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     วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.    สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  

. รายงานประจาํปี ซ่ึงประกอบดว้ยสาํเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

. หนงัสือมอบฉนัทะ 
4.  แผนท่ีโรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิ์ราจบีชรีสอร์ท พทัยา  (สถานท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2561) 
. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2561 
. ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
7. ขอ้มูลเพิ่มเติม วาระท่ี  ขอ้มูลประกอบการพิจารณาจ่ายเงินปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษทั อตัราการจ่ายเงินปันผล และขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษทัใน
ปีท่ีผา่นมา 

8.    ขอ้มูลเพิม่เติม วาระท่ี  ขอ้มูลกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
9.    ขอ้มูลเพิม่เติม วาระท่ี  ขอ้มูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

                           .  ขอ้มูลเพ่ิมเติม วาระท่ี  ขอ้มูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 

 ดว้ยบริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) กาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2561 ในวนัศุกร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 1.00 น. ณ ห้องประชุม บอลรูม บี  โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิ์ราจบีช  
รีสอร์ท พทัยา เลขท่ี 2  หมู่ 5 , ตาํบล นาเกลือ อาํเภอ บางละมุง  จงัหวดัชลบุรี 20150  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี   
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล:    บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี  กรกฎาคม 
    และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์
    แห่งประเทศไทยภายใน 4 วนันับจากวนัท่ีประชุม และยงัไดเ้ผยแพร่ไวบ้น
    เวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
    ประจาํปีและนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาและอนุมติั 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี    
    ถูกตอ้งและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงาน
    การประชุมดงักล่าว   
 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล:    เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสาร
    ดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบ
แลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

    () รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบ
 รายงานดงักล่าว  รายงานดงักล่าว 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัและรายงานประจาํปีของ 

คณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา  
 
วาระท่ี  พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท   สําหรับปี ส้ินสุด  วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล:   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ

 ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 5 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพจิารณาอนุมติัโดยคณะ 
กรรมการ ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 
 มีนาคม 2561 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของ
บริษทัสําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี    
    ถูกตอ้งและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงาน
    การประชุมดงักล่าว   
 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล:    เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสาร
    ดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สําเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบ
แลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

    () รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบ
 รายงานดงักล่าว  รายงานดงักล่าว 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัและรายงานประจาํปีของ 

คณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา  
 
วาระท่ี  พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท   สําหรับปี ส้ินสุด  วนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล:   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ

 ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 5 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพจิารณาอนุมติัโดยคณะ 
กรรมการ ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 
 มีนาคม 2561 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของ
บริษทัสําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

วาระท่ี 4  พจิารณาและอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลประจาํปี สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด  วนัที ่31 มีนาคม 2561 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล:   เพ่ือให้เป็นไปนโยบายของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัรา      

ร้อยละประมาณ 0 ของกาํไรสุทธิรวมหลงัหกัภาษี โดยคาํนึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
สภาวะทางเศรษฐกิจ แผนการเติบโตธุรกิจ โอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต 
ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษทั และยงัข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากผู ้
ถือหุ้น ดังนั้นการเสนอจ่ายเงินปันผล จึงได้รวมอยู่ในวาระเพื่อให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาและอนุมติั 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ:         ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  คณะกรรมการไดเ้สนอจ่ายเงินปันผลประจาํ 

ปีในอตัราหุน้ละ 0.55 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 95 ลา้นบาทสาํหรับรอบปีบญัชี 
2560-2561 เน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้
ละ 0.18 บาท เป็นจาํนวนเงิน 162 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี  ธนัวาคม 2560 และจะ
จ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย ในอตัราหุน้ละ 0.3 บาท เป็นจาํนวนเงิน 333 ลา้น
บาท นาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั คณะกรรมการขอเสนอให ้(1) 
บริษทัจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.3 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
333 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 
สิงหาคม 2561 และ (2) กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 และ
เงินปันผลจ่ายน้ี หกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ   เน่ืองจากเงินปันผลจ่าย
จากกาํไรท่ีไม่ไดรั้บสิทธิประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

  
วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล:   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดวา่ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) หรือ
จาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง และจะตอ้ง
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีก
วาระหน่ึง ดงันั้นการอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
จึงไดร้วมอยูใ่นวาระเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่าในการประชุม

สามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรือ
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ความเห็นของคณะกรรมการ: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่าในการประชุม

สามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรือ
จาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสามจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ซ่ึงการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคร้ังน้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการ
ของมีดงัต่อไปน้ี  

 
. ดร.วีรพงษ ์ รามางกรู 
. นายซนัจีฟ  ซาราฟ 
. นายมานิตย ์ กปุตา้ 

     
  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระดงัมีรายช่ือ
  ดงักล่าวขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ตามเอกสารแนบท่ี 8  
 
วาระท่ี 6  พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับรอบปีบัญชี 2561 - 2562 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล:   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั การกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี จะตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 
ดงันั้น ค่าตอบแทนกรรมการจึงไดร้วมอยู่ในวาระเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) ขอเสนอค่าตอบแทน

กรรมการสาํหรับกรรมการอิสระ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 
วาระท่ี   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
วตัถุประสงค์และเหตุผล:   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั

ขอ้ 5 และ 58 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ดังนั้นการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี จึงไดร้วมอยู่ในวาระเพื่อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาและ
อนุมติั  
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมติั ตามรายละเอียดส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย  แต่งตั้ง  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 
392) และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
521) และ/หรือนางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
582) และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5659) 
และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516) 
และ/หรือ นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3182)  แห่ง 
บริษัท  สํานักงาน  อีวาย  จํากัด  เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท  และกําหนด
ค่าตอบแทนสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2562 โดยกาํหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3,55,000 บาท   

วาระท่ี   พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ขอไดโ้ปรดแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา เพ่ือให้เขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแทน และกรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายงั
บริษทัก่อนการประชุม โดยท่านสามารถดูตามเอกสารแนบท่ี 5 เป็นแนวทางได ้

อน่ึงเพ่ือกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561  คณะกรรมการมีมติ
อนุมติัการกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2561  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 

(นายอมิต    ปรากาซ) 
กรรมการผูจ้ดัการ 


