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ทะเบียนเลขที่ 0107550000165
ที่ DIMET 1/2555

วันที่ 5 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2555 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
                  2. รายงานประจําปของบริษัท และงบการเงินประจําป 2555 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555)

(รูปแบบ CD)
3. ประวัติยอและขอมูลที่เกี่ยวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
5. สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุสามัญของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด 

(มหาชน) ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท (DIMET-W1)
6. ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สําหรับผูถือหุนเดิม (DIMET-W1)
7. ขอมูลกรรมการอิสระ ที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุนประจําป 2555
8. เงื่อนไข หลักเกณฑ วิธีปฎิบัติในการเขารวมประชุม และขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยว

ของกับการประชุมผูถือหุน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.,ข.,ค., (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.)

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.,ค.
10. แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
11. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) หรือ DIMET ใครขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันจันทร
ที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หอง 1104 ชั้น 11 เลขที่  62 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เลขานุการที่ประชุม ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน 
จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ที่ไดจัดสงใหแก
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบป 2555 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2555 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและ
เพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2555 ดังปรากฎอยูในหมวด “คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน” หนาที่ 46 ของ
รายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรไดรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับ
กิจการของบริษัท ในรอบป 2555 โดยวาระนี้จะไมมีการลงมติแตอยางใด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2555 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 แลวเสร็จ ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนําเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2555 ตามที่ปรากฎอยูในหมวด “งบการเงิน” หนาที่ 50 ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่ง
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในแตละปไมนอยกวารอยละ 40 
ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

ในปนี้ บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานประจําป 2555 ขาดทุนสุทธิ 8.53 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
แลวเห็นวาบริษัทฯ สมควรงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ดัง
ปรากฎในรายงานงบการเงินประจําป 2555 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มี
ผลการดําเนินงานขาดทุน
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19. กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุก
ครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการจะแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับมารับตําแหนงอีกก็ได 

ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4 ทาน คือ
1. นางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย รองประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล  อัศวกนกศิลป กรรมการ
3. นายโชคชัย  เนียมรัตน กรรมการ
4. ศาสตราจารยกิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทเปน
รายบุคคล ดังนี้

แตงตั้งนางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย นายชัชวาล  อัศวกนกศิลป นายโชคชัย  เนียมรัตน  ศาสตราจารยกิตติ
คุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง

การเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็น
วาบุคคลทั้ง 4 ทานดังกลาว เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประวัติยอและขอมูลที่เกี่ยวของ
ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฎตามประวัติยอของกรรมการที่ได
จัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)

อนึ่งบุคคลทั้ง 4 ทานดังกลาว ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกฐานทุจริตตอหนาที่/ไมเคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการ/เขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกันกับกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 4 ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไดแก

1.  นางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย
2. นายชัชวาล  อัศวกนกศิลป
3. นายโชคชัย  เนียมรัตน
4. ศาสตราจารยกิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2555    หนา 5 จาก 56

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวาหามมิให
บริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่ขอบังคับ
ของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 24. กําหนดวา กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่
ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปน
หลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยาง
อื่นก็ได นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากปจจุบัน 
บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดผานการพิจารณา
อยางรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไดพิจารณาจากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแตละคนแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ  ซึ่งมีขอมูล
เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการในปที่ผานมา ดังนี้

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ป 2556 (ปที่เสนอ) ป 2555
คาเบีย้ประชุมกรรมการ
     ประธานกรรมการ 7,000 บาทตอครั้ง 7,000 บาทตอครั้ง
     รองประธานกรรมการ 6,000 บาทตอครั้ง 6,000 บาทตอครั้ง
     กรรมการ 5,000 บาทตอครั้ง 5,000 บาทตอครั้ง
     กรรมการอิสระ 10,000 บาทตอครั้ง 10,000 บาทตอครั้ง
     ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 10,000 บาทตอครั้ง 10,000 บาทตอครั้ง
คาเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทตอครั้ง 5,000 บาทตอครั้ง
     กรรมการตรวจสอบ 3,000 บาทตอครั้ง 3,000 บาทตอครั้ง
คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาทตอครั้ง 5,000 บาทตอครั้ง
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 3,000 บาทตอครั้ง 3,000 บาทตอครั้ง
คาตอบแทนกรรมการรายป
     ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 66,000 บาทตอป 66,000 บาทตอป
     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 55,000 บาทตอป 55,000 บาทตอป
     กรรมการอิสระ 55,000 บาทตอป 55,000 บาทตอป
     ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 55,000 บาทตอป 55,000 บาทตอป



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2555    หนา 6 จาก 56

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ในอัตรา
เดียวกันกับป 2555 ตามรายละเอียดขางตน

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 
2556

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40. กําหนดวา กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึง
กระทําตาม (5) คือ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีแหง บริษัท แกรนท ธอรนตัน 
จํากัด รายละเอียดดังปรากฎอยูในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หนาที่ 2 ของรายงานประจําปที่ไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) จึงนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 3322 หรือ
3. นายโกศล แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 4575

แหง บริษัท แกรนท ธอรตัน จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ 
และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2556 (ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556) เปน
จํานวนเงินไมเกิน 500,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเกี่ยวกับเอกสารหรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี 

บริษัท บริษัท แกรนท ธอรตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งแตป 2555 (ตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555) ซึ่งขอมูลการเปรียบเทียบจํานวนเงินคาสอบบัญชีในปที่ผานมาดังนี้

ป จํานวนเงินคาสอบสอบบัญชี
   2556 (ปที่เสนอ) 500,000 บาท
   2555 500,000 บาท

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 3322 หรือนายโกศล แยมลีมูล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 4575 แหง บริษัท แกรนท ธอรนตัน จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทในป 2556 และเห็นควรกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 
500,000 บาท 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2555    หนา 7 จาก 56

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 90.00 ลานบาท เปน 135.00 ลานบาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 90.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อเปนการรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DIMET-W1) บริษัทจะทําการขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 90.00 ลาบาท เปน 135.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 90.00 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามที่ปรากฎอยูในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90.00 ลานบาท เปน 
135.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 90.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90.00 ลาบาท เปน 135.00 ลานบาท 
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 (2) (ง) กําหนดวา การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท ใหถือ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 135,000,000 บาท (หนี่งรอยสามสิบหาลานบาท)
แบงออกเปน : 270,000,000 หุน (สองรอยเจ็ดสิบลานหุน)
มูลคาหุนละ :            0.50 บาท (หาสิบสตางค)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ : 270,000,000 หุน (สองรอยเจ็ดสิบลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ :                0 หุน - ไมมี –“

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90.00 ลาบาท เปน 135.00 ลานบาท 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 90.00 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน ในวาระที่ 8 ขางตน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอ
เสนอใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 90.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท รวม 45.00 ลานบาท เพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม ตามที่ปรากฎอยูในแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 90.00 ลานหุน เพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 90.00 ลานหนวย 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อเปนการระดมทุนสําหรับการจัดหาเงินทุนสํารองสําหรับการลงทุนในอนาคต และ/
หรือ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ DIMET-W1”) จํานวนไมเกิน 
90.00 ลานหนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(กรณีมีเศษใหปดทิ้ง) โดยไมคิดมูลคา (ศูนยบาท) และกําหนดราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 0.50 บาทตอ
หุน (หาสิบสตางค) ตามที่ปรากฎอยูในสรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท 
(สยาม) จํากัด (มหาชน) ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท (DIMET-W1) และขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผู
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 และ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหมครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 90.00 ลานหนวย 

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นวาเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามและใหคณะกรรมการไดตอบขอซักถามของผูถือหุน 
(ถามี)

บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจเอกสารของผูเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหวางเวลา 9.00 
น. ถึง 10.00 น. และบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอปฎิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 8

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน  ในกรณีที่ทานไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใด
ฉบับหนึ่ง ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9  อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชตามแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่
กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะไวคอนขางละเอียดชัดเจน ซึ่งทานอาจจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งดังตอไปนี้เปนผูรับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข. ใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได สําหรับกรณี
ที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ขอใหใชหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ค. 

รายละเอียดและประวัติยอของกรรมการอิสระ ที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมปรากฎอยูในสิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 7 

1.  ดร.วุฒิชัย  นีรนาทวงศ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 5 กันยายน 2555 
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 กันยายน 2555 นอกจากนี้ยัง
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (DIMET-W1) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้การ
อนุมัติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยังไมมีความแนนอน เนื่องจากตองผานการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

      

                        (นายสุรพล  รุจิกาญจนา)
    ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท
นายจรินทร  อุดมพิพัฒน
โทร.      0-2323-2800-6 ตอ 202
โทรสาร.    0-2323-2807
E-mail :    jarintorn@dimetsiam.com

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลาเริ่มประชุม 10.30 น. ณ หอง 1104 ชั้น 11 อาคารตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กรรมการที่เขารวมประชุม

1. นายสุรพล  รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย รองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา  โมมินทร กรรมการ
4. นางสาวสยมพร  บัวภูมิ กรรมการ
5. นายโชคชัย  เนียมรัตน กรรมการ
6. นายชัชวาล  อัศวกนกศิลป กรรมการ
7. ดร.วุฒิชัย  นีรนาทวงศ กรรมการอิสระ
8. นายทํานอง  ดาศรี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
1. นายจรินทร  อุดมพิพัฒน

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
1. นางสาวสุนันทา  คําสุข ตัวแทนผูสอบบัญชี 

ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากดั
1. นายสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร กรรมการ และผูอํานวยการฝาย

นายสุรพล  รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม  กอนเขาสูวาระการประชุมพิธีกรได
กลาวตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน และแนะนําประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด และที่
ปรึกษาทางดานการเงินจากบริษัท แอสเซทโปร แมเนจเมนท จํากัด จากนั้นพิธีกรไดชี้แจงตอที่ประชุมถึงวาระการประชุม 
ขั้นตอนการดําเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

 ผูถือหุนทุกทานสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับ 
ณ ตอนลงทะเบียน

 การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเปนไปตามขอบังคับของบริษัท โดยนับ 1 หุน เปน 1 เสียง
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 เมื่อสิ้นสุดการแจงวาระการประชุมในแตละวาระ ประธานจะขอใหผูถือหุนทุกทานลงมติในวาระนั้นๆ โดยจะ
มีเจาหนาที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถือหุนเฉพาะที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยขอใหผูถือ
หุนยกมือขึ้นและสงมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวใหแกเจาหนาที่ของบริษัท ทั้งนี้ 
บริษัทจะดําเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนไมเห็นดวยและงดออกเสียง และจะนําจํานวน
คะแนนเสียงดังกลาวไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สวนที่เหลือจะ
ถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ เวนแตในวาระที่ 5 ซึ่งเปนวาระการพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ขอใหผูถือหุนสงมอบบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ใหแกเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อจะดําเนินการนับคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งที่เห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ จะแจงผลการลงมติในแตวาระใหทราบกอนที่จะเริ่มดําเนินการประชุมในวาระ
ถัดไป

 หากทานผูถือหุนทานใด ประสงคที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ สามารถซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ไดโดยตรง และหากทานผูถือหุนทานใดประสงคที่จะเสนอแนะความคิดเห็น
ที่ไมอยูในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของทานไดในวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนระบุ
ชื่อ นามสกุล เพื่อจะไดบันทึกรายงานการประชุมไดอยางถูกตองและครบถวน

หลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมไปตามลําดับวาระการประชุม
ประธานฯ  กลาวตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนและผูเขารวมประชุม และแถลงใหที่ประชุมทราบวา

มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะมาจํานวน 74 ราย นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได  
98,104,664 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 54.50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจํานวน 180,000,000 หุน ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ และเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ไดขอเรียนเชิญตัวแทนผูถือหุนที่
เขารวมประชุมมาเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยไดรับเกียรติจากคุณวิกรม โลหวริตานนท ผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนทําหนาที่เปนสักขีพยานในครั้งนี้ จากน้ันประธานจึงขอเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553

ประธานฯ แถลงใหที่ประชุมทราบวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 
2553  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาไดบันทึกถูกตองตามความ
เปนจริงครบถวน ดังรายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชุมใหญสามัูผูถือหุน ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 แลว  คณะกรรมการบริษัทเห็นวาผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว

หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ แตไมมีผูถือ
หุนทักทวงหรือขอแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน  : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2553 ดวยคะแนนเสียงดังนี้



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2555    หนา 12 จาก 56

เห็นดวย   98,104,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย       - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ประธานฯ แถลงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2554 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา
ถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังปรากฏอยู
ในหมวด “คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน” ของรายงานประจําปซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือ
หุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในครั้งนี้แลว คณะกรรมการบริษัทเห็นวาผูถือหุน
สมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554

ประธานฯ ไดมอบหมายให น.ส. สยมพร  บัวภูมิ กรรมการ อธิบายเพิ่มเติมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ผลการดําเนินงาน
ป 2554
ลานบาท

ป 2553
ลานบาท

การเปลี่ยนแปลง
  ลานบาท            %

รายไดจากการขายและบริการ 359.89 288.86 71.03 24.59%
ยอดจําหนายภายในประเทศ

1) สีปองกันสนิม 151.20 142.83 8.37 5.86%
2) สีเคลือบไม 73.19 71.35 1.84 2.58%
3) สีอุตสาหกรรม 34.98 29.95 5.03 16.79%
4) สีทาอาคาร 17.91 13.30 4.61 34.66%
5) อื่นๆ (สีอื่นรวมทั้งรายไดจากการรับจางผลิตและงานบริการ) 80.57 28.09 52.49 186.89%

ยอดจําหนายตางประเทศ 2.04 3.34 -1.30 -38.92%
รายไดรวม 362.09 290.37 71.72 24.70%
กําไรขั้นตน 83.34 83.38 -0.05 -0.05%
อัตรากําไรขั้นตน (%) 23.16% 28.87%
คาใชจายในการขายและบริหาร 97.90 77.02 20.88 27.11%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (12.55) 5.61 -18.16 -323.81%
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(%) -3.49% 1.93%



หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 

จากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
นายฮั้งใช  อัคควัสกุล  ผูถือหุน

ปญหาผลการดําเนินงานขาดทุนอยางไร เพราะตนทุนของสินคาเพิ่มสูงขึ้นแตบริษัทไมสามรถปรับราคาขายได
ประธานฯ ชี้แจง  :  ผลการดําเนินงานขาดทุนในป 

1. ตนทุนขายเพิ่มขึ้น
2. คาใชจายในการขายในป 
3. คาใชจายจากการตั้งสํารองหนี้สูญ บริษัทฯ ไดพยายามติดตามเก็บหนี้ที่คางชําระหนี้ในอดีตที่ผานมา จึง

พิจารณาเห็นวาควรตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญทั้ง
สําหรับป 2555 (ตั้งแตวันที่ 

ยอดขายใหเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจในผลิตภัณฑทั้งสีปองกันสนิมและสีหลายสวนรวมถึงสีทาอาคารดวย บริษัทฯ มี
ความสามารถในการลดคาใชจายในการ
พยายามควบคุมคาใชจายใหอยูในระดับที่พอสมควร สวนการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญนั้นไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในป 
2554 ซึ่งในป 2555 ไมนาจะมีหนี้จํานวนมากที่จะมีผลกระทบอยางรุนแรงเหมือนปที่

นายฮั้งใช  อัคควัสกุล  ผูถือหุน
ลดตนทุนขายไดอยางไร และตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจะแกปญหาอยางไร

ประธานฯ ชี้แจง  :  คาใชจายที่บริษัทฯ สามารถลดไดทันทีคือคาใชจายในการขาย เนื่องจากป 
บริษัทฯ ไดมีการวาจางบุคคลากรระดับสูงเขามาดําเนินการทางดานการตลาด เมื่อผลประกอบการไมไดเปนไปตามที่ได
ตั้งเปาหมายเอาไว บริษัทฯ จึงไดพิจาราณาขอใหบุคคลทานนั้นลาออก 
สองเรื่องการบริหารจัดการการขายสินคา ในปจจุบันนี้แผนกสีทาอาคารประธานฯ รับหนาที่มาดูแลเอง โดยมีทีมงาน
พยายามขายสินคาใหมากขึ้น โดยมีความหวังวาหลังจากน้ําลดลงแลวคงมีเจาของบานหลายรายที่ทําการทาสีใหม โดย
บริษัทไดกระจายสินคาไปยังตัวแทนในตางจังหวัดซึ่งมีอยูประมาณ 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2555

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถาม :  แผนการดําเนินงานในป 

ปญหาผลการดําเนินงานขาดทุนอยางไร เพราะตนทุนของสินคาเพิ่มสูงขึ้นแตบริษัทไมสามรถปรับราคาขายได
ผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2554 สืบเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการคือ

เพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน
คาใชจายในการขายในป 2554 เพิ่มขึ้น
คาใชจายจากการตั้งสํารองหนี้สูญ บริษัทฯ ไดพยายามติดตามเก็บหนี้ที่คางชําระหนี้ในอดีตที่ผานมา จึง
พิจารณาเห็นวาควรตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนในปนี้

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555) บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะทํา
ยอดขายใหเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจในผลิตภัณฑทั้งสีปองกันสนิมและสีหลายสวนรวมถึงสีทาอาคารดวย บริษัทฯ มี
ความสามารถในการลดคาใชจายในการขายซึ่งจะต่ํากวาป 2554 (ในจํานวนเปอรเซนตเทียบกับยอดขาย
พยายามควบคุมคาใชจายใหอยูในระดับที่พอสมควร สวนการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญนั้นไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในป 

ไมนาจะมีหนี้จํานวนมากที่จะมีผลกระทบอยางรุนแรงเหมือนปที่ผานมา
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม :  ขอใหประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดวาจะ

ลดตนทุนขายไดอยางไร และตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจะแกปญหาอยางไร
คาใชจายที่บริษัทฯ สามารถลดไดทันทีคือคาใชจายในการขาย เนื่องจากป 

บริษัทฯ ไดมีการวาจางบุคคลากรระดับสูงเขามาดําเนินการทางดานการตลาด เมื่อผลประกอบการไมไดเปนไปตามที่ได
ตั้งเปาหมายเอาไว บริษัทฯ จึงไดพิจาราณาขอใหบุคคลทานนั้นลาออก ซึ่งคาใชจายสวนนี้จะลดลงไดพอสมควร  ประการที่
สองเรื่องการบริหารจัดการการขายสินคา ในปจจุบันนี้แผนกสีทาอาคารประธานฯ รับหนาที่มาดูแลเอง โดยมีทีมงาน
พยายามขายสินคาใหมากขึ้น โดยมีความหวังวาหลังจากน้ําลดลงแลวคงมีเจาของบานหลายรายที่ทําการทาสีใหม โดย

ทไดกระจายสินคาไปยังตัวแทนในตางจังหวัดซึ่งมีอยูประมาณ 10-12 ราย เชนที่ หัวหิน ภูเก็ต เชียงใหม เชียงราย 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
แผนการดําเนินงานในป 2555 จะมีการแกไข

ปญหาผลการดําเนินงานขาดทุนอยางไร เพราะตนทุนของสินคาเพิ่มสูงขึ้นแตบริษัทไมสามรถปรับราคาขายได
ประการคือ

คาใชจายจากการตั้งสํารองหนี้สูญ บริษัทฯ ไดพยายามติดตามเก็บหนี้ที่คางชําระหนี้ในอดีตที่ผานมา จึง

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะทํา
ยอดขายใหเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจในผลิตภัณฑทั้งสีปองกันสนิมและสีหลายสวนรวมถึงสีทาอาคารดวย บริษัทฯ มี

ในจํานวนเปอรเซนตเทียบกับยอดขาย) โดยบริษัทฯ 
พยายามควบคุมคาใชจายใหอยูในระดับที่พอสมควร สวนการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญนั้นไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในป 

ขอใหประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดวาจะ

คาใชจายที่บริษัทฯ สามารถลดไดทันทีคือคาใชจายในการขาย เนื่องจากป 2554 ที่ผานมา
บริษัทฯ ไดมีการวาจางบุคคลากรระดับสูงเขามาดําเนินการทางดานการตลาด เมื่อผลประกอบการไมไดเปนไปตามที่ได

ซึ่งคาใชจายสวนนี้จะลดลงไดพอสมควร  ประการที่
สองเรื่องการบริหารจัดการการขายสินคา ในปจจุบันนี้แผนกสีทาอาคารประธานฯ รับหนาที่มาดูแลเอง โดยมีทีมงาน
พยายามขายสินคาใหมากขึ้น โดยมีความหวังวาหลังจากน้ําลดลงแลวคงมีเจาของบานหลายรายที่ทําการทาสีใหม โดย

ราย เชนที่ หัวหิน ภูเก็ต เชียงใหม เชียงราย 
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ขอนแกน หนองคาย อุดรธานี ระยอง จันทบุรี และชลบุรี บริษัทฯ พยายามดําเนินงานอยางมั่นคงเพื่อปองกันหนี้สูญ จึง
ตองระมัดระวังในเรื่องของการขายที่สามารถเก็บหนี้ได ซึ่งคาดวาจะไมมีผลกระทบที่รุนแรงอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก  หากวาเศรษฐกิจโลกมีผลใหเศรษฐกิจในประเทศไทยออนแอลงการใชจายในเรื่องการทาสีก็
นอยลงเพราะกําลังซื้อนาจะนอยลง อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพซึ่งสามารถตอบสนองผูซื้อที่มีกําลังซื้อ 
โดยผลิตภัณฑบางชนิดของบริษัทฯ ไดรับการรับรองผลิตภัณฑฉลากเขียวเปนที่เรียบรอยแลว และมีผูผลิตสีภายในประเทศ
ที่ไดรับฉลากเขียวประมาณ 6 รายเทานั้น และบริษัทฯ มีเทคโนโลยีที่จะนําเสนอเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมซึ่งมีศัพททางเทคนิค 
เชน Cool Smart , Low VOC, Odourlees ซึ่งคิดวาสามารถขยายตลาดโดยทางดานผูใชไดมีการตอบรับเปนอยางดี

นายเจนพิภัทร  โกษากุล  ผูรับมอบฉันทะ สอบถาม : ในป 2554 ผลการดําเนินงานมีคาใชจายในดานการตลาด
เพิ่มขึ้น มีอาคารและคอนโดมิเนียมที่กําลังสรางขึ้นใหมจํานวนมาก คาใชจายดานการตลาดที่เพิ่มขึ้นสวนนี้มียอดขายที่เกิด
จากอาคารและคอนโดมิเนียมนี้หรือไม

ประธานฯ ชี้แจง  :  คาใชจายการตลาดโดยเฉพาะสีทาอาคาร ในปที่ผานมาเนนทางดานการทําแคตตาล็อค 
สิ่งพิมพและการจางบุคคลากรทางดานการตลาด โดยบริษัทฯ มีพนักงานขายตามภูมิภาคทําหนาที่ใหคําแนะนําลูกคาให
เขาใจดานผลิตภัณฑและคุณภาพสินคาแลวจะเกิดการขายขึ้น ซึ่งไมไดโฆษณาผานทีวีซึ่งคาใชจายคอนขางสูงมาก  ในป 
2555 บริษัทฯ คาดวาจะมียอดขายที่ดีขึ้นอยางมาก  ในจังหวัดเชียงใหมบริษัทฯ สามารถขายสีใหกับหมูบานกาญจนกนก 
เชียงใหม ซึ่งเปนหมูบานที่ใหญที่สุดในจังหวัดเชียงใหมซึ่งมีทั้งหมด 13 โครงการ บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติสั่งซื้อสีสําหรับ 4 
โครงการ สวนทางดานเกาะสมุยและทางดานภาคตะวันออก ก็ไดมีการขยายการขายไดอยางตอเนื่อง
 ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมแตอยางใดอีก

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ประธานฯ แถลงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลว คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามปรากฏอยูใน
หมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 ในครั้งนี้แลว คณะกรรมการบริษัทเห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว ซึ่งผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลว 

จากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ 
นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถาม  :  ในหนางบกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจาก

การลดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 3.70 ลานบาท อยากทราบวาเปนบริษัทอะไร และมูลคาลดลงเนื่องจากอะไร 
น.ส. สยมพร  บัวภูมิ กรรมการ ชี้แจง  :  บริษัทยอยของ DIMET คือ บริษัท เอเชี่ยน คอรโรชั่น คอนโทรล เทรด

ดิ้ง จํากัด หรือ ACCT  ซึ่ง DIMET มีเงินลงทุนใน ACCT จํานวน 4.20 ลานบาท  ดังปรากฎอยูในหนาที่ 52 ของรายงาน
ประจําป งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 พบวาราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยมีมูลคา 0.50 ลาน
บาท ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวามูลคาตามบัญชีดังกลาวต่ํากวาเงินลงทุน จึงไดตั้งบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาเงินลงทุน
ของบริษัทยอยจํานวน 3.70 ลานบาท (เงินลงทุน 4.20 ลานบาท ลบดวยมูลคาตามบัญชี 0.50 ลานบาท) จึงนํามาปรับปรุง
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเปนขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย การลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
ดังกลาวเปนผลจากการดําเนินงานขาดทุน ซึ่งหากวาการดําเนินกิจการของ ACCT ในปถัดๆ ไปถามีผลกําไรก็จะพิจารณา
ปรับปรุงกลับรายการตามฐานะการดําเนินงานที่เกิดขึ้น



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2555    หนา 15 จาก 56

นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม  :  รายไดจากการขายสินคาใหกับคุณ
อํานาจ  สุอุทัย และคุณอัจฉรา  โมมินทร ในหนาที่ 69 ของรายงานประจําป เปนการขายอะไร

น.ส. สยมพร  บัวภูมิ กรรมการ ชี้แจง  :  เปนการขายสินคาคือสีใหกรรมการ
นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม  :  ลูกหนี้การคา-บริษัทอื่น ในหนาที่ 

71 ตัวเลขคางชําระเกิน 12 เดือน มีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นทุกป หนี้สวนใหญเกิดจากบริษัทใดที่เก็บเงินไมได
ประธานฯ ชี้แจง  :  เกิดจากลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งเปนผูรับเหมาทาสี ซึ่งขออนุญาตที่จะไมระบุชื่อ ลูกหนี้รายนี้คาง

ชําระจํานวน 7.10 ลานบาท ในป 2553 ไดตั้งสํารองหนีสงสัยจะสูญจํานวน 3.10 ลานบาท และในป 2554 ไดตั้งสํารองหนี
สงสัยจะสูญ เพิ่มอีก 4.00 ลานบาทจนครบจํานวน 7.10 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดพยายามตามเก็บหนี้ที่เกินกวา 1 ป มา
โดยตลอด สวนลูกหนี้รายอื่นบริษัทฯ เก็บหนี้ไดเปนปกติ

นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม  :  ในป 2553 มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญจํานวน 12.77 ลานบาท ในป 2554 มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 18.43 ลานบาท บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไวแลวเหตุใดหนี้จึงไมลดลง

น.ส. สุนันทา  คําสุข ตัวแทนผูสอบบัญชี ชี้แจง  :  บริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นมาแตละปตาม
นโยบายการบัญชีที่กําหนดไว คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและลูกหนี้ที่ตั้งไวจะลดลงไดเมื่อบริษัทฯ มีการตัดบัญชีลูกหนี้นั้นเปน
หนี้สูญ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ยังมีการฟองรองดําเนินคดีอยูตามขั้นตอนจึงยังไมไดตัดบัญชีดังกลาว

นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม  :  หนาที่ 78 วัตถุดิบและวัสดุ
สิ้นเปลืองใชไปมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 162.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 236.89 ลานบาท อยากทราบวาเปน
วัตถุดิบหรือวัสดุสิ้นเปลืองอะไร

น.ส. สยมพร  บัวภูมิ กรรมการ ชี้แจง  : สวนใหญเปนการซื้อวัตถุดิบมาสตอคไวเพื่อทําการผลิตและจําหนายใน
งวดถัดไป

นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม  :  หนาที่ 78 การเปลี่ยนแปลงใน
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํามีจํานวนลดลง 4.29 ลานบาท เปนการลดลงจากอะไร

ประธานฯ ชี้แจง  :  เปนตัวเลขแสดงการเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําที่เพิ่มขึ้น คือเปนการ
ทําสตอคสินคาเพิ่มขึ้นจากปกอน

นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม  :  หนาที่ 57 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญจํานวน 6.21 ลานบาทตัดออกแลวหรือไม หากไดตัดออกแลวอยากทราบวาตัดจากหนี้บริษัทใด

น.ส. สยมพร  บัวภูมิ กรรมการ ชี้แจง  : ยังไมไดมีการตัดออกจากบัญชี เปนการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นในระหวางงวด
บัญชี สําหรับหนี้ที่มีอายุเกิน 1 ป และหนี้ที่อยูในการดําเนินการฟองรอง

นายฮั้งใช  อัคควัสกุล  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถาม :  หนาที่ 57 กําไรจากการดําเนินงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานในป 2553 จํานวน 14.71 ลานบาท ป 2554 เหลือเพียงจํานวน 1.99 ลาน
บาท คือสินทรัพยอะไรและหนี้สินดําเนินงานอยางไร
 น.ส. สยมพร  บัวภูมิ กรรมการ ชี้แจง  :  ป 2554 ท่ีเกิดขึ้นจํานวน 1.99 ลานบาท สวนที่กลาวถึงเปนกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมดําเนินงาน เริ่มจากขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 12.55 ลานบาท แลวปรับปรุงรายการที่ไมเกี่ยวของกับ
เงินสดดังรายละเอียดปรากฎในงบกระแสเงินสด หนาที่ 57 ของรายงานประจําป

นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม  :  หนาที่ 70 กําไรจากการจําหนาย
ยานพาหนะจํานวน 2.90 แสนบาท เปนการจําหนายรถยนตยี่หออะไร และจะมีการขายทุกปหรือไม
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น.ส. สยมพร  บัวภูมิ กรรมการ ชี้แจง  : เปนการจําหนายรถยนตยี่หอ Nissan Teana
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม  :  รถยนตที่กลาวมาเปนรถยนตประจําตําแหนงของผูบริหาร ซึ่งเมื่อครบอายุการใชงาน 

6 ป ก็จะเปลี่ยนรถยนตใหมให ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการขายรถยนตของบริษัทฯ ที่ครบอายุการใชงานแลวใหกับผูบริหารที่
ใชรถยนตคันนั้นๆ ที่ดูแลรักษารถยนตเปนอยางดี หากผูบริหารทานนั้นที่สนใจที่จะซื้อรถยนตจะมีสวนลดให 50,000 บาท 
จากราคาตลาดที่ไดสืบมา เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหาร

นายสามารถ  แซอุง ผูรับมอบฉันทะ สอบถาม  :  ในหนาที่ 70 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ป 2553 มี
เงินฝากจํานวน 43.28 ลานบาท ป 2554 มีจํานวน 20.97 ลานบาท อยากทราบสาเหตุของการลดลง

น.ส. สยมพร  บัวภูมิ กรรมการ ชี้แจง  :  ขอใหผูเขารวมประชุมดูในหนาที่ 57-58 งบกระแสเงินสด ซึ่งจะแสดง
รายการเงินสดรับ-จาย ในแตละป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม  :  บริษัทฯ นําเงินสดมาใชในประกอบกิจการโดยจะอยูในรูปของทรัพยสิน ซึ่งสวนหนึ่ง
อยูในสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ ลูกหนี้การคา และสวนหนึ่งเปนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผล
กําไรใหกับบริษัทฯ

ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมแตอยางใดอีก
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน  : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย   98,104,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย       - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ประธานฯ แถลงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิที่เหลือจากการหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย  ในปนี้
บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 12.55 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาผูถือหุน
สมควรอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2554

จากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถาม  :  บริษัทไดเตรียมความพรอมที่จะลดการ

ขาดทุนสะสมหรือไม ซี่งหากไมลดผลการขาดทุนกอนก็จะไมสามารถจายเงินปนผลได หากในป 2555 บริษัทมีผลกําไร
นายสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร  ที่ปรีกษาทางดานการเงิน ชี้แจง  :  บริษัทฯ ไมมีผลการขาดทุนสะสม ซึ่งผลการ

ขาดทุนจํานวน 12.55 ลานบาทที่แสดงในงบการเงินนั้นเปนผลการขาดทุนในงวดปบัญชีปจจุบัน
นายสามารถ  แซอุง ผูรับมอบฉันทะ สอบถาม  :  ในป 2553 มีการจายเงินปนผล 3 สตางคใชหรือไม และในป 

2555 หากบริษัทมีผลกําไรจะจายเงินปนผลหรือไม
ประธานฯ ชี้แจง  :  ในป 2553 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลจํานวน 1.3 สตางคตอหุน ซึ่งหากบริษัทฯ มีผล

กําไรก็จะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมแตอยางใดอีก
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดวยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นดวย   98,104,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย       - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ

นางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย รองประธานฯ ทําหนาที่แทนประธานฯ ที่ตองออกจากตําแหนงในวาระนี้
ประธานฯ แถลงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระสามารถรับเลือกกลับเขามา
ดํารงตําแหนงใหมได

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกตามวาระประจําป 2554 ไดแก
1.  นายสุรพล  รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ
2.  นางอัจฉรา  โมมินทร กรรมการ
3.  น.ส. สยมพร  บัวภูมิ กรรมการ
4.  ดร. วุฒิชัย  นีรนาทวงศ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดสวนเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลทั้ง 4 ทานเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของ
สํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังมีทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณดานธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี จึงเสนอใหท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระ ตอไปอีก
วาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ แตไมมีผูถือหุน
ซักถามแตอยางใด ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งกรรมการกลับเขามาดํารง

ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุรพล  รุจิกาญจนา
เห็นดวย   98,104,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย       - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

2. นางอัจฉรา  โมมินทร
เห็นดวย   98,104,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย       - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
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3. น.ส. สยมพร  บัวภูมิ
เห็นดวย   98,104,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย       - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

4. ดร. วุฒิชัย  นีรนาทวงศ
เห็นดวย   98,104,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย       - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 (ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2555)

นายสุรพล  รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
ประธานฯ แถลงใหที่ประชุมทราบวา การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนเนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตามการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลงานของบริษัทฯ ใน
ภาพรวม ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทานแลว   คณะกรรมการบริษัทเห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติ
กําหนดคาตอบแทนกรรมประจําป 2555 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  ในอัตราดังนี้

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ป 2555

คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
      ประธานกรรมการ  7,000 บาทตอครั้ง
      รองประธานกรรมการ  6,000 บาทตอครั้ง
      กรรมการ  5,000 บาทตอครั้ง
      กรรมการอิสระ 10,000 บาทตอครั้ง
      ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 10,000 บาทตอครั้ง
คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
      ประธานกรรมการตรวจสอบ  5,000 บาทตอครั้ง
      กรรมการตรวจสอบ  3,000 บาทตอครั้ง
คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
      ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  5,000 บาทตอครั้ง
      กรรมการบริหารความเสี่ยง  3,000 บาทตอครั้ง
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รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ) ป 2555

คาตอบแทนกรรมการรายป
      ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 66,000 บาทตอป
      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 55,000 บาทตอป
      กรรมการอิสระ 55,000 บาทตอป
      ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 55,000 บาทตอป

ในปนี้ บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 3 ทาน โดยมี ดร.วุฒิชัย  นีรนาทวงศ 
กรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนประธาน สวนกรรมการอีก 2 ทาน ไดแก นางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย และนางอัจฉรา  
โมมินทร

จากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถาม  :  ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัทไดรับเงินเดือนหรือไม
ประธานฯ ชี้แจง  :  ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม ทานจะไดรับคาตอบแทนกรรมการรายป และคาเบี้ยประชุมในการเขา

รวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม  :  กรรมการที่ลาออก ลาออกดวย

สาเหตุใด
ประธานฯ ชี้แจง  :  กรรมการที่ลาออกคือ นายอํานาจ  สุอุทัย ทานลาออกดวยเหตุผลสวนตัว ไมมีขอขัดแยงใดๆ
ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมแตอยางใดอีก
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 

2555 (ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555) ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย   98,104,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย       - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับป 2555 (ตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555)

ประธานฯ แถลงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัททุกป 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีแหงบริษัท แกรนท ธอรนตัน จํากัด 
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสมคิด  เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสุมาลี  โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 หรือ
3. นายโกศล  แยมลีมูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4575 
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โดยใหคนหนึ่งคนใดเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนการสอบ
บัญชีประจําป 2555 (ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฏาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555) เปนจํานวนเงินไมเกิน 500,000 บาท ซึ่ง
เทากับป 2554 โดยไมรวมคาใชจายเกี่ยวกับเอกสารหรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีและบริษัท แกรนท ธอรนตัน จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ แตอยางใด

คณะกรรมการบริษัทเห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้งนายสมคิด  เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี  โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 หรือนายโกศล  แยมลีมูล เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 500,000 บาท

จากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ 
นายเจนพิภัทร  โกษากุล  ผูรับมอบฉันทะ ใหขอเสนอแนะ : ขอใหระบุใหครบถวนเกี่ยวกับการคัดเลือกผูสอบ

บัญชี การอางอิงรายงานคณะกรรมการตรวจสอบควรระบุหนาดวยเพื่อความสะดวก และควรระบุวาผูสอบบัญชีที่เสนอมา
เปนผูตรวจสอบและลงลายชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลวกี่ป

ประธานฯ ชี้แจง  :  บริษัท แกรนท ธอรนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนปแรก

ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแตอยางใดอีก
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนด

คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับป 2555 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย   98,104,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย       - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเปนรอยละ    - ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถาม  :  นิคมอุตสาหกรรมบางปูน้ําจะทวมหรือไม
ประธานฯ ชี้แจง  :  ในสถานการณปจจุบันไมสามารถที่จะใหขอมูลชัดเจนไดวาน้ําจะทวมหรือไม แตบริษัทฯ ได

มอบหมายใหคุณอํานาจ  สุอุทัย เปนผูดูแลรักษาโรงงานและใหตรวจสอบขอมูลขาวสารทั้งจากการนิคมฯ และหนวยงาน
ราชการ และเพื่อเปนการปองกันจากภาวะน้ําทวม บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อกระสอบทรายมากั้นปองกันไวพอสมควร ซึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมบางปูตั้งอยูใกลทะเลนาจะสูบน้ําลงทะเลไดอยางรวดเร็ว

นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติม  :  ถาหุนตกมากๆ บริษัทมีโครงการที่
จะซื้อหุนคืนหรือไม

ประธานฯ ชี้แจง  :  หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ ควรจะซื้อคืนก็ตองมีมติออกมา ซึ่งการ
ดําเนินการใดๆ ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายมิเชนนั้นจะเขาขาย Insider หรือการปนหุนได

นายสามารถ  แซอุง ผูรับมอบฉันทะ สอบถาม  :  บริษัทเคยใหผูถือหุนไปเยี่ยมชมโรงงานหรือไม
ประธานฯ ชี้แจง  :  ในป 2552 บริษัทฯ ไดนําผูถือหุนไดเขาเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งบริษัทฯ 

ไดเปดโอกาสใหกับผูถือหุนที่สนใจเขาเยี่ยมชมโรงงานสามารถลงทะเบียนไดที่เคานเตอรลงทะเบียน
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือใหความคิดเห็นเพิ่มเติมแตอยางใดอีก
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูที่เขารวมประชุมและปดการประชุมเวลา 12.30 น.

       

             ลงชื่อ __________________________________ประธานที่ประชุม
(นายสุรพล  รุจิกาญจนา)

              ลงชื่อ __________________________________เลขานุการที่ประชุม
(นายจรินทร  อุดมพิพัฒน)
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

ประวัติยอและขอมูลที่เกี่ยวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1.  ประวัติยอของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ

1.1  นางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับการแตงตั้ง  รองประธานกรรมการ

อายุ 53 ป

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program รุนที่ 82/2007

ประสบการณทํางาน - รองประธานกรรมการ/กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝาย
เทคนิคและบริหารประสิทธิภาพ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานปจจุบัน -   รองประธานกรรมการ/กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝาย
เทคนิคและบริหารประสิทธิภาพ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ สมาคมผูผลิตสีไทย

จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ      1

ดํารงตําแหนงเปน     รองประธานกรรมการ/กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายเทคนิค
และบริหารประสิทธิภาพ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึง
ปจจุบัน

การเขาประชุมป - คณะกรรมการบริษัท    ป พ.ศ. 2554 และ 2555  จํานวน 5/5 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ป พ.ศ. 2555  จํานวน 4/4 ครั้ง

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
- ไมมี

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 - ไมมี

การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท  
-  การใหความเห็นในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ
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1.2  นายชัชวาล  อัศวกนกศิลป

ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับการแตงตั้ง  กรรมการ

อายุ 52 ป

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program รุนที่ 88/2007

ประสบการณทํางาน - กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายการตลาดดานสีปองกันสนิม 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

- ผูจัดการฝายขายโรงหลอโลหะและกอสราง บริษัท ชูดเคมี (ไทย) จํากัด
- วิศวกรผลิต บริษัท สยามนวโลหะ จํากัด

ตําแหนงงานปจจุบัน -    กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายการตลาดดานสีปองกันสนิม
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ      1

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายการตลาดดานสีปองกันสนิม
  บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน

การเขาประชุมป - คณะกรรมการบริษัท   ป พ.ศ. 2554 และ 2555  จํานวน 5/5 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
- ไมมี

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 - ไมมี

การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท  
-  การใหความเห็นในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2555    หนา 24 จาก 56

1.3  นายโชคชัย  เนียมรัตน

ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับการแตงตั้ง  กรรมการ

อายุ 48 ป

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program รุนที่ 84/2007

ประสบการณทํางาน - กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายการตลาดดานสีเคลือบไม และสีอุตสาหกรรม 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานปจจุบัน -    กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายการตลาดดานสีเคลือบไม และสีอุตสาหกรรม 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ      1

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการฝายการตลาดดานสีเคลือบไม และสีอุตสาหกรรม 
  บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน

การเขาประชุมป - คณะกรรมการบริษัท   ป พ.ศ. 2554 และ 2555  จํานวน 5/5 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
- ไมมี

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 - ไมมี

การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท  
-  การใหความเห็นในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2555    หนา 25 จาก 56

1.4  ศาสตราจารยกิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย

ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับการแตงตั้ง  กรรมการอิสระ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ป

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาเอก Ph.D. (Quantitative Business Analysis) Arizona State University,
United SWtates of America

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) (เกรียตินิยมอันดับ 2)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

- ประกาศนียบัตรสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program รุนที่ 45/2004
- Audit Committee Program รุนที่ 27/2009

ประสบการณทํางาน - ศาสตราจารยกิตติคุณ คณะพาณิชยศาตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รองผูอํานวยการหลักสูตร Technopreneur and Innovation Management

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หัวหนาภาควิชาพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ผูอํานวยการศูนยบมเพาะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงงานปจจุบัน -    ศาสตราจารยกิตติคุณ ประจําหลักสูตร Technopreneur and Innovation
     Management จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอรเนท ประเทศไทย จํากัด

(มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน เท็กซไทล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพน ราชเทวี กรุฟ จํากัด (มหาชน)
- ผูจัดการโครงการมูลนิธิไอเมท ประเทศไทย จํากัด

จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ      4

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ตั้งแต
ป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
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การเขาประชุมป - คณะกรรมการบริษัท ป พ.ศ. 2554 และ 2555  จํานวน 5/5 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ป พ.ศ. 2554 และ 2555  จํานวน 5/5 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
- ไมมี

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา
 - ไมมี

การมีสวนรวมสรางประโยชนใหบริษัท  
-  การใหความเห็นในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ขอกฎหมายบางประการ

จากมุมมองของกรรมการอิสระ
- การใหความเห็นในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตามใหมีการ

ดําเนินงานตามกฎหมาย ใหความเห็นเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการตรวจสอบภายใน การ
กํากับดีแลกิจการที่ดี



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
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2.  ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2555) 

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน
คิดเปน % ของหุนที่มี
สิทธออกเสียงทั้งหมด

1. นางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย 21,145,400 11.19
2. นายชัชวาล  อัศวกนกศิลป 3,200,000 1.78
3. นายโชคชัย  เนียมรัตน 4,049,600 2.25
4. ศาสตราจารยกิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย - -

3.  ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แขงขนักับธุรกิจของบริษัท 

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ

บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนง
 ในบริษัท/กิจการที่
  แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ
จํานวน ประเภทกรรมการ

1. นางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย 1 รองประธานกรรมการ/กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม/กรรมการ
บริหาร/ผูอํานวนการฝายเทคนิคและ
ประสิทธิภาพ บมจ. ไดเมท (สยาม) 

ไมมี

2. นายชัชวาล  อัศวกนกศิลป 1 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการ
ฝายการตลาดดานสีปองกันสนิม บมจ. ได
เมท (สยาม) 

ไมมี

3. นายโชคชัย  เนียมรัตน 1 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการ
ฝายการตลาดดานสีเคลือบไม และสี
อุตสาหกรรม บมจ.ไดเมท (สยาม)

ไมมี

4. ศาตราจารยกิตติคุณ ร.ท. หญิง 
   ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย

4 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. ไดเมท (สยาม)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. อินเตอรเนท ประเทศ
ไทย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ.ยูเนี่ยน เท็กซไทล 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. แพน ราชเทวี กรุฟ

ไมมี



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
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4.  ลักษณะความสัมพันธของผูทีไ่ดรับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ
 รายชื่อผูที่ไดรับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ

ศาสตราจารยกิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย
การถือหุนในบริษัทฯ
- จํานวนหุน
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไมมี
ไมมี

เปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย

ไมมี

มีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษทัฯ/
บริษัทยอย/ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่
อาจจะมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป 
ที่ผานมา
- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
  พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
  ประจํา
- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี
  หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขาย
  วัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การใหกูยืมเงินหรือการ      
  กูยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดวย

ไมมี

ไมมี

ไมมี

5.  คํานิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

เพื่อเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ 
ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมี
หลักเกณฑดังตอไปนี้

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานกังาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
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3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ   บริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแต
รอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจาณา
ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูอนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ
อนุญาตสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาตบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต
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ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว กรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผูอนุญาต บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูอนุญาต โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได

ความในขอ (2) (4) (5) และ (6) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผูขอ
อนุญาตในชวงสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตที่ยื่นตอสํานักงานตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป

ในกรณีที่บุคคลผูขออนุญาตแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือ (6) ใหผูขออนุญาตไดรับ
การผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็
ตอเมื่อผูขออนุญาตไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา 
การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฎิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย

ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไม
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด

ข. เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูอนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการ

อิสระ
เพื่อประโยชนตามขอ (5) และ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานัก

งานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4
(F 53-4)

แบบรายงานการเพ่ิมทุน
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

วันที่ 22 สิงหาคม 2555

ขาพเจา บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“DIMET”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ระหวางเวลา 14.30 น.  ถึง 17.00 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ดังตอไปนี้   

1.  การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมมีติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจาก 90.00 ลานบาท เปน 135.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 90.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 0.50 บาท รวม 45.00 ลานบาท

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 90.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 

บาท รวม 45.00 ลานบาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกผูถือหุน
เดิม 

2.1  รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรใหแก จํานวนหุน
อัตราสวน

(เดิม : ใหม)
ราคาขาย

ตอหุน (บาท)
วัน เวลา จองซื้อ 

และชําระเงินคาหุน
หมายเหตุ

เพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออก
ใหแกผูถือหุนเดิม

90,000,000 ผูถือหุนเดิม จะไดรับ
การจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในอัตรา 2
หุนเดิม : 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

- โปรดดูรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 1

โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ดังนี้

ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญัของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 
ชนิด : ระบุชื่อผูถือหุน และเปลี่ยนมือได
อายุ : 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน : 90,000,000 หนวย
ราคาเสนอขาย : 0 บาท
อัตราสวนการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : 1 หุนสามัญ
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ราคาใชสิทธิ : 0.50 บาท ตอหุน
ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสทิธไิดนับจากวันที่

ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบอยางนอย 2 ป ในทุก ๆ วันทําการสุดทายของเดือน
มิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแตละป จนสิ้นสุดถึงปที่ 5 ของการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง จะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 วันที่ 
30 ธันวาคม 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวัน
ทําการสุดทายของบริษัทกอนวันที่หมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 
31 ตุลาคม 2560

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 พฤศจิกายน 2555
วันใชสิทธิครั้งสุดทาย : 1 พฤศจิกายน 2560
ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ

: ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุนสามัญที่
เกิดจากการใชสิทธิแปลง
สภาพ

: ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุน 
ในกรณีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมเต็มจํานวน 1 หนวย จาก

การคํานวณ ใหปดเศษใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือทิ้งทั้งจํานวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับ
จากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดําเนินการ
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิมไดลงตัว

2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร 
- ไมมี –

15. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอง 1104 ชั้น 

11 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 5 กันยายน 2555 และ

ใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 กันยายน 2555

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน และการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
4.2 การดําเนินการจดทะเบียนการเพิม่ทุนตอกระทรวงพาณิชย
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การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก
และจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมเพื่อจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และหุนสามัญออกใหมที่เกิดจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ 
ไอ

15. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ครั้งที่ 1 (DIMET-W1) 

15. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1 เพื่อใชเปนเงินทุนสํารองสําหรับการลงทุนในอนาคต

เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิในแตละป
7.2 ผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญและในภายหลังไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

จะมีสิทธิรับเงินปนผลเชนเดียวกับผูถือหุนของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัทที่ไดยื่นขอจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยแลว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน และการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท จะกอใหเกิดผลกระทบตอผูถือ
หุนของบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน และจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การดําเนินการ กําหนดการ

1) วันที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555  22 สิงหาคม 2555

2) วันที่แจงมติคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 23 สิงหาคม 2555

3) วันที่กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 
(Record Date)

5 กันยายน 2555 

4) วันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มสีิทธิใน
การเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

6 กันยายน 2555 

5) วันที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 22 ตุลาคม 2555 

6) วันที่แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 24 ตุลาคม 2555 
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การดําเนินการ กําหนดการ

7) วันที่นํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกรมพัฒนาธุรกจิ
การคา กระทรวงพาณิชย

ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2555

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

                       
    (ประทับตราของบริษัท)

(นายสุรพล รุจิกาญจนา)
กรรมการผูจัดการ 

                    

(นางเสาวลักษณ  โชคอาภรณชัย)
ผูอํานวยการฝายเทคนิค 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท (DIMET-W1)

ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DIMET”)
ประเภทหลักทรัพยที่
เสนอขาย

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญัของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธ”ิ หรือ “DIMET-W1”)

ชนิด : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได
จํานวนที่ออกและเสนอ
ขาย

: 90,000,000 หนวย

ราคาเสนอขายตอ
หนวย

: 0 บาท (ศูนยบาท)

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใช
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ : 0.50 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ

: 2 พฤศจิกายน 2555

อายุของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ 

5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2560) 

วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษทั ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน
หุนสามัญ 2 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ

โดยบริษัท ไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธริับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือ
หุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่
มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมเต็มจํานวน 1 หนวยจากการคํานวณ ใหปดเศษ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือทิ้งทั้งจํานวน ทั้งนี้ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะ
ไดรับจากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการ
จัดสรรทั้งหมด  บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่ง
จะทําใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมไดลงตัว

ระยะเวลาการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธไิดนับจากวันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบอยางนอย 2 ป ในทุก ๆ วันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือน
ธันวาคม ของแตละป จนสิ้นสุดถึงปที่ 5 ของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใช
สิทธิในแตละครั้ง จะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
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วันที่ 30 ธันวาคม 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 วันที่ 30 
มิถุนายน 2560 และครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันทําการสุดทายของบริษัทกอนวันที่
หมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใช
สิทธิ

: 5 วัน ทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง
15 วัน ทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย

การไมสามารถยกเลิก
การแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ

: เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
แลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงในการใชสิทธิดังกลาวได
อีกตอไป

จํานวนหุนสามัญที่
จัดสรรไวเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 90,000,000 หุน

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ
หมายเหต ุ: ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะยื่นคําขอจดทะเบยีน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม บริษัทไม
สามารถรับรองไดวาตลาดหลักทรัพยฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพยฯ พิจารณาไมรับเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน ผูลงทุนจะไมสามารถซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพยฯ ได

ตลาดรองของหุนสามัญ
ที่เกิดจากการใชสิทธิ

: บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้ง
นี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

ผลกระทบตอผูถือหุน : เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ดังนั้นจึงไม
มีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อ
หุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจาํนวน จะมีผลกระทบ
ตอผูถือหุนเดิม ดังนี้

1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอืน่ที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้ง
จํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 33.33
โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี้
Control Dilution =                   จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี ้                      

               จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้
                          =                             90,000,000                          
                                             (180,000,000 + 90,000,000)
                          =    33.33%        
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2. การลดลงของกําไรตอหุน (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)
ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 90,000,000 หนวย
จะมีผลกระทบตอกําไรตอหุน (EPS Dilution) ลดลงเทากับรอยละ 33.33 โดยกําไรสุทธิที่
ใชในการคํานวณ คือ กําไรสุทธิประจําป 2555 (งวด 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 
2555) เทากับ ขาดทุนสุทธิ 8,309,016.35 บาท
โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี้
Earnings dilution            =        กําไรตอหุน – กําไรตอหุนหลังเสนอขาย*
                                                               กําไรตอหุน
กําไรตอหุนหลังเสนอขาย    =                               กําไรสุทธิ                                   
                                    (จํานวนหุนชําระแลว+ จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี)้
กําไรตอหุนกอนเสนอขาย    =                  - 8,309,016.35                =  - 0.05 บาท
                                                        180,000,000
กําไรตอหุนหลังเสนอขาย    =                   - 8,309,016.35                =  - 0.03 บาท
                                              180,000,000 + 90,000,000
Earnings dilution           =         - 0.05 - (-0.03)            =  33.33%

- 0.05

เหตุในการตองออกหุน
ใหมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิ

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่ง
เปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนที่
ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

วัตถุประสงคของการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และประโยชนที่บริษัท
จะพึงไดรับจากการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้

: เนื่องจากบริษัทมีแนวโนมการขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนใน
อนาคต จึงมีความจําเปนตองใชเงินลงทุน ดังนั้น บริษัทจึงไดออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้เพื่อ
เพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวยีนใหกับบริษัท รวมทั้งชวยเสริมใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่
เขมแข็งขึ้นเพื่อสรางความพรอมในการระดมทุน สําหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการใน
อนาคตจะนํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้น และคาดวา จะสงผลใหอัตราการทํากําไรของบริษัท
ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนของบริษัท

ประโยชนที่ผูถือหุนจะ
พึงไดรับจากการเพิ่ม
ทุน

: ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้ จะมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทตอเมื่อบริษัทได
ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรียบรอยแลว 
และในกรณีที่บริษัทมีการจายเงินปนผลก็มีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลในฐานะผูถือหุนของ
บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่
เหลือหลังจากหักเงินสํารองตาง ๆ

อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมีอํานาจในการ
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(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเปนและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐาน
ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ และ

(3) ดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ครั้งนี้
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7

ขอมูลกรรมการอิสระ ที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุนประจําป 2555

1. ดร. วุฒิชัย  นีรนาทวงศ

ตําแหนงในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 61 ป

ที่อยู 59/64 หมูที่ 7 ซอยลาซาล 71 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การศึกษา - ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Institut du Genie Chimique, France
- ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สวนไดเสียในวาระที่จะพิจารณา   -  วาระที่ 6

การอบรมหลักสูตรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไมมี

ประวัติการทํางาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)
-  ประธานกรรมการสหกรณเลมอนฟารม
- ที่ปรึกษา บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

ตําแหนงงานปจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด 
(มหาชน)

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระเวลา 10 ป ที่ผานมา
- ไมมี

สัดสวนการถือหุนใน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
- ไมมี

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา
- ไมมี
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8

เงื่อนไข หลักเกณฑ วิธีปฎิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง  

1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง
ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ 
ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญบัตรประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน 
กรณีมีการแกไขชื่อ ชื่อสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

2. กรณีมอบฉันทะ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ โดยเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวาเห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับ มอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะ
ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานที่ประชุมและ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายจากประธาน
กอนเวลาประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือ ขีดลบขอความที่
สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท

เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
กรณีผูรับมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ขาราชการ / ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมอบฉันทะ
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : ภาพถายใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง
กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล :

 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่มีอํานาจรับรองที่ได
ออกใหไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถาย
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการดังกลาว

 นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อพรอมประทับตราบริษัท
ในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหนวยงานซึ่งมี
อํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวให
นําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือ
เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณ
ตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
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กรณีใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไว
วา “ลายพิมพหัวแมมือซายของ..................” และตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลาย
พิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน ซึ่งพยานตองลงลายมือชื่อรับรอง 
และตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของพยานพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองผูถือหุนอาจ
เลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. ดร. วุฒิชัย  นีรนาทวงศ    อายุ 61 ป

ที่อยู 59/64 หมูที่ 7 ซอยลาซาล 71 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทํา
ขึ้น และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัท พรอมเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขารวมประชุม จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัว
ขาราชการ/หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดย
จะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือนกอน วันประชุม
มาแสดงเพิ่มเติมดวย

4. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว : ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่น
เขารวมประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย

5. กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ : ใหผูอนุบาล หรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาล หรือผูพิทักษ ซึ่งลงนาม
รับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย

6. การลงทะเบียน : เจาหนาที่บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุม ตั้งแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป
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ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

ขอ 36. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวา เปนเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจาราณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน
ทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ทั้งนี้ใหลงโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน เปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได

2. องคประชุม

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนละผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ให
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และในการณี
นี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม

ขอ 38. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในการณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
อยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในที่
ประชุมดังกลาว

3. การออกเสียงลงคะแนน

ขอ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนได
เสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธออกเสียงลงคะแนน

  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ก) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเปนของบริษัท
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(ข) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน

(ค) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(ง) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(จ) การเลิกบริษัท
(ฉ) การออกหุนกูของบริษัท
(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ

ขอ 17. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 
คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของ
บริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได

ขอ 18. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็

ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

เขียนที่ ........................................................................

วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.......................

(1) ขาพเจา.................................................................................................. สญัชาติ.............................................
อยูบานเลขที่.........................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย........................................

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................ เสียง ดังนี้

     หุนสามัญ.................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................... เสียง
     หุนบุริมสิทธิ.............................. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่สงมาดวย)

(1)..............................................................................................................................อายุ......................ป
อยูบานเลขที่......................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง.................................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...........................หรือ

 (2)  ดร. วุฒิชัย  นีรนาทวงศ อายุ 61 อยูบานเลขที่ 59/64 หมูที่ 7 ซอยลาซาล 71 แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพฯ 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หอง 1104 ช้ัน 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ
      (..............................................................)

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ
      (.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ
      (.............................................................)

หมายเหต ุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

ปดอากรแสตมป
20 บาท
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

เขียนที่ ........................................................................

วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.......................

(1) ขาพเจา.................................................................................................. สญัชาติ.............................................
อยูบานเลขที่.........................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย........................................

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................ เสียง ดังนี้

     หุนสามัญ.................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................... เสียง
     หุนบุริมสิทธิ.............................. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่สงมาดวย)

(1)..............................................................................................................................อายุ......................ป
อยูบานเลขที่......................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง.................................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...........................หรือ

 (2) ดร. วุฒิชัย  นีรนาทวงศ อายุ 61 อยูบานเลขที่ 59/64 หมูที่ 7 ซอยลาซาล 71 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หอง 1104 ช้ัน 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบป 2555
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

ปดอากรแสตมป
20 บาท



บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2555    หนา 46 จาก 56

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2555
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
     การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
     การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

1. นางเสาวลักณ  โชคอาภรณชัย รองประธานกรรมการ
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

2.  นายชัชวาล  อัศวกนกศิลป กรรมการ
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

3. นายโชคชัย  เนียมรัตน กรรมการ
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

4. ศาสตราจารยกิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย  กรรมการอิสระ และ
   ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประจําป  2556

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 90.00 ลานบาท เปน 135.00 ลานบาท 
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 90.00 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 90.00 ลานหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมครั้งที่ 1 เพื่อ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 90.00 ลานหนวย

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)     
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระวุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(6) ในกรณี่ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ
      (..............................................................)

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ
      (.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ
      (.............................................................)

หมายเหตุ  
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หอง 1104 ช้ัน 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

 วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

 วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

 วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

 วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

  วาระที.่.........เรื่อง................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

  
เขียนที่ ........................................................................

วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.......................

(1) ขาพเจา.................................................................................................. สญัชาติ.............................................
อยูบานเลขที่.........................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย........................................

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................ เสียง ดังนี้

     หุนสามัญ.................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................... เสียง
     หุนบุริมสิทธิ.............................. หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่สงมาดวย)

(1)..............................................................................................................................อายุ......................ป
อยูบานเลขที่......................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง.................................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...........................หรือ

 (2) ดร. วุฒิชัย  นีรนาทวงศ อายุ 61 อยูบานเลขที่ 59/64 หมูที่ 7 ซอยลาซาล 71 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หอง 1104 ช้ัน 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
       มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

          มอบฉันทะบางสวน คือ
     หุนสามัญ..................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั....................................เสียง
     หุนบุริมสิทธิ..............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง

         รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.....................................................เสียง

(5) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง     ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

ปดอากรแสตมป
20 บาท
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบป 2555
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง     ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง     ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2555
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง     ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
     การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
              เห็นดวย............เสียง       ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
1. นางเสาวลักณ  โชคอาภรณชัย รองประธานกรรมการ

              เห็นดวย............เสียง         ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง
2. นายชัชวาล  อัศวกนกศิลป กรรมการ

    เห็นดวย............เสียง         ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง
3. นายโชคชัย  เนียมรัตน กรรมการ

    เห็นดวย............เสียง         ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง
4. ศาสตราจารยกิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย  กรรมการอิสระ และ
   ประธานกรรมการตรวจสอบ

    เห็นดวย............เสียง         ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง     ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง
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 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประจําป  2556

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง     ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 90.00 ลานบาท เปน 135.00 ลานบาท 
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 90.00 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 90.00 ลานหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมครั้งที่ 1 เพื่อ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 90.00 ลานหนวย

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)     
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง
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(6) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระวุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(7) ในกรณี่ที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ
ไวในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ
     (..............................................................)

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ
     (.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ
                 (.............................................................)

หมายเหตุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากหลักทรัพยและดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

4. วาระแตงตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคารตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หอง 1104 ช้ัน 11 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

 วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

 วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

 วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

 วาระที.่.........เรื่อง..............................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง

  วาระที.่.........เรื่อง................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
           เห็นดวย............เสียง   ไมเห็นดวย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 10
  Enclosure No. 10

แบบฟอรมลงทะเบียน
Registration Form

ขาพเจา.........................................................................................................สัญชาต…ิ…………………………………………
I/WE                                                                    Nationality

อยูบานเลขที…่………………………………………………………………………………….. เลขทะเบียนผูถือหุน…………………………
Address Shareholder’s Registration No.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เปนผูถือหุนของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Dimet (Siam) Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้น......................................................................................... หุน
Holding the total amount of shares
หุนสามัญ ............................................................................................................. หุน
Ordinary share shares

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2012

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited
วันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น.

Monday, 22nd October 2012 at 10.00 hours.
ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หอง 1104 ช้ัน 11

At The Stock Exchange of Thailand, Room 1104, 11th Floor
เลขที่  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
No.62 Rachadapisek Road, Klongtoey, Bankok 10110, Thailand.

          ขาพเจา...................................................................................เปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
            I                                                                     shareholder of porxy holder of
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………………
Dimet (Siam) Public Company Limited of which the identification number
ไดมาเขารวมประชุมดังกลาวขางตน
 Attend the above mentioned meeting
                                                          ลงชื่อ___________________________ผูเขาประชุม
                                                         Sing                                            Meeting Attendant
                                                               (___________________________)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชมุโปรดนําเอกสารชุดนี้มาดวย
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,

Kindly bring this set of documents for registration.
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  สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 11

แผนที่ตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 วันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หอง 1104 ช้ัน 11
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-2000


