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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
     
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติสําหรับการจดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 4 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพ่ือใหก้ารประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นบริษทั  โพลีเพล็กซ ์
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติัต่อไป  

 

 การเข้าประชุมด้วยตนเอง  
 

- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทาง 
ฉบบัจริง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 
 

- ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ - ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
 

 การมอบฉันทะ 
 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 

- ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะสามารถท่ีจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทั โดยมีรายช่ือ
ดงัน้ี : 

 นายมนู เลียวไพโรจน ์– ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ดร.วีรพงษ ์รามางกรู – กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 นายซีราช อีรัช ปุณวาลา – กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 นายประพฒัน ์ โพธิวรคุณ – กรรมการ 

 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระทั้งหมดทั้ง  ท่านท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นบุคคลเก่ียวโยงกนักบั วาระท่ี 6 การกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และดร.วีรพงษ ์ รามางกูร เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั วาระท่ี 5 การแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงโดยกาํหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธาน
ท่ีประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ
ขอ้ความท่ีสาํคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์    0 บาท 



34

 

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผูถื้อหุ้นชาวต่างประเทศ ผูรั้บมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปิด
ลงทะเบียนเพื่อใหผู้ต้รวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนั้น 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 

() กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 

 สําเนาบัตรบัตรประจาํตวัประชาชนหรือบัตรประจาํตวัข้าราชการหรือสําเนาหนังสือเดินทาง       
(ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย
ผูม้อบฉนัทะ 

 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือ
หนงัสือเดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน  

 

() กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี  
 

 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึง
ออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 วนั 
พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล
ซ่ึงออกให้โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 วนั 
ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติ
บุคคล (ถา้มี) 

 

 กรณีผูม้อบฉันทะนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสําเนาหนังสือ รับรองการเป็นนิติ
บุคคลซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หนงัสือรับรองการเป็น
นิติบุคคลดงักล่าว จะตอ้งผา่นการรับรองจากโนตารีพบับลิคหรือหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจไม่เกิน 3 
เดือน 

 

 สาํหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ยและใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความ
ถูกตอ้งของคาํแปล 

 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือ
หนงัสือเดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน  

 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ประชุมก่อนเวลาประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 12. น. ของวนัท่ี 27  กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
ข้อบังคบัของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 1. การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียงหรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 
 2. ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ืงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การ
ประชุมสามญัดงักล่าวใหจ้ดัใหมี้ข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้
คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวิสามญั” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้ นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้า (/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ืงในสิบ (/0) ของจาํนวนหุ้น ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือ
ในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียก
ประชุมเพ่ือการใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้ง จดัประชุมภายในหน่ึง () เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจาก          
ผูถื้อหุน้ 
 3. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน
ว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือ ไม่นอ้ยกว่าสาม () วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณา
เป็นระยะเวลาสาม () วนัติดต่อกนั 
 . ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ( ถา้มี ) เขา้ร่วมประชุมไม่
นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กวา่หน่ึงในสาม (/) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม  
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังได เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง ( ) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึง มาเขา้ร่วมประชุม   ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประขุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะ            
ผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั   ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 5. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้
การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียน บริษทัมหาชนจาํกดั
กาํหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี  
 




