อั ราเดิม
บาท

อั ราทีเสนอ
บาท
5

กรรมการ
2

3

3

บาท

3

บาท

คณะกรรมการ รวจสอบ
เบียประชุม ( ่อท่าน ่อครัง)

อั ราเดิม

อั ราทีเสนอ

ประ านกรรมการ รวจสอบ

4

บาท

4

บาท

กรรมการ รวจสอบ

2

บาท

2

บาท

คณะกรรมการสรรหา ะพิจารณาคา อบ ทน
เบียประชุม ( ่อท่าน ่อครัง)

อั ราเดิม

อั ราทีเสนอ

ประ านกรรมการสรรหา

2

บาท

2

บาท

กรรมการสรรหา

1

บาท

1

บาท

ทังนี การจ่ายค่า อบแทนค ะกรรมการบริษั ท และค ะกรรมการชุด ย่อย ่าง ข้าง น้ จะอยู่
าย เ้ งือนไขดัง ่อไปนี
1.

กรรมการบริษัททีเป็ นผูบ้ ริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท จะไม่มีสิท ิได้รบั เบียประชุมไม่
ว่ากร ี ด (ยกเว้นการได้รบั ค่า อบแทน น านะผูบ้ ริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท)

2.

ค ะกรรมการบริห ารไม่ มี สิ ท ิ ไ ด้รับ ค่ า อบแทนแ ่ ก รรมการบริห ารยัง มี ค งสิ ท ิ รับ
ค่า อบแทนจาก าํ แหน่งอืน (ถ้ามี)

ความ หนคณะกรรมการ ค ะกรรมการเห็ น สมควรเสนอ ห้ที ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุ มั ิ
ค่า อบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564 ามรายละเอียดดังกล่าวข้าง น้
หมาย ห ุ ม ิ นวาระนี จะ ้องได้รับ การอนุมั ิ ด ้วยคะแนนเสี ย งไม่ น ้อ ยกว่าสอง นสามของ
จํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซงมาประชุม
วาระที

พิจารณาอนุมั ิการ ง ังผู้สอบบัญชี ะกาหน คา อบ ทน องผู้สอบบัญชีสาหรับปี 256
อ้ ทจจริง ะ ห ุผ
าม ระราชบัญญั ิบริษัทมหาชนจํากัด .ศ. 2535 (รวมทังทีมีการ
แก้ไ ขเ ิ มเ ิ ม ) และข้อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท กํา หนด ห้ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น สามั ญ ประจํา ปี แ ่ ง ั ง
ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่า อบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัททุกปี ทังนี นการแ ่ง งผู
ั ส้ อบบัญชี
สามารถแ ่ง งผู
ั ส้ อบบัญชีคนเดิมได้
ค ะกรรมการ ( ดยการ ิ จ าร าและเสนอแนะของค ะกรรมการ รวจสอบ) ได้คัด เลื อ ก
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและขอ ห้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แ ่ง งบุ
ั คคลดัง ่อไปนี
6

1.

นาย นะวุ ิ ิบูลย์สวัสดิ

ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ า เลขที 6699 แห่ ง บริ ษั ท
สอบบัญชี รรมนิ ิ จํากัด หรือ

2.

นางสาวเ ชินี รเ ็ญ บ

ผู้ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ า เลขที 1 69 แห่ ง บริ ษั ท
สอบบัญชี รรมนิ ิ จํากัด หรือ

3.

นางสาว จนรั น์ ศิริ ิ ั น์

ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ า เลขที
สอบบัญชี รรมนิ ิ จํากัด หรือ

แห่ ง บริ ษั ท

4.

นางสาวรุ ่งน า แสงจันทร์

ผู้ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ า เลขที
สอบบัญชี รรมนิ ิ จํากัด

แห่ ง บริ ษั ท

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด วันที 31 ันวาคม 2564 ดยผูส้ อบบัญชีคน ดคนหนงเป็ นผูท้ าํ
การ รวจสอบและรับ รองงบการเงิ น ของบริ ษั ท และจะเป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท สําหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด วันที 31 ันวาคม 2564
ทังนี ผูส้ อบบัญชี ามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสัม ัน ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ราย หญ่ หรือผูเ้ กียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแ ่อย่าง ด จงมีความเป็ นอิสระ นการ
รวจสอบและแสดงความเห็น ่องบการเงินของบริษัท และผูส้ อบบัญ ชี ามรายชือทีเสนอมานัน
ไม่ เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ร ายเดิ ม ที ป ิ บั ิ ห น้าที สอบทานหรื อ รวจสอบและแสดงความคิ ด เห็ น ่ อ
งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปี บญ
ั ชี ิด ่อกัน
นอกจากนี ค ะกรรมการ ( ดยการ ิจาร าและเสนอแนะของค ะกรรมการ รวจสอบ) เสนอ ห้ที
ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดค่า อบแทนของผู้ส อบบัญ ชี สําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีสิ นสุด วัน ที
31 ันวาคม 2564 จํานวน 1 5
บาท ดยเ ิมขนจากค่า อบแทนของผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสินสุด วันที ันวาคม 2563 จํานวน 3
บาท
ความ หนคณะกรรมการ ค ะกรรมการเห็นสมควรเสนอ ห้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมั ิการ
แ ่ง งั
1.

นาย นะวุ ิ ิบูลย์สวัสดิ

ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ า เลขที
สอบบัญชี รรมนิ ิ จํากัด หรือ

แห่ ง บริ ษั ท

2.

นางสาวเ ชินี รเ ็ญ บ

ผู้ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ า เลขที
สอบบัญชี รรมนิ ิ จํากัด หรือ

แห่ ง บริ ษั ท

3.

นางสาว จนรั น์ ศิริ ิ ั น์

ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ า เลขที
สอบบัญชี รรมนิ ิ จํากัด หรือ

แห่ ง บริ ษั ท

4.

นางสาวรุ ่งน า แสงจันทร์

ผู้ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ า เลขที
สอบบัญชี รรมนิ ิ จํากัด

แห่ ง บริ ษั ท

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ดยกําหนดค่า อบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัท จํานวน 1 5
บาท
หมาย ห ุ ม ิ นวาระนีจะ อ้ งได้รบั การอนุมั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที

พิจารณา รืองอืน ถ้ามี
ามทีทางบริษัทได้เปิ ด อกาส ห้ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรืองเ ือ ห้ค ะกรรมการบริษัท ิจาร าบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 และเสนอชือบุคคลทีมีคุ สมบั ิเหมาะสมเ ือ ห้
ค ะกรรมการสรรหารับการ ิ จาร าเลือก ังเป็ น กรรมการ ดยได้ประกาศ นเว็บไซ ข์ องบริษัท
( .
e
d. o ) นระหว่างวันที มกราคม
จนถงวันที 1 กุม า ัน ์ 2564
นัน บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชือบุคคลทีมีคุ สมบั ิเหมาะสม
เ ือรับการ ิจาร าเลือก งเป็
ั นกรรมการ ามหลักเก ข์ องบริษัท

จงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เข้าร่วมประชุม ามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้าง น้ ดยขอ ห้
เ รียมหลัก านที อ้ ง ช้เ ือการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียด ามคําชีแจงวิ ีการมอบ ันทะ การลงทะเบียน และ
หลัก านที อ้ งนํามาแสดง นวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ปราก ามสิงที ส่งมาด้วย 4 ดยบริษัท จะ
ดําเนินการประชุม ามข้อบังคับของบริษัท ปราก ามสิงทีส่งมาด้วย 5 และเ ือเป็ นการรักษาสิท ิและผลประ ยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ นกร ี ทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ย นเอง และมีความประสงค์จะมอบ ันทะ ห้กรรมการ
อิส ระของบริษัท เข้าประชุมและลงม ิแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบ ัน ทะ ห้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายนามและประวั ิ ป ราก ามสิ งที ส่ งมาด้วย 6 ดยผู้ถื อ หุ้น ปรดกรอกข้อ ความและลงลายมื อ ชื อ นหนังสื อ
มอบ ันทะทีได้แนบมานีและส่งหนังสือมอบ ันทะดังกล่าว ร้อมปิ ดอากรแส มป์ จํานวน บาท ร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบมายัง ่ ายนักลงทุนสัม นั ข์ องบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที / หมู่ที าํ บล
บางสมัคร อําเ อบางปะกง จังหวัด ะเชิงเทรา
หมายเลข ทรศั ท์ ( 66) 3 54
หมายเลข ทรสาร ( 66)
3 4 2 32 ทังนี าย นวันที 22 เมษายน 2564
นกร ี การมอบ ันทะ ห้คัส เดียน (C od ) เป็ น ผูร้ ับ ากและดูแลหลักทรั ย์ เข้าร่วมประชุมแทน
ผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุน ่างประเทศอาจ ช้แบบหนังสือมอบ ันทะแบบ ค. ซงสามารถดาวน์ หลดได้จาก เว็บไซ ข์ อง
บริษัทที
.
e
d. o
อนง ค ะกรรมการของบริษั ท กําหนดวัน กําหนดรายชื อผู้ถื อ หุ้น ที มี สิ ท ิ เข้าร่ว มประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจําปี 2564 (Re o d e) นวันที มีนาคม

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ ันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ งแ
ั ่เวลา 13. น.
ของวันประชุม รงแรมแบงค็อ ก แมริออท มาร์คีส ์ ควีน ส์ปาร์ค เลขที 199 ซอยสุขุม วิท แขวงคลอง ัน เข
คลองเ ย กรุ งเท มหานคร
ซงบริษัท ได้จัดเ รียมแผนที แสดงสถานทีจัดประชุมปราก ามสิงทีส่งมาด้วย
ลําดับที
อนง บริษัทได้จดั ทํารายงานประจําปี 3 นรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปราก ามสิงทีส่งมาด้วยลําดับ
ที และได้จัดเ รียมวิ ี การ ช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์ หลดรายงานประจําปี 3 ปราก ามสิงทีส่งมา
ด้วยลําดับที
บริษัท ชริง

ขอแสดงความนับถือ
ก ประ ท ทย จากั มหาชน

(นายซุง ชง ทอย)
กรรมการและประ านเจ้าหน้าทีบริหาร
ดยม ิทีประชุมค ะกรรมการ
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ของ
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท ชริ ง้ เฟล็ ก ซ์
(ประเทศไทย) จากัด (“บริษัทฯ”) ตัง้ อยู่เลขที่ 68/2-5 หมู่ 5 ตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน
2. นายกิตติ ปิ ยะตรึงส์
3. นางสาววศินี ปิ ยะตรึงส์

5. นายสุกญ
ั ญา ทอย
6. นายสมิทธ์ ทอย
7. นายซุง ชง ทอย

4. นางสาวศิริพร ปิ ยะตรึงส์
เริ่มประชุม
นายซุง ชง ทอย ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ ม
ทราบว่ามีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิน้ 7 ท่าน นับจานวนหุน้ ได้ 10,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
100 ของหุน้ ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด จึงขอเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ประธานฯ เสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563

ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนำรำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563) ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563
ซึ่งได้จดั ให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ เกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชน
จากัด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจากัด
เป็ นบริษัทมหาชนจากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วาระที่ 2.1

พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด จากบริษัทจากัดเป็ น
บริษัทมหาชนจากัด
1
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชน
จ ากัด เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้อ มในการที่ จ ะน าหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ง หมดเข้า จดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) จึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจ ารณาอนุมั ติการ
แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด
จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งชื่ อ บริ ษั ท
วัตถุประสงค์ และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัท
จากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท ฯ จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัท

มหาชนจากัด ดังรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2.1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชนจ ากัดและเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก.

แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็ นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED”
ข.

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. เป็ นดังนี้

“ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน”
ค.

แก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ฯ โดยมีรายละเอี ยดปรากฏตามสิ่ง ที่ส่ งมาด้ว ย 2

(ร่ำงวัตถุประสงค์) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. เป็ นดังนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ง.

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุน้ ละ 10 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งจะทาให้จานวนหุ้นของบริษัท เพิ่มจากเดิม 10,000,000 หุ้น (สิบล้านหุ้น) เป็ น
200,000,000 หุน้ (สองร้อยล้านหุน้ ) โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 200,000,000 หุน้ (สองร้อยล้านหุน้ )

2
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ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ”) มีอานาจ
แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งนายทะเบียน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์อ นุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ฯ
ในเรื่อ งชื่อ บริษัท วัตถุประสงค์ และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการแปรสภาพบริ ษั ท ฯ
จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.3

พิจารณาอนุมัติข้อบังคับ ฉบับใหม่ ของบริษัท ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท ฯ
จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัท
มหาชนจากัด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ขอ้ บังคับ ฉบับใหม่ ของบริษัท ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจากัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ร่ำงข้อบังคับ) ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อ ม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนินการจดทะเบียนข้อ บังคับ ของ
บริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งนายทะเบียน
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิขอ้ บังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.4

พิจารณาอนุ มัติก ารเพิ่ม ทุน จดทะเบี ยน และการแก้ไขเพิ่ม เติมหนัง สือ บริค ณห์ส นธิ ข อง
บริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนาหุน้ สามัญทั้งหมดของบริษัท ฯ
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ต่อ ประชาชนทั่วไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ ประชุ ม พิจ ารณาอนุมัติ การเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 100,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจานวน 220,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

220,000,000 บาท

(สองร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

440,000,000 หุน้

(สี่รอ้ ยสี่สิบล้านหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.50 บาท

(ห้าสิบสตางค์)
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โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

440,000,000 หุน้
-

หุน้

(สี่รอ้ ยสี่สิบล้านหุน้ )
( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ บริคณห์สนธิ ของบริษัท ฯ ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อ ยคาเพื่อ ให้เป็ นไปตามค าสั่ง
นายทะเบียน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมตั กิ ารแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ
อีกจานวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจ านวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2.4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 240,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 120,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
เพื่อเสนอขายให้ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)

(2)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 108,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)

(3)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จานวน 12,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในราคาเดียวกันกับราคาที่
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) ทั้งนี้ หากมีหนุ้ สามัญ
เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ฯ ให้จัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจ านวนที่เหลือ ดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่ วไปเป็ นครั้งแรก (Initial
Public Offering)

ทั้ง นี้ ให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเป็ นครั้งเดียว หรือ เป็ นคราว ๆ
ระยะเวลาการเสนอขาย การกาหนดราคาเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
4
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จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการ
แต่งตั้งผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลักฐานที่จาเป็ น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต
เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจ าเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.6

พิจารณาอนุ มัติก ารแต่งตั้งกรรมการ และการก าหนดชื่อ และจานวนกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ และการกาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท ฯ จากบริษัทจากัดเป็ นบริษัท
มหาชนจากัด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทาหน้าที่ในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ โดยกาหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการจานวน 7 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. ดร. กฤษณะ

วจีไกรลาศ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. ดร. ศันธยา

กิตติโกวิท

กรรมการ / กรรมการอิสระ

3. นายสุธีร ์

สธนสถาพร

กรรมการ / กรรมการอิสระ

4. นายซุง ชง

ทอย

กรรมการ

5. นายสมิทธ์

ทอย

กรรมการ

6. นายกิตติ

ปิ ยะตรึงส์

กรรมการ

7. นางสาววศินี

ปิ ยะตรึงส์

กรรมการ

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดชื่อและจานวนกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ ดังนี้
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“นางสาววศิ นี ปิ ย ะตรึง ส์ หรื อ นายกิ ต ติ ปิ ย ะตรึง ส์ ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ว มกับ นายซุ ง ชง ทอยหรื อ
นายสมิทธ์ ทอย และประทับตราสาคัญของบริษัท”
นอกจากนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนดกฎบัต รของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท) ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการบริษัท และกาหนดชื่อและจานวน
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ฯ รวมทั้งการกาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.7

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และการก าหนดกฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ชุ ด ใหม่
ดังรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2.6 นั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุ คคล
ดังต่อไปนี้ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ชื่อ

ตาแหน่ง

1.

ดร. ศันธยา

กิตติโกวิท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

ดร. กฤษณะ

วจีไกรลาศ

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายสุธีร ์

สธนสถาพร

กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ดร. ศันธยา กิตติโกวิท เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่ จะทาหน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
นอกจากนี้ เพื่อ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ) ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อ นุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกาหนด
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.8

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการตอบแทนการทางานของกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย
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แต่ละคณะของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการ

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ประธานกรรมการบริษัท

80,000

กรรมการบริษัท

30,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

40,000

กรรมการตรวจสอบ

20,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

20,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10,000

ประธานกรรมการบริหาร

-

กรรมการบริหาร

-

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมในการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทเป็ นเงินเดือนในฐานะพนักงานของ
บริษัทแล้ว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.9

พิจารณาอนุ มัติก ารแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี ประจาปี
2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ ทา
หน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ น
ผูท้ าการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1.

นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่

6690 หรือ

2. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ

3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่

9012 หรือ

4. นางสาวรุง่ นภา แสงจันทร์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่

10142
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ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี
2563 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนไม่เกิน 1,320,000 บาท
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉั นท์อ นุมัติก ารแต่ งตั้ง ผู้สอบบัญ ชี และกาหนดค่า ตอบแทน
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการนาหุ้นสามัญของบริษัท ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรร
หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสนอขายต่ อ ประชาชนทั่ว ไปเป็ น ครั้ง แรก (Initial Public Offering) นั้น เพื่ อ ให้มี
ตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหุ้นของบริษัท ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การนาหุน้ สามัญ ของบริ ษัท ฯ
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้า ที่
บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว เพื่อให้การนาหุน้ สามัญ
ทัง้ หมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สาเร็จลุล่วง
มติที่ประชุม

ที่ประชุ มพิจ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อ นุมัติการนาหุ้นสามัญ ของบริษัท ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ในการนาหุน้ สามัญ
ทัง้ หมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด
เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์จ ะน าหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
รับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบีย นใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมอบหมายให้บุคคลซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
หลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัดเรียบร้อยแล้ว
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นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลทีก่ รรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มอบหมาย เป็ นผูล้ งนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ งานฝากหลักทรัพย์ งานด้านหักบัญชีหลักทรัพย์ และงานบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ให้มีอานาจในการแก้ไขเพิ่มเติม ชีแ้ จง แสดง ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้การมอบหมายงาน
นายทะเบียนสามารถดาเนินการได้สาเร็จลุล่วง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ น
บริษัทมหาชนจากัดเรียบร้อยแล้ว และการมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือ
บุคคลทีก่ รรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มอบหมาย เป็ นผูล้ งนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ให้มีอานาจในการแก้ไขเพิ่มเติม ชีแ้ จง แสดง ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้การมอบหมาย
งานนายทะเบียนสามารถดาเนินการได้สาเร็จลุล่วง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
ไม่มีผเู้ สนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม
(นายซุง ชง ทอย)
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สงทส่งม ด้วย 2
รหัสควอ ร์ (QR Code) ส หรับด วน์ หลดร ยง นประจ ป

3

1

สิงทีสงมา ว้ ย 3
ประวั ิ ยสัง ป องบุคค ที ้รับการ สนอชือ ห้ ารง า หนงกรรมการ
ชือ

า หนงปั จจุบัน นบริษัท

นายซุง ชง ทอย
(ได้รบั การเสนอ ห้กลับเข้าดํารง าํ แหน่ง ่อ
อีกวาระหนง)
กรรมการบริษัท

ประ ทกรรมการที สนอ ง ัง

กรรมการบริษัท

อายุ

55 ปี

eo o
ee

ประวั ิการ กษา
ความ ชียวชาญ

ุรกิจบรรจุ ั

e e

e o
d Co
eo e oo

์ ลาส ิก รีไซเคิล และ e

การอบรมห ักสู รกรรมการ

หลักสู ร e o
ed o
กรรมการบริษัทไทย ( ) รุ น่ ที

การถือหุ้น นบริษัท

ร้อยละ 23.63 ( วันที

การ ารง า หนงกรรมการ/ผู้บริหาร
นกิจการอืนที ปนบริษัทจ ทะ บียน

ไม่มี

การ ารง า หนงกรรมการ/ผู้บริหาร
นกิจการอืนทีมิ ชบริษัทจ ทะ บียน
การ ารง า หนงกรรมการ/ผู้บริหาร
นกิจการอืนทีอาจกอ ห้ กิ ความ
ั ย้งทางผ ประ ยชน อบริษัท

ันวาคม

o
/

o
e

e
(

) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

)

แห่ง
ปี
ปี

ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท แส นดาร์ด รีไซเคิล จํากัด
ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท แส นดาร์ด ลีเมอร์ จํากัด

ไม่มี

จานวนปี ที ารง า หนงกรรมการบริษัท

1 ปี

การ ้ารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
นปี 2563

เข้าร่วมประชุม ครังจากการประชุมทังหมด 3 ครัง

สิงทีสงมา ว้ ย 3
ประวั ิ ยสัง ป องบุคค ที ้รับการ สนอชือ ห้ ารง า หนงกรรมการ
ชือ

า หนงปั จจุบัน นบริษัท

นายกิ ิ ปิ ยะ รงส์
(ได้รบั การเสนอ ห้กลับเข้าดํารง าํ แหน่ง ่อ
อีกวาระหนง)
กรรมการบริษัท

ประ ทกรรมการที สนอ ง ัง

กรรมการบริษัท

อายุ

36 ปี

ประวั ิการ กษา
ความ ชียวชาญ

ปริญญา รี ค ะวิศวกรรมศาส ร์ จุ าลงกร ม์ หาวิทยาลัย
ปริญญา ทค ะบริหาร ุรกิจ ( าษาอังก ษ) จุ าลงกร ม์ หาวิทยาลัย
ุรกิจถุงและฟิ ลม์ ลาส ิก

การอบรมห ักสู รกรรมการ

หลักสู ร e o
ed o
กรรมการบริษัทไทย ( ) รุ น่ ที

การถือหุ้น นบริษัท

ร้อยละ 3. 1 ( วันที

การ ารง า หนงกรรมการ/ผู้บริหาร
นกิจการอืนที ปนบริษัทจ ทะ บียน

ไม่มี

การ ารง า หนงกรรมการ/ผู้บริหาร
นกิจการอืนทีมิ ชบริษัทจ ทะ บียน

6 แห่ง

การ ารง า หนงกรรมการ/ผู้บริหาร
นกิจการอืนทีอาจกอ ห้ กิ ความ

ไม่มี

นั วาคม

o
(
/ 19

) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

)

ปี
ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ม ีมงคล อิมปอร์
เอ็กซปอร์ จํากัด
ปี
ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เ อร์เฟค ม
ร็อ เ อร์ ี จํากัด
ปี
ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท รวยทรั ย์
อนัน ์ จํากัด
ปี 256 ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท แส นดาร์ด รีไซเคิล จํากัด
ปี 2563 ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เอ.ที.เอ็ม. ร็อ เ อร์ ี จํากัด
ปี 2563 ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท จีดีดี เอ็นเนอร์ยี จํากัด

สิงทีสงมา ว้ ย 3
ั ย้งทางผ ประ ยชน อบริษัท
จานวนปี ที ารง า หนงกรรมการบริษัท

1 ปี

การ ้ารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
นปี 2563

เข้าร่วมประชุม ครังจากการประชุมทังหมด 3 ครัง

สิงทีสงมา ว้ ย 3
ประวั ิ ยสัง ป องบุคค ที ้รับการ สนอชือ ห้ ารง า หนงกรรมการ
ชือ

า หนงปั จจุบัน นบริษัท

นางสาววศินี ปิ ยะ รงส์
(ได้รบั การเสนอ ห้กลับเข้าดํารง าํ แหน่ง ่อ
อีกวาระหนง)
กรรมการบริษัท

ประ ทกรรมการที สนอ ง ัง

กรรมการบริษัท

อายุ

31 ปี

ประวั ิการ กษา

ความ ชียวชาญ

ปริญญา รี ค ะ า ิชยศาส ร์และการบัญชี าค าษาอังก ษ สาขา
การเงิน จุ าลงกร ม์ หาวิทยาลัย
ปริญญา ท
e o o
o สาขา
e
e e
ุรกิจถุงและฟิ ลม์ ลาส ิก

การอบรมห ักสู รกรรมการ

หลักสู ร e o
ed o
กรรมการบริษัทไทย ( ) รุ น่ ที

การถือหุ้น นบริษัท

ร้อยละ 3. 1 ( วันที

การ ารง า หนงกรรมการ/ผู้บริหาร
นกิจการอืนที ปนบริษัทจ ทะ บียน

ไม่มี

การ ารง า หนงกรรมการ/ผู้บริหาร
นกิจการอืนทีมิ ชบริษัทจ ทะ บียน

4 แห่ง

การ ารง า หนงกรรมการ/ผู้บริหาร
นกิจการอืนทีอาจกอ ห้ กิ ความ
ั ย้งทางผ ประ ยชน อบริษัท

ไม่มี

จานวนปี ที ารง า หนงกรรมการบริษัท

ปี
ปั จจุบนั
ปี
ปั จจุบนั
ปี 2563 ปั จจุบนั
ปี 2564 ปั จจุบนั

1 ปี

o
/

(

) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

นั วาคม 563)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ม ีอดุ มสุข จํากัด
กรรมการ บริษัท ม ีมงคล ลดิง จํากัด
กรรมการ บริษัท จีดีดี เอ็นเนอร์ยี จํากัด
กรรมการ บริษัท ฟอร์คลิฟท์ เซ็นเ อร์ จํากัด

สิงทีสงมา ว้ ย 3
การ ้ารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
นปี 2563

เข้าร่วมประชุม ครังจากการประชุมทังหมด 3 ครัง

สิงทีสงมา ว้ ย
คาชี จงวิ ีการมอบ ันทะ การ งทะ บียน ะห ัก านที ้องนามา ส ง
นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 256

ขอ ห้ท่านผูถ้ ือหุน้ และท่านผูร้ บั มอบ ันทะทุกท่าน ปรดนําหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือมอบ ันทะ
และหลัก านซงมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี มาเ ื อลงทะเบี ย นเข้า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อหุ้น ประจําปี 2564 นวัน ที
26 เมษายน 2564 ของบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ( บริษัท )
1 อกสารทีผู้ ้ารวมประชุมจะ ้อง ส งกอน ้ารวมประชุม
กร ีบุคคล รรมดา
1. กรณีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ห้แ สดงเอกสารที ส่ วนราชการออก ห้ที ยัง ไม่ห มดอายุ เช่ น บั รประจํา ัว ประชาชน บั รประจํา ัว
ข้าราชการ บขับขี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ นามสกุล ห้ยืนหลัก านประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉัน ะ ห้ผูร้ บั มอบฉัน ะเข้าร่วมประชุม
2.1
หนังสื อ มอบ ั น ทะ ามแบบที แนบมา ร้อ มหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ซงได้ก รอกข้อ ความถู ก ้อ ง
ครบถ้วนและลงลายมือชือผูม้ อบ ันทะ และผูร้ บั มอบ ันทะ และ ิดอากรแส มป์ ครบถ้วนแล้ว
2.2 สําเนาเอกสารส่วนราชการออก ห้ของผู้ถือหุ้น ามข้อ 1. กร ี บุคคล รรมดา และผู้ถือหุ้น ได้
ลงชือรับรองสําเนาถูก อ้ ง
2.3 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออก ห้ของผูร้ บั มอบ ันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1. กร ีบุคคล รรมดา
กร ีนิ ิบุคคล
1. กรณีผู ้ นของผูถ้ ือหุน้ กรรมการ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่วนราชการออก ห้ของผูแ้ ทนนิ ิบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1. กร ีบุคคล รรมดา
1.2 สํา เนาหนั ง สื อ รับ รองการจดทะเบี ย นนิ ิ บุ ค คลของผู้ ถื อ หุ้ น ออก ห้ ไ ม่ เกิ น เดื อ น ดย
กรม ั นา ุ ร กิ จ การค้า กระทรวง า ิ ช ย์ ซงรับ รองสํา เนาถู ก ้อ ง ดยผู้ แ ทนนิ ิ บุ ค คล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดง ห้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ิบุคคลซงเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอาํ นาจกระทํา
การแทนนิ ิบุคคลซงเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณีผูถ้ ือหุน้ มอบฉัน ะ ห้ผูร้ บั มอบฉัน ะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสื อ มอบ ั น ทะ ามแบบที แนบมา ร้อ มหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ซงได้ก รอกข้อ ความถู ก ้อ ง
ครบถ้ว นและลงลายมื อ ชื อของผู้มี อ ํา นาจกระทํา การแทนนิ ิ บุ ค คล (กรรมการ) ามที ได้
จดทะเบียนไว้ ซงเป็ นผูม้ อบ ันทะ และผูร้ บั มอบ ันทะ และ ิดอากรแส มป์ ครบถ้วนแล้ว
1

สิงทีสงมา ว้ ย
2.2

2.3
2.4

สํา เนาหนั ง สื อ รับ รองการจดทะเบี ย นนิ ิ บุ ค คลของผู้ ถื อ หุ้ น ออก ห้ ไ ม่ เกิ น เดื อ น ดย
กรม ั นา ุรกิจการค้า กระทรวง า ิ ชย์ ซงรับรองสําเนาถูก อ้ ง ดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
นิ ิบุคคล (กรรมการ) ามทีได้จดทะเบียนไว้ และมีขอ้ ความแสดง ห้เห็น ว่าผู้แทนนิ ิบุคคลซง
ลงนาม นหนังสือมอบ ันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ิบุคคลซงเป็ นผูถ้ ือหุน้
สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออก ห้ของผูแ้ ทนนิ ิบุคคล (กรรมการ) ซงเป็ นผูม้ อบ ันทะ ามข้อ 1.
กร ีบุคคล รรมดา และลงชือรับรองสําเนาถูก อ้ ง
แสดงเอกสารทีส่วนราชการออก ห้ของผูร้ บั มอบ ันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1. กร ีบุคคล รรมดา

. กรณี ก ารมอบฉัน ะของผู ้ถือ หุ้น ี เปนผู ้ ง ุน ต่า งประเ
ะ ต่ง ตัง ห้ ั ตเดีย น
น
ประเ
ยเปนผูร้ บั าก ะดู หุน้
3.1
เอกสารหลัก านจากคัส เดียน (C od )
ก. หนั ง สื อ มอบ ั น ทะ ( บบ ค.) ซงสามารถดาวน์ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซ ์ ข องบริ ษั ท ที
.
e
d. o ซงได้กรอกข้อความถูก อ้ งครบถ้วนและลงลายมือชือของผูม้ ี
อํานาจกระทําการแทนคัส เดียน (C od ) ามทีได้จดทะเบียนไว้ ซงเป็ นผูม้ อบ ันทะ
และผูร้ บั มอบ ันทะ และ ิดอากรแส มป์ ครบถ้วนแล้ว
ข. หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนาม นหนังสือมอบ ันทะแทนได้รบั อนุญา ประกอบ ุรกิจคัส เดียน
(C od ) ซงลงนาม ดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของ คัส เดียน (C od ) ามทีได้
จดทะเบียนไว้
ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ิบุคคลของคัส เดียน (C od ) ออก ห้ไม่เกิ น
6 เดือน ดยกรม ั นา ุรกิจการค้า กระทรวง า ิชย์ ซงรับรองสําเนาถูก อ้ ง ดยผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนของคัส เดียน (C od ) ามที ได้จดทะเบี ยนไว้และมีข้อความแสดง
ห้เห็นว่าผูแ้ ทนคัส เดียน (C od ) ซงลงนาม น านะผูม้ อบ ันทะมีอาํ นาจกระทําการ
แทนคัส เดียน (C od )
ง. สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออก ห้ของผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนคัส เดียน (C od )
ซงเป็ นผูม้ อบ ันทะ ามข้อ 1. กร ีบุคคล รรมดา และลงชือรับรองสําเนาถูก อ้ ง
3.2 เอกสารหลัก านจากผูถ้ ือหุน้
ก. หนั ง สื อ มอบอํา นาจจากผู้ถื อ หุ้น ห้คั ส เดี ย น (C od ) เป็ นผู้ด ํา เนิ น การลงนาม
นหนังสือมอบ ันทะแทน
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ิบุคคลของผูถ้ ือหุ้นออก ห้ไม่เกิน เดือนซงรับรอง
สําเนาถูก อ้ ง ดยผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ิบุคคล (กรรมการ) ามทีได้จดทะเบียนไว้
และมีขอ้ ความแสดง ห้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ิบุคคลซงลงนาม นหนังสือมอบ ันทะมีอาํ นาจกระทํา
การแทนนิ ิบุคคลซงเป็ นผูถ้ ือหุน้
ค. สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออก ห้ของผูแ้ ทนนิ ิบุคคล (กรรมการ) ซงเป็ นผูม้ อบ ันทะ าม
ข้อ 1. กร ีบุคคล รรมดา และลงชือรับรองสําเนาถูก อ้ ง

2

สิงทีสงมา ว้ ย
3.3

เอกสารหลัก านทีส่วนราชการออก ห้ผูร้ บั มอบ ันทะเช่นเดียวกับข้อ 1. กร ี บุคคล รรมดา ทังนี
เอกสารที จัด ทําเป็ น าษาอืนนอกจาก าษาไทยหรือ าษาอังก ษจะ ้องจัดทําคําแปล าษา
อังก ษแนบมา ร้อมด้วย และ ห้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิ ิบุคคลนันรับรองความถูก อ้ งของคําแปล

. กรณีผูถ้ ือหุน้ งม ด้มี ั ชาต ยหรือเปนนตบุ
ี ัดตังขนตามก หมายต่างประเ นอก ากกรณี
มอบฉัน ะ ห้ ั ตเดียนตามข้อ .
ห้เ รียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1. หรือ 2. ข้าง น้ แล้วแ ่กร ี ดยเอกสารที
จัดทําเป็ น าษาอืนนอกจาก าษาไทยหรือ าษาอังก ษ จะ อ้ งจัดทําคําแปล าษาอังก ษแนบมา ร้อม
ด้วยและ ห้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิ ิบุคคลนันรับรองความถูก อ้ งของคําแปล
2 วิ ีการมอบ ันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบ ันทะแบบ ข. ามแบบทีกรม ั นา ุรกิจการค้ากระทรวง า ิชย์ได้กาํ หนดไว้ และได้
เผยแ ร่หนังสือมอบ ันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไว้บนเว็บไซ ข์ องบริษัทที
.
e
d. o ซงหนังสือ
มอบ ันทะแ ่ละแบบมีลกั ษ ะดังนี
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบ ันทะทัวไปซงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบ ันทะทีกําหนดรายการ ่าง ทีจะมอบ ันทะทีละเอียดชัดเจน าย วั
แบบ ค. แบบที ช้เ าะกร ี ผู้ถื อ หุ้น ที เป็ นผู้ล งทุ น ่ า งประเทศและแ ่ ง ั ง ห้คัส เดี ย น (C od )
นประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ากและดูแลหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้ดว้ ย นเองสามารถมอบ ันทะได้ ดยดําเนินการดังนี
(1) ผูถ้ ือหุน้ อืน นอกจากผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุน ่างประเทศและแ ่ง งั ห้คสั เดียน (C od ) นประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ากและดูแลหุน้ ห้เลือก ช้หนังสือมอบ ันทะข้าง น้ แบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านัน ส่วนผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ น
ผูล้ งทุน ่างประเทศและแ ่ง งั ห้คสั เดียน (C od ) นประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ากและดูแลหุน้ จะเลือก ช้
แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ ไ ด้ แ ่ทังนี ผู้ถือ หุ้น ทุก รายจะ ้อ ง ช้ห นังสื อ มอบ ัน ทะแบบ ดแบบหนง
พียง บบ ียว ทานัน
(2) มอบ ันทะ ห้บุคคล ดบุคคลหนง ามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบ ันทะ ห้กรรมการอิสระของ
บริษัท ( ามเอกสารทีแนบ) ดย ห้ระบุชือ ร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบ ันทะ และลง
ลายมือชือผูถ้ ือหุน้ นช่องผูม้ อบ ันทะ
(3) ปิ ดอากรแส มป์ จํานวน 2 บาท ร้อมทังขีด ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบ ันทะดังกล่าว เ ือ ห้ถูก อ้ งและมี
ผลผูก นั ามก หมาย
(4) ส่งหนังสือมอบ ันทะ ส่ซองคืนมายัง ่ ายนักลงทุนสัม นั ข์ องบริษัท าย นวันที เมษายน
หรือก่อน
เวลาเริมการประชุมอย่างน้อยครงชัว มงเ ือ ห้เจ้าหน้าทีของบริษัทได้มีเวลา รวจสอบเอกสารและ ห้ทนั เวลา
เริมประชุม
ทังนี ผู้ถือหุ้นจะ อ้ งมอบ ัน ทะเท่ ากับจํานวนหุ้นที นถืออยู่ ห้แก่ผูร้ ับมอบ ัน ทะเ ี ยงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ เ ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแ ่ กร ี ผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุน ่างประเทศและแ ่ง ัง
3
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ห้คัส เดียน (C od ) นประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ ากและดูแลหุ้นมอบ ันทะ ห้ผูร้ บั มอบ ันทะเข้าร่วมประชุม
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ เ ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
3 การ งทะ บียน ้ารวมประชุม
บริษัทจะเริมรับลงทะเบี ยนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริมการประชุมไม่น ้อยกว่า 1 ชัว มง หรือ ังแ ่เวลา
13. น. เป็ น น้ ไป นวันที 26 เมษายน 2564 รงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส ์ ควีนส์ปาร์ค เลขที
ซอย
สุขุมวิท แขวงคลอง นั เข คลองเ ย กรุ งเท มหานคร
ามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีได้แนบมา ร้อมนี
การออก สียง งคะ นน นการประชุมผู้ถือหุ้น
1

ห ัก กณ การ งคะ นน สียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนแ ่ละวาระจะกระทํา ดย ช้บั รลงคะแนน ดย ห้นับหนงหุน้ ่อหนงเสียงซง
ผู้ถื อ หุ้น หรื อผู้รับ มอบ ั น ทะ ้อ งออกเสี ย งลงคะแนนเสี ย งเ ี ย งอย่ า ง ดอย่ างหนง คื อ เห็ น ด้ว ย
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน เว้นแ ่ผถู้ ือหุน้
ทีเป็ นผูล้ งทุน ่างประเทศและแ ่ง งั ห้คสั เดียน (C od ) นประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ากและดูแล
หุน้ ซง ช้หนังสือมอบ ันทะ แบบ ค.
(2) หากผูม้ อบ ันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ นการออกเสียงลงคะแนนไว้ นหนังสือมอบ ันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ บั มอบ ันทะมีสิท ิ ิจาร าและลงคะแนนแทนได้

2

วิ ีป ิบั ิ นการ งคะ นน สียง น ะวาระ
เลขานุการทีประชุมจะชีแจงรายละเอียดวิ ีการลงคะแนน ห้ทีประชุมทราบ ดยมีแนวทางดังนี
(1) เลขานุการที ประชุม จะเป็ น ผู้เสนอ ห้ผู้ถือหุ้น ิ จาร าลงคะแนนเสีย ง นแ ่ล ะวาระ ดยจะมีก าร
สอบถามความเห็นทีละครังจากทีประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่าน ด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ ันทะที ช้ บมอบ ันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียง นบั รลงคะแนนทีบริษัทได้แจก
ห้เมื อลงทะเบี ย นเข้า ร่ ว มประชุ ม ดยทํา เครื องหมาย นช่ อ ง เห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้ว ย หรื อ
งดออกเสียง ลง นบั รยืนยันการลงคะแนนเ ียงช่องเดียวเท่านัน
(3) สําหรับผูร้ บั มอบ นั ทะที ช้ บมอบ ันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนน ามทีผูถ้ ือหุน้ ระบุมา

3

ม ิ องทีประชุมผู้ถือหุ้นจะ ้องประกอบ ้วยคะ นน สียง ัง อ ปนี
กร ีปก ิ ห้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็ นม ิของทีประชุม
กร ี อืน ซงมีก หมาย หรือข้อบังคับบริษัท กําหนดไว้แ ก ่างจากกร ี ปก ิ ม ิของที ประชุมจะ
เป็ นไป ามทีก หมายหรือข้อบังคับนันกําหนด
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ห้ประ านทีประชุมออกเสียงเ ิมขนอีกหนงเสียง ่างหากเป็ นเสียงชีขาด
(2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ ันทะ ดมีส่วนได้เสียเป็ น ิเศษ นเรือง ด ดยเ าะ ห้ามมิ ห้ออกเสียง นเรือง
นัน
4
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การนับคะ นน สียง ะ จ้งการนับคะ นน
การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันทีและประ านแจ้งผลการนับคะแนน ห้ทีประชุมทราบทุกวาระ
กรุณา ่งบัตร ง ะ นน กุ วาระ นื ต่อเ า้ หน้า บร
ี ั เมือเ ร นการประชุม

5
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้อบังคับบริษัทที กียว ้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ . ห้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือก งกรรมการบริ
ั
ษัท ามหลักเก

แ์ ละวิ ีการดัง ่อไปนี

(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนง ( ) หุน้ ่อหนง ( ) เสียง

(2)

นการเลื อ ก ังกรรมการ ห้ ช้วิ ี ก ารออกเสี ย งเลื อ กกรรมการเป็ น รายบุ ค คล ดยผู้ถื อ หุ้น จะ
เลื อ ก ังบุ ค คลเดี ย วหรือ หลายคนเป็ น กรรมการก็ ไ ด้ นกร ี ที เลื อ ก ังบุ ค คลหลายคนเป็ น
กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียง ห้แก่ผู้ ดมากน้อยเ ียง ดไม่ได้

(3)

นกร ีเลือก งบุ
ั คคลหลายคนเป็ นกรรมการ ห้บุคคลทีได้รบั คะแนนเสียงสูงสุด ามลําดับลงมา
เป็ น ผูไ้ ด้รับเลือก ังเป็ น กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที จะ งมีหรือจะ งเลือก ัง นครังนัน น
กร ีทีบุคคลซงได้รบั การเลือก งั นลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะ
งมีหรือจะ งเลือก งั นครังนัน ห้ประ านทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด

ข้อ . ผูท้ ีจะเป็ นกรรมการของบริษัทได้ อ้ งประกอบด้วยคุ สมบั ิดงั นี
(1)

อ้ งเป็ นบุคคล รรมดาและบรรลุนิ ิ าวะ

(2)

ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3)

ไม่เคยรับ ทษจําคุก ดยคํา ิ ากษาถงที สุด ห้จาํ คุก นความผิ ดเกี ยวกับทรั ย์ทีได้กระทํา ดย
ทุจริ

(4)

ไม่เคยถูกลง ทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรั านทุจริ
่อหน้าที

ข้อ . นการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง ห้กรรมการออกจาก าํ แหน่งจํานวนหนง นสาม ( / ) ของ
จํานวนกรรมการทังหมด ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก ห้ รงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ ห้ออก ดยจํานวน กล้
ทีสุดกับส่วนหนง นสาม ( / )
กรรมการทีจะ อ้ งออกจาก าํ แหน่ง นปี แรกและปี ทีสอง ายหลังการจดทะเบียนบริษัทนัน ห้จับสลากกัน
ส่วนปี หลัง ่อไป ห้กรรมการคนทีอยู่ น าํ แหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจาก าํ แหน่ง
กรรมการซง น้ จาก าํ แหน่ง อาจได้รบั เลือก ห้กลับเข้ามารับ าํ แหน่งอีกได้
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ข้อ . ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงม ิ ห้กรรมการคน ดออกจาก าํ แหน่งก่อนถงคราวออก ามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม นสี ( / ) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซงมาประชุมและมีสิท ิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่ากงหนง ( / ) ของจํานวนหุน้ ทีถือ ดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิท ิออกเสียง
ข้อ . กรรมการบริษัทมีสิท ิได้รบั ค่า อบแทนกรรมการจากบริษัท นรู ปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ บนัส
หรือ ผลประ ยชน์ อบแทน นลักษ ะอืน ามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะ ิจาร าและลงม ิดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่ น ้อ ยกว่ า สอง นสาม ( / ) ของจํา นวนเสี ย งทั งหมดของผู้ถื อ หุ้น ซงมาประชุ ม ดยอาจกํา หนด
ค่า อบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเก เ์ าะ และจะกําหนดไว้เป็ นคราว หรือ
ห้มีผล ลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีม ิเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืนก็ได้ นอกจากนี กรรมการบริษัทมี
สิท ิได้รบั เบียเลียงและสวัสดิการ ่าง าม ระเบียบของบริษัท
ข้อความ นวรรคหนงจะไม่ก ระทบกระเทื อนสิ ท ิ ของกรรมการที ได้รับ การแ ่ง ังมาจาก นัก งานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท นอัน ที จะได้รับค่า อบแทนและผลประ ยชน์ น านะที เป็ น นักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท
ข้อ . ค ะกรรมการ อ้ งจัด ห้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี าย นสี ( ) เดือน นับแ ่วนั
สินสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากวรรคหนง ห้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ดยค ะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ ดก็ได้สดุ แ ่จะเห็นสมควร
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได้ ดยจะ อ้ งป ิบั ิ ามหลักเก ์และวิ ี การที
กําหนด นก หมายหรือประกาศทีเกียวข้อง ซงรวมถงแ ่ไม่จาํ กัดเ ียงการกระทํา ห้เป็ นไป ามมา ร าน
การรักษาความมันคงปลอด ยั ของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ผูถ้ ือหุน้ คนหนงหรือหลายคนซงถือหุน้ รวมกันได้ไม่น อ้ ยกว่าร้อยละสิบ ( ) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้
ทังหมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอ ห้ค ะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ ดก็ได้
แ ่ อ้ งระบุเรืองและเห ุผล นการทีขอ ห้เรียกประชุมไว้ ห้ชัดเจน นหนังสือดังกล่าวด้วย นกร ี เช่นนี
ค ะกรรมการ อ้ งจัด ห้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ าย นสีสิบห้า ( ) วันนับแ ่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
นกร ี ทีค ะกรรมการไม่จัด ห้มีการประชุม าย นกําหนดระยะเวลา ามวรรคสี ผูถ้ ื อหุ้นทังหลายซง
เข้าชือกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอืน รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ามทีบังคับไว้นันจะเรียกประชุมเองก็ได้ าย นสีสิบห้า
( ) วัน นับ แ ่ วัน ครบกําหนดระยะเวลา ามวรรคสี นกร ี เช่ น นี ห้ถื อ ว่าเป็ น การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที
ค ะกรรมการเรียกประชุม ดยบริษัท อ้ งรับผิดชอบค่า ช้จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัด ห้มีการประชุม
และอํานวยความสะดวก ามสมควร
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นกร ีทีปราก ว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นการเรียกประชุมเ ราะผูถ้ ือหุน้ ามวรรคห้าครัง ด จํานวนผูถ้ ือ
หุน้ ซงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ามจํานวนทีกําหนดไว้ นข้อบังคับข้อ . ผูถ้ ือหุน้ ามวรรคห้า
อ้ งร่วมกันรับผิดชอบชด ช้ค่า ช้จ่ายทีเกิดจากการจัด ห้มีการประชุม นครังนัน ห้แก่บริษัท
ข้อ . นการเรียกประชุม ผูถ้ ื อ หุ้น ไม่ว่าเป็ น การประชุม ด้วย นเองหรือการประชุม ผ่ า นสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ห้
ค ะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรืองที
จะเสนอ ่อทีประชุม ร้อมด้วยรายละเอียด ามสมควร ดยระบุ ห้ชัดเจนว่าเป็ นเรืองทีจะเสนอเ ือทราบ
เ ืออนุมั ิ หรือ เ ือ ิจาร า แล้วแ ่กร ี รวมทังความเห็นของค ะกรรมการ นเรืองดังกล่าว และจัดส่ง
ห้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น อ้ ยกว่าเจ็ด ( ) วันก่อนวันประชุม ทังนี ห้ลง ษ าคําบอกกล่าว
นัดประชุม นหนังสือ ิม ก์ ่อนวันประชุม ามทีก หมายกําหนด
อนง หากเป็ น การเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น ผ่ านสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การส่ งหนังสื อเชิ ญ ประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม จะส่ง ดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ทังนี สถานทีทีจะ ช้เป็ นทีประชุมจะอยู่ นจังหวัดอันเป็ นที งสํ
ั านักงาน หญ่ของบริษัท หรือจังหวัด กล้เคียง
ามทีค ะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้อ . นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าเป็ นการประชุมด้วย นเองหรือการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ อ้ งมีผถู้ ือหุน้
และผูร้ ับมอบ ันทะจากผูถ้ ื อหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น อ้ ยกว่ายี สิบห้า ( ) คน หรือไม่น ้อยกว่ากงหนง
( / ) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และ อ้ งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนง นสาม ( / ) ของจํานวนหุน้ ที
จําหน่ายได้แล้วทังหมดจงจะครบเป็ นองค์ประชุม
นกร ี ทีปราก ว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง ด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถงหนง ( ) ชัว มง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ามทีกําหนดไว้ นวรรคหนง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัด
เ ราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ามข้อ . ห้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิ ช่เป็ นการเรียก
ประชุมเ ราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ห้นัดประชุม หม่ และ นกร ีนี ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด ( ) วัน ก่อนวันประชุม นการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะ อ้ งครบองค์ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ แ ่ละรายจะทํา บมอบ ันทะ นการเข้าประชุมและออกเสียงแทน นได้คราวละไม่เกินหนง บ าม
แบบที นายทะเบี ยนกําหนด และ ห้ส่งมอบ ่อประ านกรรมการหรือผู้ที ประ านกรรมการกําหนด
สถานทีประชุมก่อนผูร้ บั มอบ ันทะจะเข้าร่วมประชุม ทังนี ผูร้ บั มอบ ันทะทีเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนจะมีได้เ ียงบุคคลเดียวเท่านัน ไม่ว่าผูถ้ ือหุน้ นันจะถือหุน้ ของบริษัทมากหรือน้อยเ ียง ดก็
าม
ข้อ . ห้ประ านกรรมการเป็ นประ านทีประชุมผูถ้ ือหุ้น นกร ี ทีประ านกรรมการไม่อยู่ นทีประชุม หรือไม่
สามารถป ิบั ิหน้าทีได้ ห้รองประ านกรรมการเป็ นประ าน นทีประชุม ถ้าไม่มีรองประ านกรรมการ
หรือมีแ ่ไม่อยู่ นทีประชุมหรือไม่สามารถป ิบั ิหน้าทีได้ ห้ทีประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซงมาประชุมคน ดคน
หนงมาเป็ นประ าน นทีประชุมดังกล่าว
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ข้อ . นการออกเสียงลงคะแนน นทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ห้ถือว่าหุน้ หนง ( ) มีเสียงหนง ( ) และผูถ้ ือหุน้ คน ดมีส่วน
ได้เสียเป็ น ิเศษ นเรือง ด ผูถ้ ือหุน้ คนนันไม่มีสิท ิออกเสียงลงคะแนน นเรืองนัน นอกจากการออกเสียง
เลือก งกรรมการ
ั
และม ิของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะ อ้ งประกอบด้วยคะแนนเสียงดัง ่อไปนี
(1)

นกร ี ปก ิ ห้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ห้ประ าน นทีประชุมออกเสียงเ ิมขนอีกเสียงหนงเป็ นเสียงชีขาด

(2)

นกร ีดงั ่อไปนี ห้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม นสี ( / ) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซงมาประชุมและมีสิท ิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรือ อนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ ห้แก่บุคคลอืน

(ข)

การซือหรือรับ อนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริษัท

(ค)

การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกียวกับการ ห้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วน
ที สําคัญ การมอบหมาย ห้บุคคลอืน ดเข้าจัด การ ุรกิ จของบริษั ท หรือ การควบรวม
กิจการกับบุคคลอืน ดยมีวั ถุประสงค์เ ือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเ ิมเ ิมหนังสือบริค ห์สน ิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)

การเ ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

( )

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกหุน้ กูข้ องบริษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอืน

ข้อ . การลงคะแนนลับอาจทําได้เมือผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยห้า ( ) คนร้องขอก่อนทีจะมีการลงคะแนนและทีประชุม
ลงม ิ ห้ลงคะแนนลับก็ ห้ลงคะแนนลับ
เมือมีการร้องขอ ห้มีการลงคะแนนลับ ห้ประ าน นทีประชุมเป็ นผูก้ าํ หนดวิ ีการลงคะแนนลับดังกล่าวนัน
ข้อ . กิจการทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี งเรียกประชุมมีดงั นี
(1)

ิจาร ารับทราบรายงานของค ะกรรมการทีแสดงถงกิจการของบริษัท นรอบปี ทีผ่านมา

(2)

ิจาร าอนุมั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน

(3)

ิจาร าอนุมั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

ิจาร าเลือก งกรรมการ
ั
หม่แทนกรรมการที น้ จาก าํ แหน่ง ามวาระ

(5)

ิจาร ากําหนดค่า อบแทนกรรมการ

(6)

ิจาร าแ ่ง งผู
ั ส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
4
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()

กิจการอืน

ข้อ . ค ะกรรมการ อ้ งจัด ห้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน วันสินสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทเสนอ
่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นการประชุมสามัญประจําปี เ ือ ิจาร าอนุมั ิและค ะกรรมการ อ้ งจัด ห้มีผสู้ อบ
บัญชี รวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุนนัน ห้เสร็จก่อนทีจะนําเสนอ ่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ . ค ะกรรมการ อ้ งจัดส่งเอกสารดัง ่อไปนีไป ห้ผถู้ ือหุน้ ร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี
(1)

สําเนางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนทีผูส้ อบบัญชี รวจสอบแล้ว ร้อมทังรายงานการ รวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี และ

(2)

รายงานประจําปี ของค ะกรรมการ ร้อมเอกสารประกอบ ่าง เ ือประกอบรายงาน

ข้อ . ผูส้ อบบัญชี อ้ งไม่เป็ นกรรมการ นักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ าํ รง าํ แหน่งหน้าที ด ของบริษัท
ข้อ 5 . ผูส้ อบบัญ ชีมีห น้าทีเข้าร่วมประชุม นการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัททุกครังทีมีการ ิ จาร างบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปั ญหาเกียวกับบัญชีของบริษัทเ ือชี แจงการ รวจสอบบัญชี ่อผูถ้ ือหุ้น และ ห้บริษัท
จัดส่งรายงานและเอกสารทังหมดของบริษัทที ผูถ้ ือหุ้นจะ งได้รบั นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังนันแก่ผู้สอบ
บัญชีดว้ ย
ข้อ . ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเ ทอืนนอกจากเงินกําไร นกร ีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิ ห้
จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนัน ห้แบ่ง ามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า กัน เว้นแ ่ นกร ี บริษัทออกหุน้ บุริมสิท ิ และกําหนด ห้
หุน้ บุริมสิท ิได้รบั เงินปั นผลแ ก ่างจากหุน้ สามัญ ห้จดั สรรเงินปั นผล ามทีกําหนดไว้ ดยการจ่ายเงินปั น
ผล อ้ งได้รบั อนุมั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ค ะกรรมการอาจจ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาล ห้แก่ผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นครังคราว เมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร
สมควร อทีจะทําเช่นนัน และเมือได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ห้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ห้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราว ่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ห้กระทํา าย นหนง ( ) เดือน นับแ ่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือทีประชุมค ะกรรมการ
ลงม ิ แล้วแ ่กร ี ทังนี ห้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และ ห้ลง ษ าคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผล
นัน นหนังสือ ิม เ์ ป็ นเวลา ิด ่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม ( ) วันด้วย
ข้อ . บริษั ท ้องจัดสรรกําไรสุท ิ ป ระจําปี ส่วนหนงไว้เป็ น ทุน สํารองไม่น ้อยกว่าร้อยละห้า ( ) ของกําไรสุท ิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น อ้ ยกว่าร้อยละสิบ
( ) ของทุนจดทะเบียน
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1.

ชื่อ
ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ
อายุ 56 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ตำบลบำงสมัคร
อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ครั้งนี้

2.

ชื่อ
ดร. ศันธยา กิตติโกวิท อายุ 50 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ตำบลบำงสมัคร
อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ครั้งนี้
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(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
(Proxy Form containing specific details)

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

--------------------เขียนที่ ......................................................................................
Written at

วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. .......................
Date

(1)

Month

Year

ข้ำพเจ้ำ ................................................................................................. สัญชำติ ................................................................
I/We

nationality

อยู่บ้ำนเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ตำบล/แขวง ..........................
Address

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
District

(2)

Province

เป็ นผู้ถือหุ้นของ

Postal Code

บริษัท ชริ้ งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้ นรวม ...................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ...................... ................ เสียง ดังนี้
holding the total amount of

shares and having the right to vote equal to

votes as follows

หุ้นสำมัญ ..................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ........................... ............................. เสียง
ordinary share

(3)

shares

and having the right to vote equal to

votes

หุ้นบุริมสิทธิ ................................................ หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ....................................................... เสียง

preference share

and having the right to vote equal to

shares

votes

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,

อยู่บ้ำนเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตำบล/แขวง............................
residing at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ .. ....................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(2) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี
age

years,

อยู่บ้ำนเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตำบล/แขวง............................
residing at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(3) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี
age

years,

อยู่บ้ำนเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตำบล/แขวง...............................
residing at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ .............................
District

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
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เวลำ 14.00 น.

ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค เลขที่ 199 ซอยสุ ขุ ม วิ ท
22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

to be held on 26 April 2021

time 02.00 p.m.

at Bangkok Marriott Marquis Queen's Park, 199 Soi Sukhumvit 22,
Klong Tan Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4)

ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 วำระที่

1

Agenda Item 1

เรื่อง

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Subject To consider and adopt the minutes of the Annual General Shareholder’ Meeting
No.1/2020

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

2

Agenda Item 2

 วำระที่

3

Agenda Item 3

เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทสำหรับปี สนสุ
ิ้ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563

Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year ended 31 December
2020

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

Remark

This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

เรื่อง

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563

Subject

To consider and approve the Financial Statements and the Statement of
Comprehensive Income for the year 2020

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

4

Agenda Item 4

Disapprove

Abstain

เรื่อง

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินกำไรเพือ่ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล
จำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2563 และพิจำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงิน ปั น ผล
ระหว่ำงกำล

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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Abstain

2
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5

Agenda Item 5

เรื่อง

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั แทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ

Subject

To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire
by rotation

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล

Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมกำร

นำยซุง ชง ทอย

The director’s name Mr Sung Cheong Tsoi

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

2. ชื่อกรรมกำร

Disapprove

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 เห็นด้วย

Approve

6

Agenda Item 6

 งดออกเสียง
Abstain

นำงสำววศินี ปิ ยะตรึงส์

The director’s name Ms Vasinee Piyatrueng

 วำระที่

Abstain

นำยกิตติ ปิ ยะตรึงส์

The director’s name Mr Kitti Piyatrueng

3. ชื่อกรรมกำร

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564

Subject

To consider and approve the directors’ remuneration and sub-committee’s
remuneration for the year 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่
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Disapprove

Abstain

เรื่อง

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

Subject

To consider and approve the directors’ remuneration and sub-committee’s
remuneration for the year 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

8

Agenda Item 8

เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)

Subject

Other Business (if any)

Disapprove

Abstain

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

(5)

Disapprove

Abstain

กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
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)

ในกรณีที่ ข้ำ พเจ้ำ ไม่ ได้ ระบุค วำมประสงค์ใ นกำรออกเสีย งลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ ไม่ชั ด เจนหรือ ในกรณีที่ ที่ป ระชุ ม
มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจำกเรื่องที่ร ะบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีก ำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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.

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุ ใ นหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ
ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
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.

ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( .......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
หมำยเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้ งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
3. ในกรณีที่ มีวำระที่ จะพิ จำรณำในกำรประชุม มำกกว่ ำวำระที่ร ะบุไ ว้ข้ำ งต้น ผู้ม อบฉั นทะสำมำรถระบุ เพิ่ม เติม ได้ในใบประจ ำต่อ แบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(1) ดร. กฤษณะ วจีไกรลำศ หรือ
(2) ดร. ศันธยำ กิตติโกวิท
(รำยละเอียดกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 6)
Remarks :
1.
2.
3.
4.

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.
For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
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.
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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ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ชริ้ งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

The appointment of proxy by the shareholder of Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”)

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 26 เมษำยน 2564

เวลำ 14.00 น.

ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค เลขที่ 199 ซอยสุ ขุ ม วิ ท
22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

to be held on 26 April 2021

time 2.00 p.m.

at Bangkok Marriott Marquis Queen's Park, 199 Soi Sukhumvit 22,
Klong Tan Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10110

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

---------------------------------------- วำระที่ ........
Agenda Item

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

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

 เห็นด้วย
 วำระที่ ........
Agenda Item

Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

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

 เห็นด้วย
 วำระที่ ........
Agenda Item

Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

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

 เห็นด้วย
 วำระที่ ........
Agenda Item

Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

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

 เห็นด้วย
 วำระที่ ........
Agenda Item

Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
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 เห็นด้วย
Approve

 วำระที่ .........
Agenda Item

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง

เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)

Subject

To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมกำร

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

ชื่อกรรมกำร
Director’s name

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563
ตลำดหลัก ทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพย์”) โดยบริ ษัท ศูนย์รั บฝำกหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย)
จำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนหลักทรัพย์ไ ด้พัฒ นำระบบเพื่ อให้บ ริษัท จดทะเบียนในตลำดหลั กทรัพ ย์ ส่ง เอกสำรกำร
ประชุมผู้ถือ หุ้นและรำยงำนประจำปี ในรูป แบบอิเล็ก ทรอนิกส์ รู ปแบบรหัส คิวอำร์ (QR Code) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
อำนวยควำมสะดวกผู้ถือหุ้นเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ ว
ผู้ถือ หุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้ อมูล รำยงำนประจำปี 2563 ผ่ำน QR Code (ตำมสิ่งที่ ส่งมำด้ว ยลำดับ ที่ 2)
ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
•

สาหรับระบบปฏิบัติการ iOS
1.

เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ

2.

สแกน (หันกล้องถ่ำยรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code

3.

หน้ ำ จอจะมี ข้ อควำม (Notification) ขึ ้น มำด้ ำ นบน ให้ ก ดที่ ข้อ ควำมนั้ น เพื่ อดู ข้ อ มู ล
ประกอบกำรประชุม

หมายเหตุ:

กรณี ที่ ไม่ มี ข้ อ ความ (Notification) บนมื อ ถื อ ผู้ ถื อหุ้ น สามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิ เคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ น
ต้น

•

สาหรับระบบ Android
1.

เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line

2.

•

เข้ำไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)

•

เลือก QR Code

•

สแกน QR Code

สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสำรประกอบกำรประชุม
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