
 

  

15  พฤษภาคม 2562 
 

เรื�อง แจง้มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั" งที� 3/2562 
 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั" งที� 3/2562 ของบริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เมื�อ
วนัที� 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ไดมี้มติดงันี"   
 
1. มีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ผา่นมา 

 
2. มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัสาํหรับปีสิ"นสุด วนัที� 31 มีนาคม 2562 

ซึ� งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 

3. มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรับรอบปีบญัชี 2561 - 2562 และนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อ
พิจารณา และอนุมติั ดงัต่อไปนี"  

 
• สาํหรับรอบปีบญัชีตั"งแต่วนัที�  1 เมษายน  2561 ถึง  31  มีนาคม  2562 ในอตัรา หุ้นละ 0.64 

บาท เป็นจาํนวนเงิน 576 ลา้นบาท นาํเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติั ซึ� งบริษทัฯได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท เป็นจาํนวนเงิน 279 ลา้นบาท เมื�อ
วนัที� 7 ธนัวาคม 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย ในอตัราหุน้ละ 0.33 บาท เป็นจาํนวน
เงิน 297 ลา้นบาท และนาํเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาและอนุมติั 

• กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที� 8 สิงหาคม 2562 
• กาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 23 สิงหาคม 2562 

เงินปันผลที�จ่ายนี"  หกั ภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 
 

4. มีมติอนุมติัการกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัที� 21 มิถุนายน 2562  
 

5. มีมติอนุมติัให้กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวนัที� 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 
น. ณ ห้องประชุม บอลรูม บีซี  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา เลขที� 277  หมู่ 5 , 
ตาํบล นาเกลือ อาํเภอ บางละมุง  จงัหวดัชลบุรี 20150  เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆตามระเบียบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปนี"  
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1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 27 
กรกฎาคม 2561 

2. รับทราบผลการดาํเนินงานและรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
3. พิจารณารับรองและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัสําหรับ

รอบปีบญัชีสิ"นสุด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 
4. พิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี สาํหรับรอบปีบญัชีสิ"นสุด ณ วนัที� 31 มีนาคม 

2562 
5. พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
6. พิจารณาและอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรับรอบปีบญัชี 2562 - 2563 
7. พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั"งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
8. พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

 
6. มีมติอนุมติัการแต่งตั"ง นายมนู เลียวไพโรจน์ และ นายประพฒัน์  โพธิวรคุณ ซึ� งเป็นกรรมการที�ตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ�ง และจะนาํเสนอต่อผู ้
ถือหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั  
 
บริษทักาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการอิสระ ของบริษทั สําหรับปี   2562 - 2563      แก่ นายมนู เลียว
ไพโรจน์ดร.วรีพงษ ์รามางกรู , นายประพฒัน์ โพธิวรคุณ และ นาย ซีราช อีรัช ปุณวาลา และจะนาํเสนอ
ต่อผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป :  
 
• คา่ตอบแทน เป็นจาํนวนเงิน 100,000.- บาท ต่อเดือน สาํหรับกรรมการ 
• สาํหรับประธานคณะกรรมการของบริษทั เป็นจาํนวนเงิน 25,000.- บาท ต่อเดือน และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ เพิ�มเป็นจาํนวนเงิน 25,000.- บาท ต่อเดือน แก่ นาย มนู เลียวไพโรจน์ 
• ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการตรวจสอบ เป็นจาํนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อท่าน สําหรับการเขา้

ประชุมแต่ละครั" ง แก่ นาย มนู เลียวไพโรจน์, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และนาย ซีราช อีรัช         
ปุณวาลา 

 
7. มีมติอนุมติัการแต่งตั"ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 3972) และ/หรือ 

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4521) และ/หรือนางสาวสุมนา พนัธ์พงษ-์ 
สานนท ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5872) และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขที� 5659) และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 3516) แห่ง บริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ กาํหนดค่าตอบแทน สําหรับ ปีบญัชี 2562-2563 
และจะไดน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 
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8. มีมติรับทราบการลาออกจากตาํแหน่งของกรรมการดงันี"   
1 นายอมิต  ปรากาซ กรรมการผูจ้ดัการ โดยมีผลทนัที 
2 นายปราเนย ์ โกธารี กรรมการ โดยมีผลทนัที 
3 นายมานิตย ์ กุปตา้ กรรมการ โดยมีผลทนัที 

 
9. มีมติแต่งตั"งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลง เนื�องจากการลาออกของกรรมการทั"ง 3 คน

ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

1 นายรันจิต  ซิงห์  กรรมการ บริษทั โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั�น ลิมิเต็ด ได้รับการแต่งตั"งให้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการแทนนายอมิต  ปรากาซ ซึ� งลาออกจากตาํแหน่ง 

2 นายอาชิช กุมาร์ โกช  หัวหน้าฝ่ายการขายและการตลาด ได้รับการแต่งตั" งให้ดํารงตาํแหน่ง
กรรมการแทนนายปราเนย ์ โกธารีซึ� งลาออกจากตาํแหน่ง 

3 นางซาคิ  ซาราฟ หวัหนา้ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และสื�อสารองคก์ร - PTLไดรั้บการแต่งตั"งให้ดาํรง
ตาํแหน่ง กรรมการแทนนายมานิตย ์กุปตา้ซึ� งลาออกจากตาํแหน่ง 

  
วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั"งใหม ่เทา่กบัวาระที�เหลืออยูข่องกรรมการที�ลาออก 
 

10. มีมติแต่งตั"ง นายซนัจีฟ  ซาราฟ ให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ มีผลตั"งแต่วนัที� 15  พฤษภาคม 
2562 

 
 
จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
บริษัท โพลเีพลก็ซ์  (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) 

 

 

นายซนัจีฟ  ซาราฟ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 


