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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
เงือ่นไขและวธีิการลงทะเบยีนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559  

บริษทั โพลเีพลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
     
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัสําหรับการจัดประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นบริษทั  โพลีเพล็กซ์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป  
 
ก. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
 บริษทัจะเปิดจุดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา .30 น. เป็นตน้ไปบริเวณดา้นหนา้ของหอ้ง
ประชุม ฮอล ออฟ เฟม โรงแรมฮาร์ดร็อค พทัยา เลขท่ี  ถนนเลียบชายหาดพทัยา จงัหวดัชลบุรี 00 ประเทศไทย 
ตามแผนท่ีในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   
  บริษทัไดใ้ชร้ะบบ Barcode เพ่ืออาํนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ประชุม ดงันั้น จึง
ขอใหผู้เ้ขา้ประชุมโปรดใชเ้อกสารชุดท่ีมี Barcode ท่ีบริษทัจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียก
ประชุมมาใชใ้นการลงทะเบียน 
 
เอกสารทีใ่ช้ในการลงทะเบยีนก่อนเข้าประชุม  
1. ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 . กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
  เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร
ประจาํตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัข่ี ใบอนุญาตขบัข่ีสากล ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 
 . กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
  (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) ซ่ึงได้
กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 0 บาท 
  (ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกใหโ้ดยมีรายละเอียด
ตามขอ้ . 
2. ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 . กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
  (ก) เอกสารแสดงตนของผูแ้ทนท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ . 
  (ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกระทรวง
พาณิชย  ์หรือส่วนราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนั้น โดยตอ้งมี
รายละเอียด ช่ือนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนัหรือกระทาํการแทนนิติบุคคล เง่ือนไข หรือขอ้จาํกดัอาํนาจใน
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การลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงออกมาไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และลงลายมือช่ือ
รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
 . กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
  (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ
ลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 0 บาท 
  (ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกระทรวง
พาณิชย ์หรือส่วนราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หรือเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนั้น ซ่ึงออกมาไม่เกิน 
6 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้งมีรายละเอียด ช่ือนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล เง่ือนไขหรือ
ขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งสํานกังานใหญ่เป็นตน้ และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
  (ค) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ โดย
เอกสารแสดงตนน้ีเป็นเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ และมีรายละเอียดตามขอ้ . โดยตอ้งยงัไม่หมดอายุ และลง
ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลดงักล่าว 
  (ง) เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ . 
3. ผู้ถอืหุ้นทีแ่ต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ค. ดงัมีรายละเอียดในขอ้ ข. เร่ืองการมอบฉนัทะ โดยไดก้รอกขอ้ความ
ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 0 บาท 
 (ข) หนงัสือยนืยนัการไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 
 (ค) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ซ่ึงออกมาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลของ 
Custodian หรือผูรั้บมอบอาํนาจ (กรณีมีหนงัสือมอบอาํนาจกาํหนดให้ผูรั้บมอบอาํนาจลงนามรับรองสําเนาเอกสาร
ดงักล่าวได)้  
 (ง) สําเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบุคคลของ Custodian ท่ีส่วนราชการออกให้ โดยมี
รายละเอียดตามขอ้ . และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลของ Custodian 
 (จ) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือมอบอาํนาจของ Custodian กรณีท่ีมอบอาํนาจให้ผูรั้บมอบอาํนาจดาํเนินการ
แทน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผูรั้บมอบอาํนาจ 
(กรณีมีหนังสือมอบอาํนาจกาํหนดให้ผูรั้บมอบอาํนาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารดงักล่าวได)้ และสําเนาภาพถ่าย
เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบอาํนาจท่ีส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ . และลงลายมือช่ือรับรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบอาํนาจ 
 (ฉ) เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ . 
 ทั้งน้ี สําหรับเอกสารใดท่ีมิไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอให้ผูถื้อหุ้นจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษ
แนบอีกชุดหน่ึง และขอใหผู้แ้ทนนิติบุคคลรับรองความถูกตอ้งของคาํแปลดว้ย 
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ข. การมอบฉันทะ 
  

 1. การมอบฉันทะให้บุคคลอืน่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 . ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 . ผูม้อบฉันทะตอ้งกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บ
มอบฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 .3 ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูม้อบฉันทะจะตอ้งลงนามกาํกบัการ
แกไ้ขในหนงัสือมอบฉนัทะ หากไม่มีการลงนามกาํกบัการแกไ้ข บริษทัจะถือว่าเป็น "ผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียง" ในวาระ
ดงักล่าว 
 . ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํหนงัสือมอบฉนัทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ณ สถานท่ีประชุมก่อนจะ
เขา้ประชุม 

2. หนังสือมอบฉันทะ 
 

บริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองกาํหนดแบบ
หนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี ) พ.ศ. 0 ซ่ึงไดก้าํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหุ้นไว ้3 แบบ 
ไดแ้ก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
โดยบริษทัได้จดัส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเองสามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั (ตามรายช่ือ
กรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนด) เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทน 

3. การมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษทัเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะสามารถท่ีจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทั โดยมี

รายช่ือดงัน้ี : 
 นายมนู เลียวไพโรจน ์– ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ดร.วีระพงษ ์รามางกรู – กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 นายซีราช อีรัช ปุณวาลา – กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 นายประพฒัน ์ โพธิวรคุณ – กรรมการ 

   
3. ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก

ประธานท่ีประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ
ขอ้ความท่ีสาํคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 2 บาท การมอบ
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ฉนัทะโดยเฉพาะจากผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ ผูรั้บมอบฉนัทะควรมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปิดลงทะเบียนเพื่อใหผู้ต้รวจ
สอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนั้น 
 

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ประชุมก่อนเวลาประชุมไดต้ั้งแต่เวลา .30 น. ของวนัท่ี  เมษายน  เป็นตน้ไป 
 
ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 1. การออกเสียงลงคะแนน 
 . การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือข้ึน 

 หากมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะทาํเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จก
ให้ก่อนเขา้ประชุม และส่งบตัรลงคะแนนดงักล่าวให้เจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ี จะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีไม่ส่งบตัร
ลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

 หากไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็น
เอกฉนัทเ์ห็นดว้ยตามท่ีประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

. ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนงัสือ
มอบฉนัทะ หรือระบุไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ี
ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

.3 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทนและผูถื้อหุน้ไดท้าํเคร่ืองหมายในช่องเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะในวาระใดๆ ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ลว้ บริษทัจะนาํคะแนน
เสียงตามท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหนา้ โดยบริษทัจะไม่แจกบตัร
ลงคะแนนในวาระใดท่ีผูถื้อหุน้ไดท้าํเคร่ืองหมายดงักล่าวไวแ้ลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
. บริษทัใชร้ะบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสียง 
. นบัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
.3 การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของ

บริษทัขอ้ท่ี  ดงัน้ี 
บริษทัจะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่วา่จะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานคะแนน
เสียงดว้ย 
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 . การออกเสียงในแต่ละวาระดงัต่อไปน้ี บริษทัจะถือวา่เป็น "ผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียง" 
 กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 บตัรลงคะแนนไม่ไดร้ะบุการออกเสียงไว ้
 ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกวา่  ประเภท (ยกเวน้กรณี Custodian) หรือ 
 จาํนวนเสียงท่ีออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่าจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง (กรณี 

Custodian) 
กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

 ผูม้อบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะ และมีการแกไ้ขโดยไม่ลงลายมือช่ือของผู ้
มอบฉนัทะลงนามกาํกบั 

 กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉันทะโดยกาํหนดให้ผูรั้บมอบฉนัทะ
ออกเสียงลงคะแนนให ้
o บตัรลงคะแนนไม่ไดร้ะบุการออกเสียงไว ้หรือ 
o ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกวา่  ประเภท (ยกเวน้กรณี Custodian) หรือ 
o จาํนวนเสียงท่ีออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่าจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 

(กรณี Custodian) 

. ประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระส้ินสุด 

ทั้งน้ี ประธานในท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมายจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและ
การนบัผลการลงคะแนนเสียงโดยสรุปใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเขา้สู่วาระการประชุม 
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