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ª�́�¸É�Śš ¤¸�µ�¤�ŚŝŞŝ 

Á¦ºÉ°� �°Á�·��¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ 

Á¦¸¥� �nµ��¼o�º°®»o���¦·¬´���¦· Ê�Á¢¨È��r���¦³Á�«Å�¥���Îµ��́��¤®µ��� 

·É��¸Én�¤µ�oª¥ �� ÎµÁ�µ¦µ¥�µ��µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ 

2. ¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ��¦¼�Â�� QR Code���¹É��¦³�°��oª¥¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°�

�¦·¬´�Ä�¦°��̧�ŚŝŞŜ�Â¨³ÎµÁ�µ��Â���µ�³�µ¦Á�·��Â¨³���ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È������»¨

Â¨³���ÎµÅ¦�µ��»���· Ê�»����ª�́�¸É�śř��´�ªµ�¤�ŚŝŞŜ��¹É��nµ��µ¦�¦ª�°��µ��¼o°���́�¸ 

¦�́°�»�µ�Â¨oª� 

3. ¦µ¥�µ¤Â¨³�¦³ª�́·Ã�¥�́Á���°��»��¨�¸ÉÅ�o¦�́�µ¦Á�°�ºÉ°Ä®o�Îµ¦��ÎµÂ®�n��¦¦¤�µ¦ 

4. �Îµ�¸ ÊÂ��ª·�̧�µ¦¤°���́�³��µ¦¨��³Á�¸¥��Â¨³®¨�́�µ��¸É�o°��Îµ¤µÂ��Ä�ª�́�¦³�»¤µ¤�́

�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ 

5. �o°��́��́�°��¦·¬´�nª��¸ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�µ¦�¦³�»¤�¼o�º°®»o�Â¨³�µ¦°°�Á¸¥�¨��³Â�� 

6. ¦µ¥�µ¤Â¨³�o°¤¼¨Ã�¥�́Á���°��¦¦¤�µ¦°·¦³��¹É��¼o�º°®»o�µ¤µ¦�¤°��´��³Ä®oÁ�oµ¦nª¤

�¦³�»¤Â¨³°°�Á¸¥�¨��³Â��Ä��µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ 

7. Â���¸ÉÂ���µ��¸É��́�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ 

8. ®��́º°¤°���́�³Â����� 

9. �µ¦Ä�o¦®́�·ª°µ¦r��QR Code) Îµ®¦�́�µª�rÃ®¨�¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ 

�oª¥�¸É�¦³�»¤��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´���¦· Ê�Á¢¨È��r���¦³Á�«Å�¥���Îµ��́��¤®µ������¦·¬´���Å�o¤¸¤�·Ä®o��́�¦³�»¤

µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ�Ä�ª�́�¸É�ŚŚ�Á¤¬µ¥��ŚŝŞŝ�Áª¨µ�řŜ�ŘŘ������Ã¦�Â¦¤Â���È°��Â¤¦·°°��¤µ¦r�¸r��ª̧�r

�µ¦r��Á¨��¸É�řšš��°¥»�»¤ª·��ŚŚ�Â�ª��¨°���́�Á���¨°�Á�¥��¦»�Á�¡¤®µ��¦�řŘřřŘ�Á¡ºÉ°¡·�µ¦�µ¦³Á�¸¥�ªµ¦³

�µ¦�¦³�»¤��́�n°Å��¸ Ê 

ªµ¦³�¸É�ř ¡·�µ¦�µ¦́�¦°�¦µ¥�µ��µ¦�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨ �¦·¬´�Å�o�´��Îµ¦µ¥�µ��µ¦�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ��¹É�

�¦³�»¤Á¤ºÉ°ª´��¸É�ŚŞ�Á¤¬µ¥��ŚŝŞŜ�Â¨oªÁ¦È�£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�¸É��®¤µ¥�Îµ®��Ã�¥¤¸ ÎµÁ�µ

¦µ¥�µ��µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ��¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�ř 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦ ��³�¦¦¤�µ¦Á®È�ªnµÅ�o¤¸�µ¦�´��¹�¦µ¥�µ��µ¦�¦³�»¤µ¤´� 

�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ��¹É��¦³�»¤Á¤ºÉ°ª�́�¸É�ŚŞ�Á¤¬µ¥��ŚŝŞŜ�Åªo°¥nµ��¼��o°���¹�Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o

�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o�¦�́¦°�¦µ¥�µ��µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ���́�¨nµª 
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®¤µ¥Á®�» ¤�·Ä�ªµ¦³�¸ Ê�³�o°�Å�o¦�́�µ¦¦�́¦°��oª¥�³Â��Á¸¥��oµ�¤µ��°��Îµ�ª�Á¸¥��´Ê�®¤�

�°��¼o�º°®»o��¹É�¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á¸¥�¨��³Â�� 

ªµ¦³�¸É�Ś ¡·�µ¦�µ¦́��¦µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦·¬´�Ä�¦°��̧�ŚŝŞŜ 

 �o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨ ��³�¦¦¤�µ¦Å�o�´�Á�¦¸¥¤�o°¤¼¨Á�̧É¥ª�´��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°�

�¦·¬´�Îµ®¦�́¦°��̧�ŚŝŞŜ��¸É�nµ�¤µ��¹É��¦µ��°¥¼nÄ�¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ��¸ÉÅ�o��́n�Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o�

�¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�Ś��´Ê��¸ Ê�Á¡ºÉ°Ä®o�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o�Å�o¦�́�¦µ�Â¨³Á®È�£µ¡¦ª¤�°�

�¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦·¬´�Ã�¥¦»� 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦ ��³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o�¦�́�¦µ�

¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦·¬´�Îµ®¦�́¦°��̧�ŚŝŞŜ 

®¤µ¥Á®�» ªµ¦³�¸ ÊÁ�È�ªµ¦³Á¡ºÉ°�¦µ��¹�Å¤n�o°�¤¸�µ¦¨�¤�· 

ªµ¦³�¸É�ś ¡·�µ¦�µ°�»¤´�·��Â���µ�³�µ��µ¦Á�·��Â¨³���ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È������»¨Â¨³���ÎµÅ¦

�µ��»��� Îµ®¦́�¦°��̧�´��̧·Ê�»�� �� ª´��¸É� śř� �́�ªµ�¤� ŚŝŞŜ� �¹É��nµ��µ¦�¦ª�°��°�

�¼o°��´��̧¦́�°�»�µ�Â¨oªÂ¨³¦́��¦µ�¦µ¥�µ��°��¼o°��´��̧ 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨ Á¡ºÉ°Ä®oÁ�È�Å��µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ�´��¡�«��Śŝśŝ�

�¦ª¤�´Ê��¸É¤¸�µ¦Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤��Â¨³�o°��́��́�°��¦·¬´��¹É��Îµ®��Ä®o��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´��o°���́Ä®o¤¸

�µ¦�Îµ��Â���µ�³�µ¦Á�·��Â¨³���ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È������»̈ Â¨³���ÎµÅ¦�µ��»����°��¦·¬´����

ª�́· Ê�»��°�¦°��̧��́�¸�°��¦·¬´��¹É��nµ��µ¦°��µ�Ã�¥��³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°��°��¦·¬´�Â¨³

�nµ��µ¦�¦ª�°��°��¼o°��´��¸¦�́°�»�µ�Â¨oª�Á¡ºÉ°�ÎµÁ�°�n°�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o�Ä��µ¦�¦³�»¤

µ¤�́�¦³�Îµ�̧Á¡ºÉ°¡·�µ¦�µ°�»¤´�·�Ã�¥¤¸¦µ¥¨³Á°̧¥��¦µ���µ¤�¸ÉÅ�oÂ��ÅªoÄ�¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�

ŚŝŞŜ��¹É�Å�o��́n�Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o��¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�Ś 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦ ��³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o�°�»¤´�·  

��Â���µ�³�µ¦Á�·��Â¨³���ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È������»̈ Â¨³���ÎµÅ¦�µ��»����°��¦·¬´�Îµ®¦�́

¦°��̧��́�¸· Ê�»����ª�́�¸É�śř��´�ªµ�¤�ŚŝŞŜ���¹É��nµ��µ¦°��µ�Ã�¥��³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°��°�

�¦·¬´�Â¨³�nµ��µ¦�¦ª�°��°��¼o°��´��¸¦�́°�»�µ�Â¨oªÂ¨³�ª¦¦�́�¦µ�¦µ¥�µ��°��¼o°�

��́�¸ 

®¤µ¥Á®�» ¤�·Ä�ªµ¦³�¸ Ê�³�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á¸¥��oµ�¤µ��°��Îµ�ª�Á¸¥��´Ê�®¤�

�°��¼o�º°®»o��¹É�¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á¸¥�¨��³Â�� 
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ªµ¦³�¸É�Ŝ ¡·�µ¦�µ°�»¤´�·�µ¦�́�¦¦Á�·��ÎµÅ¦Á¡ºÉ°Á�È ��»�Îµ¦°��µ¤��®¤µ¥�Â¨³�µ¦�nµ¥Á�·��́��¨

�µ��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦·¬´��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ 

 �o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨ �µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ�´��¡�«��Śŝśŝ��¦ª¤�´Ê��¸É¤¸�µ¦

Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤��Â¨³�o°��́��́�°��¦·¬´���Îµ®��Ä®o�¦·¬´��o°���́¦¦�ÎµÅ¦»��·�¦³�Îµ�̧nª�®�¹É�Åªo

Á�È��»�Îµ¦°�Å¤n�o°¥�ªnµ¦o°¥¨³�ŝ��°��ÎµÅ¦»��·�¦³�Îµ�̧®�́�oª¥¥°�Á�·��µ��»�³¤¥�¤µ���oµ¤¸��

���ªnµ�»�Îµ¦°��¸ Ê�³¤¸�Îµ�ª�Å¤n�o°¥�ªnµ¦o°¥¨³�řŘ��°��»����³Á�¸¥��Â¨³�¦·¬´�¤¸�Ã¥�µ¥

�nµ¥Á�·��́��¨Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o�Ä�°´�¦µÅ¤n�ÎÉµ�ªnµ¦ o°¥¨³�śŘ��°��ÎµÅ¦»��·�µ���Á�¡µ³�·��µ¦

£µ¥®¨�́®´�£µ¬̧Á�·�Å�o�·�·�»��¨Â¨³�µ¦��́¦¦�»�Îµ¦°��nµ�Ç��»��¦³Á£��µ¤�¸ÉÅ�o�Îµ®��ÅªoÄ�

��®¤µ¥Â¨³�o°��́��́�°��¦·¬´���Ã�¥¤¸Á�ºÉ°�Å�Á¡·É¤Á�·¤� 

�´Ê��¸ Ê��¦·¬´�¤¸�ÎµÅ¦�µ��µ¦�¨�ÎµÁ�·��µ�Ä��̧�ŚŝŞŜ�Â¨³¤¸�ÎµÅ¦³¤�°��¦·¬´��Ã�¥°oµ�°·��µ���

�µ¦Á�·�Á�¡µ³�·��µ¦Îµ®¦�́�̧· Ê�»����ª´��¸É�śř��´�ªµ�¤�ŚŝŞŜ�Ã�¥�¼o°��´��¸¦�́°�»�µ��°�

�¦·¬´�Å�o�¦ª�°�Á¦¸¥�¦o°¥Â¨oª�Á�È��Îµ�ª�Á�·��řřř�şŜŝ,śřŜ�Ŝŝ��µ��Â¨³�řřš�śşś�ŝŞŜ�šŚ �µ�

�µ¤¨Îµ��́���³�¦¦¤�µ¦¡·�µ¦�µÂ¨oªÁ®È�ªnµ�ª¦Á�°Ä®o�¦·¬´���́¦¦Á�·��ÎµÅ¦Á¡ºÉ°Á�È��»�Îµ¦°�

�µ¤��®¤µ¥Â¨³�nµ¥Á�·��́��¨���́�¸ Ê 

�� ��́¦¦�ÎµÅ¦»��·Á¡ºÉ°Á�È��»�Îµ¦°��µ¤��®¤µ¥��Îµ�ª��ŝ�ŝŠş�ŚŞŝ�şŚ��µ��®¦º°�·�Á�È�

¦o°¥¨³�ŝ �°��ÎµÅ¦»��·�¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ��¹É��³�ÎµÄ®o�»�Îµ¦°��µ¤��®¤µ¥�°��¦·¬´�¤¸

�Îµ�ª��´Ê�· Ê��řš�ŠšŞ�šŝŚ�šś��µ��®¦º°�·�Á�È�¦o°¥¨³�š�ŘŜ��°��»����³Á�¸¥��°��¦·¬´��

Â¨³ 

�� �nµ¥Á�·��́��¨Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o��¹É�¤¸�ºÉ°�¦µ��Ä�¤»��³Á�¸¥��¼o�º°®»o����ª´��Îµ®��¦µ¥�ºÉ° 

�¼o�º°®»o�Á¡ºÉ°·��·Ä��µ¦¦´�Á�·��́��¨��Record Date) �º°�ª´��¸É �řŜ�¤¸�µ�¤�ŚŝŞŝ�Ã�¥

�nµ¥Á�·��́��¨�µ��ÎµÅ¦»��·�°��¦·¬´�Ä�°´�¦µ®»o�¨³�Ř�řŘřŝ��µ��¦ª¤Á�È�Á�·��́��¨

�Îµ�ª��´Ê�· Ê�Å¤nÁ�·��ŜŜ�ŞŞŘ,ŘŘŘ��µ��Ã�¥�µ¦�nµ¥Á�·��́��¨�³�ÎµÁ�·��µ¦Ä�ª´��¸É� 

řş�¡§¬£µ�¤�ŚŝŞŝ 

�´Ê��¸ Ê��µ¦�nµ¥Á�·��́��¨�oµ��o�Á�È�Å��µ¤�Ã¥�µ¥�µ¦�nµ¥Á�·��́��¨�°��¦·¬´��Â¨³·��·Ä��µ¦

Å�o¦�́Á�·��́��¨�´��¨nµª¥´�¤¸�ªµ¤Å¤nÂ�n�°����ªnµ�³Å�o¦´�°�»¤´�·�µ��¸É� ¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o�

�¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦ ��³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o�°�»¤´�·�µ¦

��́¦¦Á�·��ÎµÅ¦Á¡ºÉ°Á�È��»�Îµ¦°��µ¤��®¤µ¥Â¨³�µ¦�nµ¥Á�·��́��¨��µ¤�¸ÉÁ�° 

®¤µ¥Á®�» ¤�·Ä�ªµ¦³�¸ Ê�³�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á¸¥��oµ�¤µ��°��Îµ�ª�Á¸¥��´Ê�®¤�

�°��¼o�º°®»o��¹É�¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á¸¥�¨��³Â�� 
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ªµ¦³�¸É�ŝ ¡·�µ¦�µ°�»¤´�·�µ¦Â�n��́Ê��¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Â���¦¦¤�µ¦�¸É�¦��Îµ®��°°��µ��ÎµÂ®�n�

�µ¤ªµ¦³ 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨ �µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ�´��¡�«��Śŝśŝ��¦ª¤�´Ê��¸É¤¸�µ¦

Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤��Â¨³�o°��́��́�°��¦·¬´��Îµ®��ªnµÄ��µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�Ä®o�¦¦¤�µ¦

�Îµ�ª�Å¤n�o°¥�ªnµ®�¹É�Ä�µ¤�°��Îµ�ª��¦¦¤�µ¦�´Ê�®¤�Ä���³�¦¦¤�µ¦¡o��µ��ÎµÂ®�n��µ¤

ªµ¦³��oµ�Îµ�ª��¦¦¤�µ¦�¸É�³Â�n�°°�Ä®o�¦�Á�È�µ¤nª�Å¤nÅ�o��ÈÄ®o°°�Ã�¥�Îµ�ª�Ä�¨o�¸É»��´�

nª�®�¹É�Ä�µ¤�Â¨³�¦¦¤�µ¦�¼o¡o��µ��ÎµÂ®�n�¤¸·��· Å�o¦�́Á¨º°��´Ê�Ä®¤n°¸�Å�o� Îµ®¦�́�¦¦¤�µ¦ 

�¸É�o°�°°��µ��ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³Ä��¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ�¤¸�Îµ�ª��ś��nµ��Å�oÂ�n 

��� �¦��«�́�¥µ��·��·Ã�ª·�  �¦¦¤�µ¦°·¦³ 

��� �µ¥»�̧¦ r����µ¡¦  �¦¦¤�µ¦°·¦³ 

��� �µ¥¤·��r��°¥   �¦¦¤�µ¦ 

�¦·¬´�Å�oÁ�·�Ã°�µÄ®o�¼o�º°®»o�Á�°�ºÉ°�»��¨�¸É¤¸�»�¤��́·Á®¤µ³¤�Á¡ºÉ°Ä®o��³�¦¦¤�µ¦¦¦®µ�

¡·�µ¦�µÁ¨º°��´Ê�Á�È��¦¦¤�µ¦Îµ®¦�́�µ¦�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ�Ã�¥Å�o�¦³�µ«Ä�

ÁªÈ�Å��r�°��¦·¬´��Ä�¦³®ªnµ�ª�́�¸É�ş �»¤£µ¡�́�r�ŚŝŞŝ ���¹��ª�́�¸É�ŚŚ �»¤£µ¡�́�r�ŚŝŞŝ Â�nÅ¤n¤̧�¼o�º°

®»o�¦µ¥Ä�Â�o��ªµ¤�Îµ��Ä�Á¦ºÉ°���́�¨nµª 

�´Ê��¸ Ê���³�¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â��¡·�µ¦�µÂ¨oª¤¸�ªµ¤Á®È�ªnµ�¦¦¤�µ¦�¸É�o°�

°°��µ��ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³�´Ê��ś��nµ��Á�È��¼o�¦��»�ª»�·�¤¸�ªµ¤¦¼ o��ªµ¤µ¤µ¦���¦³��µ¦�r�Â¨³

�ªµ¤Á�¸É¥ª�µ�°�́Á�È��¦³Ã¥��r�n°�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦·¬´���¨°���Á�È��¼o�¸É¤¸�»�¤��́·Â¨³Å¤n¤̧

¨�́¬�³�o°�®oµ¤�µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�¦·¬´�¤®µ���¡�«��Śŝśŝ��¦ª¤�´Ê��¸ÉÅ�o¤¸�µ¦Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤��

Â¨³¡¦³¦µ��´��´�·®¨�́�¦¡́¥rÂ¨³�¨µ�®¨�́�¦¡́¥r�¡�«��Śŝśŝ��¦ª¤�´Ê��¸ÉÅ�o¤¸�µ¦Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤��

�¨°����¦³�µ«�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°���¹�Á®È�¤�ª¦Á�°�ºÉ°�¦¦¤�µ¦�¸É�o°�°°��µ��ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³�´Ê��ś�

�nµ��¨�́Á�oµ�Îµ¦��ÎµÂ®�n��¦¦¤�µ¦�¦·¬´�°¸�ªµ¦³®�¹É�� 

�´Ê��¸ Ê�¦µ¥�µ¤Â¨³�¦³ª�́·Ã�¥�́Á���°��»��¨�¸ÉÅ�o¦�́�µ¦Á�°�ºÉ°Ä®o�Îµ¦��ÎµÂ®�n��¦¦¤�µ¦Å�o��́n�

Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o�Â¨oª�µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�ś 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦ ��³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o�°�»¤´�·�µ¦

Â�n��´Ê��¦¦¤�µ¦�¸É�¦��Îµ®��°°��µ��ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³Ä��¦´Ê��¸ Ê�´Ê��ś��nµ���¨�́Á�oµ�Îµ¦��ÎµÂ®�n�

�¦¦¤�µ¦�°��¦·¬´�°¸�ªµ¦³®�¹É�� 

®¤µ¥Á®�» ¤�·Ä�ªµ¦³�¸ Ê�³�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á¸¥��oµ�¤µ��°��Îµ�ª�Á¸¥��´Ê�®¤�

�°��¼o�º°®»o��¹É�¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á¸¥�¨��³Â�� 
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ªµ¦³�¸É�Ş ¡·�µ¦�µ°�»¤´�·�µ¦�Îµ®���nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦Â¨³�¦¦¤�µ¦�»�¥n°¥�°��¦·¬´��¦³�Îµ�̧�

���� 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨ ��³�¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â��Á�È ��¼o¡·�µ¦�µ

�Îµ®���nµ�°�Â��Â�n�¦¦¤�µ¦Îµ®¦�́�̧�ŚŝŞŝ�Ã�¥Ä��µ¦¡·�µ¦�µ�Îµ®���nµ�°�Â���´��¨nµª�

��³�¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â��Å�o¡·�µ¦�µ�oª¥®¨´�Á���rÁ�̧É¥ª�´��µ¦�¥µ¥�´ª

�°��»¦�·�Â¨³�µ¦Á�·�Ã��µ��¨�ÎµÅ¦�°��¦·¬´��¦ª¤�´Ê��°�Á��®�oµ�¸ÉÂ¨³�ªµ¤¦�́�·��°��°�

�¦¦¤�µ¦��´Ê��¸ Ê���³�¦¦¤�µ¦���µ¤�ÎµÂ�³�ÎµÂ¨³Á®È��°��°���³�¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ

�nµ�°�Â����Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o��Îµ®���nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦Îµ®¦�́�̧�ŚŝŞŝ�Ä�

¨�́¬�³�°�Á�¸ Ê¥�¦³�»¤¦µ¥�¦´Ê����́�¸ Ê 

��� ��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´� 

Á�¸ Ê¥�¦³�»¤���n°�nµ��n°�¦´Ê��  °�́¦µÁ�·¤  °�́¦µ�¸ÉÁ�° 

�¦³�µ��¦¦¤�µ¦    ������  �µ�  ������� �µ� 

�¦¦¤�µ¦    ������ �µ�  ������ �µ� 

  ��� ��³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°� 

Á�¸ Ê¥�¦³�»¤���n°�nµ��n°�¦´Ê��  °�́¦µÁ�·¤  °�́¦µ�¸ÉÁ�° 

�¦³�µ��¦¦¤�µ¦�¦ª�°�  ������  �µ�  ������ �µ� 

�¦¦¤�µ¦�¦ª�°�   ������ �µ�  ������ �µ� 

��� ��³�¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â�� 

Á�¸ Ê¥�¦³�»¤���n°�nµ��n°�¦´Ê��  °�́¦µÁ�·¤  °�́¦µ�¸ÉÁ�° 

�¦³�µ��¦¦¤�µ¦¦¦®µ²   ������ �µ�  ������ �µ� 

�¦¦¤�µ¦¦¦®µ²    ������ �µ�  ������ �µ�� 

�4� ��³�¦¦¤�µ¦�¦·®µ¦�ªµ¤Á¸É¥� 

Á�¸ Ê¥�¦³�»¤���n°�nµ��n°�¦´Ê��  °�́¦µÁ�·¤  °�́¦µ�¸ÉÁ�° 

�¦³�µ��¦¦¤�µ¦�¦·®µ¦�ªµ¤Á¸É¥�  -   ������ �µ� 

�¦¦¤�µ¦�¦·®µ¦�ªµ¤Á¸É¥�   -   ������ �µ�� 

�´Ê��¸ Ê��µ¦�nµ¥�nµ�°�Â����³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Â¨³��³�¦¦¤�µ¦�»�¥n°¥�nµ�Ç��oµ��o���³°¥¼n

£µ¥Ä�oÁ�ºÉ°�Å���́�n°Å��¸ Ê 
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1. �¦¦¤�µ¦�¦·¬´��¸ÉÁ�È��¼o�¦·®µ¦Â¨³�®¦º°¨¼��oµ��°��¦·¬´���³Å¤n¤¸·��·Å�o¦�́Á�¸ Ê¥�¦³�»¤Å¤n

ªnµ�¦�̧Ä�Ç��¥�Áªo��µ¦Å�o¦�́�nµ�°�Â��Ä��µ�³�¼o�¦·®µ¦Â¨³�®¦º°¨¼��oµ��°��¦·¬´�� 

�� ��³�¦¦¤�µ¦�¦·®µ¦Å¤n¤¸·��·Å�o¦´��nµ�°�Â��Â�n�¦¦¤�µ¦�¦·®µ¦¥´�¤¸��·��·¦´�

�nµ�°�Â���µ��ÎµÂ®�n�°ºÉ����oµ¤¸�� 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦  ��³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o�°�»¤´�·

�nµ�°�Â���°��¦¦¤�µ¦Â¨³�¦¦¤�µ¦�»�¥n°¥�¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ��µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥���́�¨nµª�oµ��o� 

®¤µ¥Á®�» ¤�·Ä�ªµ¦³�¸ Ê�³�o°�Å�o¦´��µ¦°�»¤´�·�oª¥�³Â��Á¸¥�Å¤n�o°¥�ªnµ°�Ä�µ¤�°�

�Îµ�ª�Á¸¥��´Ê�®¤��°��¼o�º°®»o��¹É�¤µ�¦³�»¤ 

ªµ¦³�¸É�ş ¡·�µ¦�µ°�»¤´�·�µ¦Â�n��́Ê��¼o°��´��̧Â¨³�Îµ®���nµ�°�Â���°��¼o°��´��̧Îµ®¦́��̧�ŚŝŞŝ 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨ �µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ�´��¡�«��Śŝśŝ��¦ª¤�´Ê��¸É¤¸�µ¦

Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤��Â¨³�o°�´��´��°��¦·¬´���Îµ®��Ä®o�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o�µ¤´��¦³�Îµ�̧Â�n��´Ê� 

�¼o°���́�¸�Â¨³�Îµ®���nµ�°�Â���°��¼o°���́�¸�°��¦·¬´��»��̧��´Ê��¸ Ê�Ä��µ¦Â�n��´Ê��¼o°���́�¸

µ¤µ¦�Â�n��´Ê��¼o°���́�¸��Á�·¤Å�o 

��³�¦¦¤�µ¦��Ã�¥�µ¦¡·�µ¦�µÂ¨³Á�°Â�³�°���³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°���Å�o�´�Á¨º°� 

�¼o°���́�¸�°��¦·¬´�Â¨³�°Ä®o�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o�Â�n��´Ê��»��¨��́�n°Å��¸ Ê 

�� �µ¥��³ª»�·�¡·�¼̈ ¥rª́�·Í �¼o°��´��¸¦´�°�»�µ�Á¨��¸É �ŞŞšš�Â®n��¦·¬´�� 

°���́�¸�¦¦¤�·�·��Îµ��́�®¦º° 

�� �µ�µªÁ��·�¸�¡¦Á¡È�¡� �¼o°��´��¸¦´�°�»�µ�Á¨��¸É �řŘşŞš�Â®n��¦·¬´�� 

°���́�¸�¦¦¤�·�·�� Îµ��́�®¦º° 

�� �µ�µª¡��¦�́�r�«·¦·¡·¡�́�r �¼o°��´��¸¦´�°�»�µ�Á¨��¸É �šŘřŚ�Â®n��¦·¬´�� 

°���́�¸�¦¦¤�·�·�� Îµ��́�®¦º° 

�� �µ�µª¦» n��£µ�Â���́�¦r �¼o°��´��¸¦´�°�»�µ�Á¨��¸É �řŘřŜŚ�Â®n��¦·¬´�� 

°���́�¸�¦¦¤�·�·�� Îµ��́ 

Îµ®¦�́¦°�¦³¥³Áª¨µ��́�¸· Ê�»����ª�́�¸É�śř��´�ªµ�¤�ŚŝŞŝ�Ã�¥�¼o°���́�¸��Ä���®�¹É�Á�È��¼o� Îµ

�µ¦�¦ª�°�Â¨³¦´�¦°����µ¦Á�·��°��¦·¬´��Â¨³�³Á�È��¼o°��´��¸�°��¦·¬´�Îµ®¦´�¦°�

¦³¥³Áª¨µ��́�¸�¦³�Îµ�̧�· Ê�»����ª�́�¸É�śř��´�ªµ�¤�ŚŝŞŝ 

�´Ê��¸ Ê��¼o°��´��¸�µ¤¦µ¥�ºÉ°�¸ÉÁ�°¤µ�´Ê�Å¤n¤¸�ªµ¤¤́¡´��r�®¦º°nª�Å�oÁ¸¥�´��¦·¬´���¦·¬´�¥n°¥�

�¼o�¦·®µ¦��¼o�º°®»o�¦µ¥Ä®�n�®¦º°�¼oÁ�̧É¥ª�o°��´��»��¨��́�¨nµªÂ�n°¥nµ�Ä���¹�¤¸�ªµ¤Á�È�°·¦³Ä��µ¦
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�¦ª�°�Â¨³Â���ªµ¤Á®È��n°���µ¦Á�·��°��¦·¬´��Â¨³�¼o°��´��¸�µ¤¦µ¥�ºÉ°�¸ÉÁ�°¤µ�´Ê� 

Å¤nÁ�È��¼o°��´��¸¦µ¥Á�·¤�¸É��·�´�·®�oµ�¸É°��µ�®¦º°�¦ª�°�Â¨³Â���ªµ¤�·�Á®È��n° 

���µ¦Á�·��°��¦·¬´�¤µÂ¨oªÁ�È�¦°��̧��́�¸�·��n°��́� 

�°��µ��¸ Ê���³�¦¦¤�µ¦��Ã�¥�µ¦¡·�µ¦�µÂ¨³Á�°Â�³�°���³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°���Á�°Ä®o�¸É

�¦³�»¤�¼o�º°®»o��Îµ®���nµ�°�Â���°��¼o°��´��¸� Îµ®¦´�¦°�¦³¥³Áª¨µ�´��¸· Ê�»����ª´��¸É� 

śř��´�ªµ�¤�ŚŝŞŝ��Îµ�ª��ř�ŘŞŘ�ŝŘŘ��µ��Ã�¥Á¡·É¤�¹ Ê��µ��nµ�°�Â���°��¼o°���́�¸� Îµ®¦�́¦°�

¦³¥³Áª¨µ��́�¸· Ê�»����ª�́�¸É�śř��´�ªµ�¤�ŚŝŞŜ��Îµ�ª��řŘ,ŝŘŘ��µ� 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦ ��³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o�°�»¤�́·�µ¦

Â�n��´Ê� 

�� �µ¥��³ª»�·�¡·�¼̈ ¥rª́�·Í �¼o°��´��¸¦´�°�»�µ�Á¨��¸É �ŞŞšš�Â®n��¦·¬´�� 

°���́�¸�¦¦¤�·�·�� Îµ��́�®¦º° 

�� �µ�µªÁ��·�¸�¡¦Á¡È�¡� �¼o°��´��¸¦´�°�»�µ�Á¨��¸É �řŘşŞš�Â®n��¦·¬´�� 

°���́�¸�¦¦¤�·�·�� Îµ��́�®¦º° 

�� �µ�µª¡��¦�́�r�«·¦·¡·¡�́�r �¼o°��´��¸ ¦´�°�»�µ�Á¨��¸É �šŘřŚ�Â®n��¦·¬´�� 

°���́�¸�¦¦¤�·�·��Îµ��́�®¦º° 

�� �µ�µª¦» n��£µ�Â���́�¦r �¼o°��´��¸¦´�°�»�µ�Á¨��¸É �řŘřŜŚ�Â®n��¦·¬´�� 

°���́�¸�¦¦¤�·�·�� Îµ��́ 

Á�È��¼o°���́�¸�°��¦·¬´�Ã�¥�Îµ®���nµ�°�Â���°��¼o°���́�¸�°��¦·¬´���Îµ�ª��ř�ŘŞŘ�ŝŘŘ��µ�� 

®¤µ¥Á®�» ¤�·Ä�ªµ¦³�¸ Ê�³�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á¸¥��oµ�¤µ��°��Îµ�ª�Á¸¥��´Ê�®¤�

�°��¼o�º°®»o��¹É�¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á¸¥�¨��³Â�� 

ªµ¦³�¸É�Š ¡·�µ¦�µÁ¦ºÉ°�°ºÉ�Ç���oµ¤¸� 

�µ¤�¸É�µ��¦·¬´�Å�oÁ�·�Ã°�µÄ®o�¼o�º°®»o�Á�°Á¦ºÉ°�Á¡ºÉ°Ä®o��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´��¡·�µ¦�µ�¦¦�»Á�È�

ªµ¦³�µ¦�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ�Â¨³Á�°�ºÉ°�»��¨�¸É¤¸�»�¤�´�·Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°Ä®o

��³�¦¦¤�µ¦¦¦®µ¦�́�µ¦¡·�µ¦�µÁ¨º°��´Ê�Á�È��¦¦¤�µ¦�Ã�¥Å�o�¦³�µ«Ä�ÁªÈ�Å��r�°��¦·¬´��

�www.shrinkflexthailand.com) Ä�¦³®ªnµ�ª´��¸É �ş��»¤£µ¡´��r�ŚŝŞŝ����¹��ª´��¸É�ŚŚ��»¤£µ¡´��r�

ŚŝŞŝ��´Ê���¦·¬´��°Á¦¸¥�ªnµ�Å¤n¤¸�¼o�º°®»o�Á�°ªµ¦³�µ¦�¦³�»¤�®¦º°�Á�°�ºÉ°�»��¨�¸É¤¸�»�¤�´�·

Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°¦�́�µ¦¡·�µ¦�µÁ¨º°��´Ê�Á�È��¦¦¤�µ¦�µ¤®¨�́Á���r�°��¦·¬´� 
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�¹��°Á¦¸¥�Á�·��nµ��¼o�º°®»o��°��¦·¬´�Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤�µ¤ª�́�Áª¨µ�Â¨³�µ��¸É�´��¨nµª�oµ ��o��Ã�¥�°Ä®o

Á�¦¸¥¤®¨�́�µ��¸É�o°�Ä�oÁ¡ºÉ°�µ¦�¦³�»¤�¼o�º°®»o���́¤¸¦µ¥¨³Á°̧¥��µ¤�Îµ�¸ ÊÂ��ª·�̧�µ¦¤°��´��³��µ¦¨��³Á�¸¥��Â¨³

®¨�́�µ��¸É�o°��Îµ¤µÂ��Ä�ª�́�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ��¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�Ŝ�Ã�¥�¦·¬´�

�³�ÎµÁ�·��µ¦�¦³�»¤�µ¤�o°�´��´��°��¦·¬´���¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ�´��¸É�ŝ�Â¨³Á¡ºÉ°Á�È��µ¦¦�́¬µ·��·Â¨³

�¨�¦³Ã¥��r�°��¼o�º°®»o�Ä��¦�̧�¸É�¼o�º°®»o�Å¤nµ¤µ¦�Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤Å�o�oª¥��Á°��Â¨³¤¸�ªµ¤�¦³��r�³¤°��´��³

Ä®o�¦¦¤�µ¦°·¦³�°��¦·¬´��Á�oµ�¦³�»¤Â¨³¨�¤�·Â����¼o�º°®»o�µ¤µ¦�Á¨º°�¤°��´��³Ä®oÂ�n� ¦¦¤�µ¦°·¦³�°�

�¦·¬´����́¤¸¦µ¥�µ¤Â¨³�¦³ª�́·�¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�Ş�Ã�¥�¼o�º°®»o�Ã�¦��¦°��o°�ªµ¤Â¨³¨�¨µ¥¤º°�ºÉ°

Ä�®�´�º°¤°��´��³�¸ÉÅ�oÂ��¤µ�¸ ÊÂ¨³n�®��́º°¤°��´��³��́�¨nµª�¡¦o°¤�·�°µ�¦Â�¤�r �Îµ�ª��ŚŘ��µ��¡¦o°¤

�oª¥Á°�µ¦�¦³�°�¤µ¥�́� n µ¥��́¨��»�¤́¡�́�r�°��¦·¬´���¦· Ê�Á¢¨È��r���¦³Á�«Å�¥���Îµ�´���¤®µ����Á¨��¸É�ŞŠ�Ś-ŝ�

®¤¼n�¸É�ŝ��Îµ�¨�µ�¤�́¦�°ÎµÁ£°�µ��³�����́®ª�́�³Á�·�Á�¦µ�ŚŜřśŘ�®¤µ¥Á¨�Ã�¦«¡́�r���ŞŞ��śŠŝŜ�ŘŘŘŘ�®¤µ¥Á¨�

Ã�¦µ¦���ŞŞ��śŠŠŜ�ŚŘśŚ��´Ê��¸ Ê�£µ¥Ä�ª�́�¸É�řŝ�Á¤¬µ¥��ŚŝŞŝ 

Ä��¦�̧�µ¦¤°��´��³Ä®o�´Ã�Á�¸¥� �Custodian)�Á�È��¼o¦�́ µ�Â¨³�¼Â¨®¨´��¦¡́¥r� Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤Â�� 

�¼o�º°®»o��¸ÉÁ�È��¼ö ��»��nµ��¦³Á�«°µ�Ä�oÂ��®�´�º°¤°��´��³Â�������¹É�µ¤µ¦��µª�rÃ®¨�Å�o�µ� ÁªÈ�Å��r�°�

�¦·¬´��¸É�www.shrinkflexthailand.com 

°�¹É����³�¦¦¤�µ¦�°��¦·¬´��Îµ®��ª´��Îµ®��¦µ¥�ºÉ°�¼o�º°®»o��¸É¤¸·��·Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o�

�¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŝ��Record Date) Ä�ª�́�¸É�řŜ�¤¸�µ�¤�ŚŝŞŝ 

�¦·¬´��°Â�o�ªnµ�nµ��¼o�º°®»o�Â¨³�¼o¦�́¤°��´��³µ¤µ¦�¨��³Á�¸¥�Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤Å�o�´Ê�Â�nÁª¨µ�řś�ŘŘ����

�°�ª´��¦³�»¤���Ã¦�Â¦¤Â���È°��Â¤¦·°°��¤µ¦r�¸r��ª̧�r�µ¦r��Á¨��¸É�řšš��°¥»�»¤ª·��ŚŚ�Â�ª��¨°��´��Á��

�¨°�Á�¥��¦»�Á�¡¤®µ��¦�řŘřřŘ �¹É��¦·¬´�Å�o�´�Á�¦¸¥¤Â���¸ÉÂ���µ��¸É�´��¦³�»¤�¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥

¨Îµ��́�¸É�ş 

°�¹É���¦·¬´�Å�o�´��Îµ¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ�Ä�¦¼�Â��¦®´�·ª°µ¦r��QR Code) �¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥ 

¨Îµ�´��¸É �Ś�Â¨³Å�o�´�Á�¦¸¥¤ª·�̧�µ¦Ä�o¦®´�·ª°µ¦r��QR Code)� Îµ®¦�́�µª�rÃ®¨�¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ��¦µ���µ¤ 

·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�š 

�°Â���ªµ¤��́�º° 

�¦·¬´���¦·Ê�Á¢¨È��r���¦³Á�«Å�¥���Îµ�́���¤®µ��� 

 

 

 

��µ¥�»������°¥� 

�¦¦¤�µ¦Â¨³�¦³�µ�Á�oµ®�oµ�¸É�¦·®µ¦ 

Ã�¥¤�·�¸É�¦³�»¤��³�¦¦¤�µ¦ 

http://www.sci-mfgr.com/


 
 
 

·É��¸Én�¤µ�oª¥�ř 
 

1 

¦µ¥�µ��µ¦�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�ŚŝŞŜ 

 



 

1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของบริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรมคูณ สุขุมวิท 

องคป์ระชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 26 ราย รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้  42 ราย 
นับรวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 349,247,400 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 79.3744 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัทครบเป็นองคป์ระชมุ 

บันทกึเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุน้ทัง้สิน้จ านวน 43 ราย 
นับรวมจ านวนหุน้ได้ทั้งสิน้  378,311,100 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 85.9798 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี ้และกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน 
(คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) 

1. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายซุง ชง ทอย กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3. นายสมิทธ ์ทอย กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ กรรมการ 

6. นายสธีุร ์สธนสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

7. นางสาวศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นางรสสคุนธ ์  ศานติกลุวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

ผู้สอบบัญชี 

1. นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัด์ิ  บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
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ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. นางสาวสิรพิรรณ เกรยีงวฒันพงษ์ บรษิัท ส  านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ  ากดั 

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง 

บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นเนล จ ากัด เป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผล
การลงคะแนนเสียงรว่มกบันางสาวพรรตัน ์อจัฉรยิหิรญัชยั ที่ปรกึษากฎหมายอิสระของบรษิัท 

เร่ิมการประชุม 

ณ เวลา 14.00 น. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 
โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์  เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ด าเนินการประชุม 
(“เลขานุการฯ”)   เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 220,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุน้ มีทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ 220,000,000 บาท เป็นหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้จ านวน 440,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  
0.50 บาท 

โดยในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 26 ราย รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้ 42 ราย นบัรวมจ านวนหุน้
ไดท้ัง้สิน้ 349,247,400 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 79.3744 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็น
องคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท จากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชมุและใหเ้ลขานุการฯ 
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงใหผู้้ถือหุน้ทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการ
ลงคะแนน ดงัต่อไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหน้ับหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีเสียงตาม
จ านวนหุน้ที่ถืออยู่หรือรบัมอบฉนัทะมา 

2. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ 

3. กรณีของผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและกรณีของผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบกุารออกเสียง
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะ  ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้
ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า 
ผูถื้อหุน้ทุกรายมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติตามที่เสนอ แต่ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะ 
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งดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน 
บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และให้ยกมือขึน้ให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรเพื่อน ามานับคะแนน ส าหรับ 
ผูถื้อหุน้ที่ไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าผูถื้อหุน้นัน้อนมุตัิตามวาระที่เสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลัง 
เสรจ็สิน้การประชมุ 

ทั้งนี ้  เมื่ อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่า 
บตัรลงคะแนนที่สง่หลงัจากนัน้เป็นโมฆะ และไม่น ามานบัคะแนนเสียง 

การรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ  
โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือว่าเป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

(3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 

(4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน ใหข้ีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ  
ในวาระใดๆ ก็ตาม ผูร้บัมอบฉันทะไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่
ปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อความสะดวกของผูถื้อหุน้ 

 กรณีของผู้ถือหุน้ต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ สามารถ  
แยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท า
การลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

5. เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลา กรณีที่มีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะเรียนเชิญท่าน
ประธานฯ ด าเนินการประชุมในเรื่องถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ  
ก็จะประกาศผลการนับคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที่รวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้
จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ดังนั้น คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุน้ในแต่ละวาระ 
อาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
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6. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7  ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามเขียนข้อซักถามลงใน
กระดาษที่จัดเตรียมไวโ้ดยระบุชื่อและนามสกุลส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อลดการสมัผสัสิ่งของ
ร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพันธุใ์หม่ (Covid – 19) โดยกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารจะตอบขอ้ซกัถามเมื่อน าเสนอจบในแต่ละวาระ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่  ขอให้ ผู้ถือหุ้น 
โปรดสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงทา้ยของการประชุม และขอให้ผูถื้อหุน้กรุณาใหค้วามเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้  
รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ยและเพื่อรกัษาเวลาในการประชมุ 

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใส ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัท ได้ขอ
อาสาสมคัรผูถื้อหุน้จ านวน 1 ท่านเพื่อท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุน้อาสาสมคัรเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนดงักลา่ว 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

เลขานกุารฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่า บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ประชุม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดและได้จัดส่งส  าเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือ 
เชิญประชมุ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
และลงมติในวาระนี ้
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
ประชมุเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการ
ด าเนินงานโดยสรุปของบรษิัทในรอบปี 2563 ใหท้ี่ประชมุทราบ 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กล่าวรายงานว่า บรษิัทมีวิสยัทศันท์ี่จะเป็นผูน้  า
ดา้นผูผ้ลิตบรรจภุณัฑห์ดรดัรูปในประเทศไทยและในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมีพนัธกิจเพื่อตอบสนอง
ความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ดว้ยการสง่มอบสินคา้และบรกิารที่มีคณุภาพสูงสดุ 

บรษิัทเป็นหนึ่งในผูน้  าการใหบ้รกิาร Labeling Solutions แบบครบวงจร โดยมีทัง้ระบบการพิมพก์ราเวียร ์
(Gravure Printing System) ที่ใช้แม่พิมพ์ และระบบการพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing System) ที่ ไม่ต้องใช้
แม่พิมพ ์และบริษัทสามารถผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูป (Shrink Sleeve Label) เพื่อรองรับงานพิมพ ์2 แบบ คือ 
ฟิลม์พีวีซี (PVC) และฟิลม์พีอีที (PET) บริษัทมีทีมพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ (New Product Development: NPD) 
และมีพนกังานที่มีประสบการณม์าอย่างยาวนาน รวมถึงมีการส่งมอบสินคา้ใหล้กูคา้โดยการควบคมุอณุหภูมิและ
มีบรกิารหลงัการขายที่ดี 

บริษัทมีรายได้หลักมาจากฉลากฟิลม์หดรดัรูป โดยมาจากระบบการพิมพ์กราเวียร ์(Gravure Shrink 
Sleeve) ที่มีแม่พิมพ ์และระบบการพิมพด์ิจิทลั (Digital Shrink Sleeve) และยงัมีสินคา้อื่น เช่น ผลิตภัณฑฟิ์ลม์
ยืด (Stretch Film) โดยน าเข้ามาเพื่อใช้ในการขนส่งของบริษัท รวมถึงจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทและใช้
ภายในบรษิัท และมีการผลิตแม่พิมพเ์พื่อจ าหน่ายใหแ้กล่กูคา้ของบรษิัทดว้ย 
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ในส่วนของภาพรวมบริษัท เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562 จะเห็นไดว่้าในปี 2562 รายไดห้ลกัของ
บริษัทมาจากฉลากฟิลม์หดรดัรูปดว้ยระบบการพิมพก์ราเวียร ์รอ้ยละ 90 และดว้ยระบบการพิมพด์ิจิทลัรอ้ยละ 6 
แม่พิมพใ์นระบบการพิมพก์ราเวียรร์อ้ยละ 3 และในส่วนของฟิลม์ยืดยังคา้งจ าหน่ายจึงยังไม่มีรายไดใ้นส่วนนี ้ 
ส  าหรบัปี 2563 จะไม่แตกต่างจากปี 2562 มาก รายได้หลักยังคงมาจากฉลากฟิลม์หดรัดรูประบบการพิมพ์ 
กราเวียรแ์ละดิจิทลั สว่นรายไดจ้ากสินคา้อื่นจะลดลง เนื่องจากบรษิัทไม่ไดจ้  าหน่ายหมึกไปยงัประเทศฟิลิปปินส ์

ในดา้นการกระจายตวัของตลาดในปี 2563 ตลาดฉลากฟิลม์หดรดัรูปในระบบการพิมพก์ราเวียรมี์ลกูคา้
ในกลุ่มเครื่องดื่มคิดเป็นรอ้ยละ 63 กลุ่มอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 24 กลุม่เครื่องส าอาง คิดเป็นรอ้ยละ 7 กลุ่มของใช้
ในครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 4 กลุ่มธุรกิจยา คิดเป็นรอ้ยละ 1 และอื่นๆ รอ้ยละ 1 โดยฉลากฟิลม์หดรดัรูปในระบบ
การพิมพด์ิจิทลัจะมีสดัสว่นที่ต่างกนั ลกูคา้กลุม่ใหญ่ที่สดุจะเป็นกลุม่เครื่องส าอางมีสดัสว่นรอ้ยละ 53 กลุม่อาหาร 
คิดเป็นรอ้ยละ 18 กลุม่เครื่องดื่ม คิดเป็นรอ้ยละ 21 กลุม่ของใชใ้นครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 4 กลุม่ธุรกิจยา คิดเป็น
รอ้ยละ 2 และอื่นๆ รอ้ยละ 2  

ในสว่นของก าลงัการผลิตและอตัราการใชป้ระโยชนข์องฉลากฟิลม์หดรดัรูปแบบกราเวียรน์ัน้มีการเติบโต
ทกุปีตัง้แต่ปี 2560 ไปจนถึงปี 2563 โดยในปี 2563 มีก าลงัการผลิตที่จ  านวน 133.90 ลา้นเมตร และมีการผลิตใน
ปี 2560-2563 เท่ากับ 55.78 ลา้นเมตร 63.82 ลา้นเมตร 82.47 ลา้นเมตรและ 94.03 ลา้นเมตร ตามล าดบั โดยมี
อตัราการใชป้ระโยชนใ์นปี 2563 รอ้ยละ 70.22 ส่วนแบบดิจิทลัก็มีการเติบโตขึน้ทุกปีเช่นกัน โดยมีการผลิตในปี 
2560-2563 เท่ากับ 420,000 เมตร 740,000 เมตร 1,370,000 เมตร และ 1,780,000 เมตร ตามล าดบัและอตัรา
การใชป้ระโยชนใ์นปี 2563 รอ้ยละ 45.39 

บรษิัทมียอดขายเติบโตขึน้ทกุปี โดยในปี 2563 บรษิัทมียอดขายทัง้สิน้ 677.3 ลา้นบาท เทียบกับปี 2562 
ที่มียอดขายอยู่ที่ 585.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 92.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.7 โดยรายไดห้ลกัมาจากฉลากหด
รดัรูปแบบกราเวียร ์ซึ่งแมใ้นปี 2563 จะมีการเผชิญสถานการณโ์ควิด แต่บริษัทก็ยงัเติบโตขึน้ได ้ ในสว่นของฉลาก
หดรดัรูปแบบดิจิทัลก็เติบโตขึน้เช่นกัน เนื่องจากเครื่องส าอางและธุรกิจยารวมถึงแอลกอฮอลม์ีการใชม้ากขึน้  
ในขณะที่รายไดจ้ากแม่พิมพก์ราเวียรล์ดลง เนื่องจากมีการบันทึกรายไดข้องแม่พิมพร์ะบบใหม่ และรายไดจ้าก
ฟิลม์ยืดที่บรษิัทไดเ้ริ่มน าเขา้มาจ าหน่ายเม่ือปีที่แลว้ 

ผลการด าเนินงานในปี 2563 ก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit) จะอยู่ที่ 197.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 
42.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.1 สว่นอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) เท่ากบัรอ้ยละ 29.2 เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 2.6 และก าไรสทุธิเท่ากบั 78.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 37.4 และอตัราก าไรสทุธิ (Net 
Profit Margin) อยู่ที่รอ้ยละ 11.5 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการที่บรษิัทสามารถควบคมุตน้ทุน
และค่าใช้จ่าย รวมถึงการผลิตที่มากขึน้ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economic of scale) บริษัทจึงมีก าไร
มากขึน้ 
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ดา้นแผนกลยุทธ์ ในปี 2564 บริษัทยงัเผชิญกับสถานการณ์โควิด แต่บริษัทก็ยงัคงพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
และจะเป็นผู้น  าในดา้นฉลากฟิลม์หดรดัรูปไปพรอ้มกับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ทัง้ในดา้น
ลกูคา้ และการค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดแูลกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: 
ESG) บริษัทไดม้ีการเพิ่มแผน ESG ลงในแผนการความยั่งยืนของบริษัทดว้ย ในปี 2566 บริษัทจะมีนวัตกรรม
ใหม่ๆเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) และในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าว่าจะตอบโจทยท์ั้งเรื่อง
ฉลากและบรรจุภัณฑอ์ย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของฟิลม์หดรดัรูปและบรรจุภัณฑอ์่อนตัว (Flexible 
Packaging) ดว้ย 

จากนั้นไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี ้ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2563 แลว้ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างรสสคุนธ ์ศานติกลุวงศ ์ประธานฝ่ายการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้หท้ี่
ประชมุทราบ 

นางรสสคุนธ ์ศานติกุลวงศ ์ประธานฝ่ายการเงิน กล่าวรายงานโดยอา้งอิงถึงรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งมี
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทัง้รายงานของผูส้อบบัญชีพรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชมุซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ ดงันี ้

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ในปี 2563 จ านวน 842,882,493 บาท เติบโตขึ ้น 
417,591,771 บาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 98.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 รายการหลักๆ ที่เพิ่มขึน้จะเป็นเงินสดและ 
เงินฝากธนาคารที่บริษัทไดม้ีการระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และอีกส่วนหนึ่งมาจากลกูหนีก้ารคา้ที่เติบโตขึน้ในช่วงเดือนธันวาคมที่บริษัทมียอดขายเป็น new high และ
สว่นสดุทา้ยเป็นสินทรพัยส์ทุธิจากการเช่าตามมาตรฐาน TFRS 16 ท าใหส้ินทรพัยข์องบรษิัทเติบโตขึน้ดว้ย  

ในส่วนของหนีส้ิน บรษิัทมีหนีส้ิน จ านวน 185,136,420 บาท ลดลง 12,084,626 บาท หรือลดลงรอ้ยละ 
6.1 จากการช าระเงินกูค้ืนใหก้บัสถาบนัการเงินก่อนก าหนด 

สว่นของผูถื้อหุน้รวมอยู่ที่ 657,746,072 บาท เติบโตขึน้ 429,676,397 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 188.4 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการที่บรษิัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป  

ส าหรบังบก าไรขาดทุน บริษัทมีรายไดม้าจากการประกอบการเป็นรายไดห้ลกั โดยในปี 2563 บริษัทมี
รายไดร้วม จ านวน 678,176,377 บาท เติบโตขึน้รอ้ยละ 15.7 มีก าไรสุทธิจ านวน 78,176,384 บาท เติบโตขึน้ 
21,279,719 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.4 มีอตัราก าไรสทุธิต่อยอดขายรอ้ยละ 11.5 เติบโตขึน้จากปีที่ผ่านมารอ้ย
ละ 1.8 โดยมีสาเหตมุาจากการบริหารจดัการตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพและปรมิาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึน้ ท าให้เกิด
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การประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale) และในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One-
time) ประมาณ 5.60 ลา้นบาท จากค่าธรรมเนียมธนาคารที่บริษัทจ่ายเงินกู้กับสถาบันทางการเงินไป 1.6 ลา้น
บาท ในส่วนของภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เป็นการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวเป็นผลต่างถาวร จากค่าใชจ้่าย IPO  
โดยหากบริษัทไม่รวมค่าใช้จ่าย one-time เข้าไป ก าไรสุทธิของบริษัทจะมีจ านวน 83.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
12.37 ในสว่นของก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานในปี 2563 มีก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.27 บาทต่อหุน้ 

ในส่วนของงบกระแสเงินสด ในปี 2563 บรษิัทมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 123,848,406 
บาท เพิ่มขึน้จากผลประกอบการที่ดีของบรษิัท มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 260,348,273 บาท ซึ่งเป็น
การลงทุนในระหว่างปีที่เกิดขึน้จากการซือ้ที่ดินเพื่อสรา้งโรงงานใหม่  และมีการลงทุนใน Solar Rooftop เพื่อ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า และมีการน าเงินจากการระดมทุน IPO ส่วนหนึ่งไปฝากประจ าไว ้เพื่อใหไ้ดร้บัดอกเบีย้ที่
สูงกว่าเงินฝากออมทรพัย ์ซึ่งจะสอดคลอ้งกับการใชเ้งินลงทุนไปกับโรงงานใหม่ เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม
จดัหาเงิน โดยเพิ่มขึน้จากการระดมทนุจาก IPO เป็นหลกั 

ในส่วนของอัตราส่วนการเงินที่ส  าคัญ บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 4.6 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2562 
มากเนื่องจากบรษิัทมีสินทรพัยเ์พิ่มขึน้จากการระดมทนุ IPO  อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) อยู่
ที่ 0.28 เท่า ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตมุาจากในปีนีบ้ริษัทมีการจ่ายช าระคืนหนีใ้หก้ับสถาบนัการเงิน
ก่อนครบก าหนด ท าใหห้นีล้ดลงและส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากการระดมทุน  ผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) 
อยู่ที่รอ้ยละ 12.33 ลดลงจากปีที่แลว้เนื่องจากบริษัทมีสินทรพัยเ์พิ่มขึน้ จากการรบัรู ้สินทรพัยจ์ากสิทธิการใช้
เพิ่มขึน้ตามมาตรฐานการบัญชี TFRS 16 ที่มีผลบังคับใช ้1 มกราคม 2563 และเงินที่เพิ่มขึน้จากการระดมทุน 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) อยู่ที่รอ้ยละ 17.65 ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จาก
การระดมทนุ IPO 

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี หมวดงบแสดงฐานะทางการเงิน  ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้้ถือหุน้
พิจารณาลว่งหนา้แลว้ 

จากนั้นไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้จึงไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุต่อ 

เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 
2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้และรบัทราบรายงานของผูส้อบบัญชี  และลงมติใน
วาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ าปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้และรบัทราบรายงานของผูส้อบบัญชีตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีก าไรจากการผลด าเนินงานในปี 2563 และมีก าไรสะสมของ
บริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชี  
รบัอนญุาตของบริษัทไดต้รวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ เป็นจ านวนเงิน 78,176,384.18 บาท และ 46,325,517.53 บาท 
ตามล าดบั คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าควรเสนอใหบ้รษิัทจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

(1) จดัสรรเงินก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 5 ,857,055.64 บาท หรือ 
คิดเป็นรอ้ยละ 7.49 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2563 ซึ่งจะท าใหทุ้นส ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 
14,309,687.21 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.50 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท และ 

(2) จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้น
เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของ
บริษัทในอัตราหุน้ละ 0.0711 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 31 ,284,000 บาท โดยการจ่ายเงิน 
ปันผลจะด าเนินการในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 

นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสของปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิและก าไรสะสม
ตัง้แต่เริ่มด าเนินกิจการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทจึงพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงันี ้
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(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2563  เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติ การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท รวม
เป็นเงินจ านวน 44.80 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ณ วนัที่ 8 มิถนุายน 2563 ซึ่งบรษิัทไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 

(2) ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็น
เงินจ านวน 35.20 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ณ วนัที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งบรษิัทไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 2563 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบรษิัททัง้ 2 ครัง้ขา้งตน้ รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายใหก้ับ
ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 80 ,000,000 บาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ไปเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงไดพ้ิจารณาและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัท
ประจ าปี 2563 และพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล และลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบงัคบัของบริษัท กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ทัง้หมดจะตอ้ง
พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีของบริษัท ส  าหรบักรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นายซุง ชง ทอย    กรรมการบรษิัท  

(2) นายกิตติ ปิยะตรงึส ์   กรรมการบรษิัท 

(3) นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์   กรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยได้
ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัท ในระหว่างวนัที่ 8 มกราคม 2564 จนถึงวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดแจง้ความจ านงในเรื่องดงักลา่ว  

เพื่อสนบัสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว เลขานุการฯ ขอให้ท่านกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครัง้นีอ้อกจาก 
หอ้งประชุมก่อน  เมื่อที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระนีเ้รียบรอ้ยแลว้จึงเชิญใหท้่านกรรมการดังกล่าวกลับเข้าห้อง
ประชมุใหม่  
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 จากนัน้ เลขานกุารฯ ไดช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีใ้หท้ี่ประชุมทราบรวมทัง้ด าเนินการเก่ียวกบัการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ดังนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษัทตามต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้มีความเห็นว่ากรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และที่ผ่านมาไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี 
รวมทัง้เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง  

 ทัง้นี ้ขอ้มูลและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3 ในหนงัสือเชิญประชมุ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

 จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) นายซุง ชง ทอย   กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 
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(2) นายกิตติ ปิยะตรึงส ์  กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

(3) นางสาววศินี ปิยะตรึงส ์  กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

 เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ไดม้ีมติเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุย่อยของบรษิัทประจ าปี 2564 ในลกัษณะของเบีย้ประชุมรายครัง้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่
ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลว่งหนา้ ดงันี ้
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)1(  คณะกรรมการบริษัท 

เบีย้ประชมุ(ต่อท่านต่อครัง้)   อตัราเดิม  อตัราที่เสนอ 

ประธานกรรมการ    80,000 บาท  80,000 บาท 

กรรมการ     30,000 บาท  30,000 บาท 

)2(  คณะกรรมการตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ(ต่อท่านต่อครัง้)   อตัราเดิม  อตัราที่เสนอ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000 บาท  40,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท  20,000 บาท 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เบีย้ประชมุ(ต่อท่านต่อครัง้)   อตัราเดิม  อตัราที่เสนอ 

ประธานกรรมการสรรหาฯ   20,000 บาท  20,000 บาท 

กรรมการสรรหาฯ    10,000 บาท  10,000 บาท 

ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใตเ้งื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้

(1) กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท จะไม่มีสิทธิไดร้บัเบี ้ยประชุมไม่ว่า
กรณีใดๆ (ยกเวน้การไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารและ/หรือลกูจา้งของบรษิัท) 

(2) คณะกรรมการบรหิารไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนแต่กรรมการบรหิารยงัมีคงสิทธิรบัค่าตอบแทน
จากต าแหน่งอ่ืน (ถา้มี) 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ 
ชดุย่อยของบรษิัท ประจ าปี 2564  และลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ 
ชดุย่อยของบรษิัท ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

 หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับ 
ปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นางสาวศันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดค้ัดเลือกผูส้อบบัญชีของ
บริษัทและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตั้งนายธนะวุฒิ พิบูลยส์วัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 10769 หรือนางสาวพจนรตัน ์ศิริพิพัฒน ์ผู้สอบบัญชี  
รบัอนญุาตเลขที่ 9012 หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10142 แห่งบรษิัท สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ  ากดั ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 จ านวน 1,050,000 บาท 

ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบัญชี รายเดิมที่
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี
ติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ จากนั้นไดม้อบหมายให้
เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุต่อ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
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จากนั้น เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2564 และลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ 
เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการแจง้ไวใ้นหนงัสือการประชุมไดโ้ดยการเสนอเรื่องอื่นใด
นัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑต์ามที่กฎหมายก าหนด  จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุ หรือประสงคจ์ะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบและไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชมุและปิดการประชมุในเวลา 14.50 น. 

 

ลงชื่อ      ประธานที่ประชมุ 
(นายกฤษณะ วจีไกรลาศ) 



 
 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
 

1 

รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 
 



 
 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
 

 

 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ช่ือ     ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท 
(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อ 
อีกวาระหนึ่ง) 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการบรษิัท 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง  กรรมการบรษิัท 
 

อายุ     50 ปี 
 

ประวัติการศึกษา -  ปรญิญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ International Management, University of Dallas, 
Texas, USA. 
-  ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 107/2014 

 

ความเช่ียวชาญ    การบญัชีและการควบคมุภายใน 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 307/2021 
Director Certification Program (DCP) 107/2014 

 

การถือหุ้นในบริษัท   รอ้ยละ 0.09 (ณ วนัที่ 10 มกราคม 2565) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 3 แห่ง 
ในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน - 2562 – ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท ภมูีพฒันา จ ากดั 

- 2563 – ปัจจบุนั: กรรมการ มลูนิธิซียเูอ็นเทอรไ์พรส ์
- 2561 – ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท เพิ่มทรพัย ์เรสซิเดน้ซ ์จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 
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จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  1 ปี 6 เดือน นบัจากการแปลสภาพเป็นบรษัิทจ ากดัมหาชน 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้  
ในปี 2564 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ช่ือ     นายสธีุร ์สธนสถาพร 
(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อ 
อีกวาระหนึ่ง) 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการบรษิัท 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง  กรรมการบรษิัท 
 

อายุ     52 ปี 
 

ประวัติการศึกษา -  ปรญิญาโท สาขาวิชาการจดัการงานคอมพิวเตอรแ์ละวิศวกรรม 
 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- -  ปรญิญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัพายพั 
 

ความเช่ียวชาญ    การคา้ระหว่างประเทศ และในประเทศ 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 56/2006 
 

การถือหุ้นในบริษัท   รอ้ยละ 0.01 (ณ วนัที่ 10 มกราคม 2565) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 1 แห่ง 
ในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน - 2560 – ปัจจบุนั: ผูอ้  านวยการ คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  1 ปี 6 เดือน นบัจากการแปลสภาพเป็นบรษิัทจ ากดัมหาชน 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ 
ในปี 2564 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ช่ือ     นายสมิทธ ์ทอย 
(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อ 
อีกวาระหนึ่ง) 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการบรษิัท 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง  กรรมการบรษิัท 
 

อายุ     29 ปี 
 

ประวัติการศึกษา   ปรญิญาตรี คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

ความเช่ียวชาญ    การจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 164/2019 
 

การถือหุ้นในบริษัท   รอ้ยละ 7.27 (ณ วนัที่ 10 มกราคม 2565) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 1 แห่ง 
ในกิจการอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน - 2560 – ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท แสตนดารด์ โพลีเมอร ์จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนทีอ่าจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  1 ปี 6 เดือน นบัจากการแปลสภาพเป็นบรษิัทจ ากดัมหาชน 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ 
ในปี 2564 
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ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องน ามาแสดง 
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 
 

ขอใหท้่านผูถื้อหุน้และท่านผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านโปรดน าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือมอบฉันทะ
และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่  
22 เมษายน 2565 ของบรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
 
1.  เอกสารทีผู่้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

 2.  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
2.2  ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกใหข้องผู้ถือหุน้ ตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุน้ได้

  ลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา 

 
 กรณีนิติบคุคล 

 1.  กรณีผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา 
1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ยนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นออกให้ไม่ เกิน  6 เดือนโดย 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เขา้รว่มประชุมมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

 
 2. กรณผีูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ ได ้
จดทะเบียนไว ้ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
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2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไม่ เกิน  6 เดือนโดย 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่ง 
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะตามขอ้ 1.
กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา 
 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้นที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค .) ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.shrinkflexthailand.com ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ี
อ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

ข.  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทนของ คสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้
จดทะเบียนไว ้

ค.  ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกใหไ้ม่เกิน  
6 เดือนโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ านาจ
กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ละมีข้อความแสดง 
ใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอ านาจกระท าการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้ีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 
ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะตามขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ 
ก.  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนาม 

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข.  ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนซึ่งรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

ค.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะตาม
ขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

http://www.shrinkflexthailand.com/
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3.3 เอกสารหลกัฐานที่สว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉันทะเช่นเดียวกับขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา ทัง้นี ้
เอกสารที่จัดท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษา
องักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
 4. กรณีผูถ้ือหุน้ซึ่งมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีนตามขอ้ 3.) 
ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัขอ้ 1. หรือ 2. ขา้งตน้ แลว้แต่กรณี โดยเอกสารที่

จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้ม
ดว้ยและใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้และได้
เผยแพรห่นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ค. ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทที่ www.shrinkflexthailand.com ซึ่งหนงัสือ
มอบฉนัทะแต่ละแบบมีลกัษณะดงันี ้
•  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 
•  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั 
•  แบบ ค. แบบที่ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 
ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้
(1)  ผูถื้อหุน้อื่นๆ นอกจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผูถื้อหุน้ที่เป็น 
ผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใช ้
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง  
เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน 

(2)  มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ
บรษิัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ และลง
ลายมือชื่อผูถื้อหุน้ในช่องผูม้อบฉนัทะ 

(3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมี
ผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4)  สง่หนงัสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายงั ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทภายในวนัที่ 15 เมษายน 2565 หรือก่อน
เวลาเริ่มการประชุมอย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมงเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลา
เริ่มประชมุ 

 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้เวน้แต่ กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ ง
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ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 
3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุน้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา  
13.00 น. เป็นตน้ไปในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มารค์ีส ์ควีนสป์ารค์ เลขที่ 199 ซอย
สขุมุวิท 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จดัประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้
 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียงซึ่ง 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย  
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น เวน้แต่ผูถื้อหุน้
ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูล
หุน้ซึ่งใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2)  หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได ้

 
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

  เลขานกุารที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
(1)  เลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอใหผู้้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครัง้จากที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
(2)  ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ใชใ้บมอบฉนัทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที่บรษิัทไดแ้จก

ให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

(3) ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ใชใ้บมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บรษิัทจะนบัคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้ระบมุา 
 

3.  มติของทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 •  กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที่ประชมุ 
 •  กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด  
 (1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่อง
นัน้  
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4.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระ 
 *กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคนืต่อเจา้หนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ 
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ข้อบังคับบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 19. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นจะ
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่ เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา
เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใน
กรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด  

ขอ้ 20. ผูท้ี่จะเป็นกรรมการของบรษิัทไดต้อ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิดงันี ้ 

(1)  ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุิติภาวะ  

(2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ  

(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุกในความผิดเก่ียวกับทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดย
ทจุรติ  

(4)  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐั ฐานทุจริต
ต่อหนา้ที่  

ขอ้ 21. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกัน 
สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

2 
 

ขอ้ 24.  ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 26. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั 
หรือ ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือ
ใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมี
สิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตาม ระเบียบของบรษิัท  

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้ งมาจากพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจา้ งของ
บรษิัท 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท  

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

การประชุมผู้ถือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถท าได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
ก าหนดในกฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียงการกระท าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่ง
เขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ 
(45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่  ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร  
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ครัง้ใด จ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามจ านวนที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 39. ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้
ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท  

ขอ้ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ให้
คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่
จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตัิ หรือ เพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุตามที่กฎหมายก าหนด  

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุ จะสง่โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้ 

ขอ้ 39. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าเป็นการประชมุดว้ยตนเองหรือการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาเขา้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอตามขอ้ 37. ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะท าใบมอบฉนัทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนไดค้ราวละไม่เกินหนึ่งใบตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ 
สถานที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉนัทะที่เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนจะมีไดเ้พียงบุคคลเดียวเท่านัน้ ไม่ว่าผูถื้อหุน้นัน้จะถือหุน้ของบรษิัทมากหรือนอ้ยเพียงใดก็
ตาม 

ขอ้ 40. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคน
หนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 
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ขอ้ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุ้นคนใดมีสว่น
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางสว่น
ที่ส  าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวม
กิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 42.  การลงคะแนนลบัอาจท าไดเ้มื่อผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยหา้ (5) คนรอ้งขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุม
ลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั 

เม่ือมีการรอ้งขอใหม้ีการลงคะแนนลบั ใหป้ระธานในที่ประชมุเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบัดงักลา่วนัน้ 

ขอ้ 43.  กิจการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
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(7) กิจการอื่นๆ 

ขอ้ 46. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 47. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนัดประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

(1)  ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 48. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบรษิัท 

ขอ้ 50. ผูส้อบบัญชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
ก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัท
จดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทที่ผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นั้นแก่ผู้สอบ
บญัชีดว้ย 

ขอ้ 51. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิให้
จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดให้
หุน้บรุมิสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปัน
ผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือที่ประชมุคณะกรรมการ
ลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล
นัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 53. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่สนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
1. ช่ือ ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ  อาย ุ 56 ปี 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
ทีอ่ยู ่ บรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ต าบลบางสมคัร  
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 
ไม่มีสว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

 
2. ช่ือ ดร. ศันธยา กิตติโกวิท  อาย ุ 50 ปี 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทีอ่ยู ่ บรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ต าบลบางสมคัร  
อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 
ไม่มีสว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

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

 

                วนัท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 

(1) ขำ้พเจำ้ ................................................................................................. สญัชำติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

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

อ ำเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ            บริษัท ชริ้ งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of  Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”) 
 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งสิ้ นรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั ...................................... เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 
           

หุน้สำมญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ........................................................ เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 

หุน้บุริมสทิธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทัก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตำมหมำยเหตุขอ้ 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, 

        อยู่บำ้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

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

                             age                                         years, 
        อยู่บำ้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

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

                            age                                        years, 
        อยู่บำ้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................... 
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.............................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 

    Duty Stamp 20 Baht 
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ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค เลขท่ี 199 ซอยสุขุมวิท 

22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

to be held on 22 April 2022 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 

  

หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

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

       วำระท่ี  1    เรื่อง        พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 

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

the year 2021 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 

  วำระท่ี  2  เรื่อง   พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 
Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results of the year 2021 

  

 หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องทีร่ายงานเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

 

  วำระท่ี 3 เรื่อง พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไร

ขำดทุน) ส ำหรบัรอบปีบญัชีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของ

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแลว้และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี  
   Agenda Item 3  Subject  To consider and approve of the Statement of Financial Position and Statement of 

Comprehensive Income for the fiscal year ended 31 December 2021 which have 

been audited by the certified auditor 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 

 วำระท่ี  4 เรื่อง  พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 

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

distribution of dividend for the year 2021  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

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

by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain  

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
      Vote for an individual nominee. 

1. ชื่อกรรมกำร ดร. ศนัธยำ กิตติโกวิท 

 The director’s name Ph.D. Santhaya Kittikowit 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain  

2. ชื่อกรรมกำร นำยสุธีร ์สธนสถำพร 
 The director’s name Mr. Sutee Satanasathaporn 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื่อกรรมกำร นำยสมทิธ ์ทอย 
 The director’s name Mr. Smith Tsoi 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 วำระท่ี 6 เรื่อง  พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทประจ ำปี 2565 

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

remuneration for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วำระท่ี 7 เรื่อง  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีส ำหรบัปี 2565 

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

remuneration for the year 2022     
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วำระท่ี         8  เรื่อง  เรื่องอื่น ๆ (ถำ้มี) 

 Agenda Item  8  Subject Other Business (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

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

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง

 และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีข้ำพเจำ้ไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม  

มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ  

ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specified in the proxy form  shall 

be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 

 

     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  

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

หมำยเหตุ : 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 

4. ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัท ดงัน้ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

(1) ดร. กฤษณะ วจีไกรลำศ หรือ 

(2) ดร. ศนัธยำ กิตติโกวิท 

(รำยละเอียดกรรมกำรอสิระปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 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. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของ             บริษัท ชริ้ งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of Shrinkflex (Thailand) Public Company Limited (the “Company”) 

ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders  

 

ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น.      ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มำร์คีส์ ควีนส์ปำร์ค เลขท่ี 199 ซอยสุขุมวิท 

22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

to be held on 22 April 2022 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 

 

 

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

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

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

      Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

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

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

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

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

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

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

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

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

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

      Approve        Disapprove        Abstain 
 

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

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 
 

 
 

การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดพ้ัฒนาระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ส่งเอกสารการ
ประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์รูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
อ านวยความสะดวกผูถื้อหุน้เขา้ถึงขอ้มลูของบรษิัทไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลรายงานประจ าปี 2564 ผ่าน QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 2) 
ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

• ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code  

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูล
ประกอบการประชมุ  

หมายเหต:ุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู ้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก 
แอปพลิเคชนั (Application) อืน่ ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็น
ตน้  

• ส าหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  

• เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)  

• เลือก QR Code  

• สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 

 


