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- 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  
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  () จาํนวนหุน้ท่ีมอบฉนัทะนั้นถืออยู ่
  (2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
  () คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 6. การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุม
จะมีมติให้เปล่ืยนลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมี
หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (/) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวไ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น 
เสนอเพ่ิมเติมไม่สาํเร็จ   และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพจิารณา ใหท่ี้ประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ัง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระ การประชุมไปยงัผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุม ในหนงัสือไม่นอ้ยกว่าสาม () 
วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา สาม () วนั ติดต่อกนั 
 . ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่
อาจ ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 
 8. การประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ืงเสียงต่อหน่ึงหุน้  
  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 9. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
ดว้ย คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่ง 
อ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณี อ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้ หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนน เสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ี (/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน 
  ()  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
  (2)   การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
  ()   การทาํแกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ บางส่วนท่ี
 สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน เขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
 วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
  (4)  การแกไ้ขเพ่ืมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (5)  การเพ่ิมทุน และการลดทุน 
  (6)  การออกหุน้กู ้
  (7)  การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  7 
ข้อมูลประกอบวาระท่ี 4 การพจิารณาจ่ายเงนิปันผล นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัและ 

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัในปีทีผ่่านมา 
 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนอาจจะจ่ายในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ แผนการขยายธุรกิจและฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษทัเป็นสําคญั โดยการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีผ่านของบริษทัตั้งแต่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือเดือน
ธนัวาคม 2547  

ปีบญัชี 
 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล
(บาท/หุน้)

เงินปันผล
(ลา้นบาท)

เงินปันผลคิดเป็น
ร้อยละของกาํไรสุทธิ

-8               1               .3                8 39%
8-9               61                .8                 %
9-               3                .1                136 %
-1               81                .                3 39%
1-            1,                .               16 %
-3            1,39                .                16 %
3-            3,883                1.9             1, %
-            1,36                .                16 3%
-6               3                .1                11 3%
6-              (8) -ไม่มี- -ไม่มี- -
-8               39                .1                8 1%
8-9               (13) -ไม่มี- -ไม่มี- -
9-6 1,366 .36 3 %
6-61 (คร่ึงปีแรก) 11 .18 16 39%  
สาํหรับปีบญัชี 250 -25  บริษทั มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม ,70 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 
24 ลา้นบาท (ซ่ึงยงัไม่เกิดข้ึนจริง 240 ลา้นบาท) กาํไรสุทธิท่ีปรับลดจะสูงกว่าหากปรับส่วนขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริงดงัต่อไปน้ี: 

รายละเอียด นวนเงิน (ลา้นบาท)
กาํไรสุทธิตามรายงาน 1,1
รวม : ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
กาํไรสุทธิตามปกติ 1,1

 
โดยคาํนึงถึงสภาพคล่องโดยรวมของบริษทัถึงภาระหนา้ท่ีในการชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวท่ีประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาและ
ความจาํเป็นในการรักษาเงินสดเพ่ือใชใ้นโครงการท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่ตลอดจนโอกาสในการเติบโตในอนาคต  คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอจ่ายปันผล . บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจาํนวนเงินรวม 45 ลา้นบาทซ่ึงการจ่ายเงินปันผลน้ี คิดเป็นร้อยละ 42 
จากกาํไรสุทธิท่ีรายงานและ ร้อยละ 3 ของกาํไรตามปกติ เน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 
.18 บาท เป็นจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี  ธันวาคม 6 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย ในอตัราหุ้นละ .3 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 333 ลา้นบาท นาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 




