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ทะเบียนเลขท่ี 0107550000165 

ที่ DIMET 15/2558 
 

 วันท่ี 7 กันยายน 2558 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2558  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   รายงานประจ าปีของบริษัท และงบการเงินประจ าปี 2558 (สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558)  
        (รูปแบบ CD) 

 2. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของ 
  บริษัทฯ 

  3.  ข้อมูลกรรมการอิสระ ท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
4.  เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยว 

   ข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.,ข.,ค., (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
   ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.,ค. 
  6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวันประชุม) 
  7. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานท่ีประชุม 

  บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) หรือ DIMET ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันพุธที่ 28 
ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร   เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษทั ในรอบปี 2558 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอ
น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดัง
ปรากฏอยู่ในหมวด “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้าท่ี 55 ของรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับกิจการของ
บริษัท ในรอบปี 2558 โดยวาระนี้จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด 
 

 วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 3 จาก 31 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” หน้าท่ี 69  ของรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558   
  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิที่เหลือหลังจากหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย  
 ในปีนี้ บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 
7.72 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดังปรากฏในหน้าที่ 3 ของรายงานประจ าปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน 
 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับต าแหน่งอีกก็ได้  
 

 ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 คน คือ 
1. นางเสาวลักษณ์    โชคอาภรณ์ชัย     รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคล
ทั้ง 2 คน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
 

 อน่ึงบุคคลทั้ง 2 คนดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจ าคุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจรติ และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุน้ส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 
คน กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 

1. นางเสาวลักษณ์    โชคอาภรณ์ชัย      
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย   

 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้
ก าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. ก าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์
เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
นอกจากน้ี กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ 
ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
คนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปรับไปเท่ากับอัตราในปี 2557 ซึ่งมีข้อมูล
เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557, 2558 และ 2559  ดังนี ้
 
 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558  ปี 2557 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    
     ประธานกรรมการ 7,000 บาทต่อครั้ง 5,600 บาทต่อครั้ง 7,000 บาทต่อครั้ง 
     รองประธานกรรมการ 6,000 บาทต่อครั้ง 4,800 บาทต่อครั้ง 6,000 บาทต่อครั้ง 
     กรรมการ 5,000 บาทต่อครั้ง 4,000 บาทต่อครั้ง 5,000 บาทต่อครั้ง 
     กรรมการอิสระ 10,000 บาทต่อครั้ง 8,000 บาทต่อครั้ง 10,000 บาทต่อครั้ง 
     ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 10,000 บาทต่อครั้ง 8,000 บาทต่อครั้ง 10,000 บาทต่อครั้ง 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ    
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครั้ง 4,000 บาทต่อครั้ง 5,000 บาทต่อครั้ง 
     กรรมการตรวจสอบ 3,000 บาทต่อครั้ง 2,400 บาทต่อครั้ง 3,000 บาทต่อครั้ง 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง    
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาทต่อครั้ง 4,000 บาทต่อครั้ง 5,000 บาทต่อครั้ง 
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 3,000 บาทต่อครั้ง 2,400 บาทต่อครั้ง 3,000 บาทต่อครั้ง 
    
    
    



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558  ปี 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการรายป ี    
     ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 66,000 บาทต่อปี 52,800 บาทต่อป ี 66,000 บาทต่อปี 
     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 55,000 บาทต่อปี 44,000 บาทต่อปี 55,000 บาทต่อปี 
     กรรมการอิสระ 55,000 บาทต่อปี 44,000 บาทต่อปี 55,000 บาทต่อปี 
     ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 55,000 บาทต่อปี 44,000 บาทต่อปี 55,000 บาทต่อปี 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตาม
รายละเอียดข้างต้น  

 

วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี     ประจ าปี 2559 
   

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ก าหนดว่า กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงกระท า
ตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด 
รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าที่ 2 ของรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี ตามรายชื่อดังนี ้
 

1. นายสมคิด เตียตระกูล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2785 หรือ 
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6549  หรือ 
3. นายธีรศักดิ์  ฉ่ัวศรีสกุล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 6624 

 

แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จ ากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับการสอบบัญช ี 

 
บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) ซึ่งข้อมูลการเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าสอบบัญชีในปีท่ีผ่านมาดังนี้ 
 

ประจ าปี ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
DIMET ACCT 

2559 (ปีท่ีเสนอ) 690,000 บาท/ปี 110,000 บาท/ปี 
2558 630,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมม่ีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

  
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์     
ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเทียนเลขที่ 6624 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2559 และเห็นควรก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

 

 วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
 

 บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ระหว่างเวลา 12.30 น. ถึง 
13.30 น. และบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อปฎิบัติส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ารว่มประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ ง ดัง
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้ตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับ
มอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข. ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค.  
 
 รายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 3 
 
 “ศาสตราจารย์กิตติคุณ รท.หญิง ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบ”  

 

 

 

 

 

 

   

  
  
  



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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 บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธปีิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 10 กันยายน 2558 
  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
  
 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

         
         

   

                                 (นายสุรพล  รุจิกาญจนา) 
               ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
เลขานกุารบริษัท 
นางยุพดี  คู่เพ็ชร์งาม 
โทร.       0-2323-2800-6 ต่อ 201 
โทรสาร.    0-2323-2807 
E-mail :    yuppadeek@dimetsiam.com 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที ่2 
 

ประวัติย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

 

 
 
 
 

 
 

นางเสาวลักษณ์    โชคอาภรณ์ชัย    
อายุ 56 ปี 

วันเดือนปีเกิด / สัญชาต ิ
ที่อยู่ 
 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
 
 
การศึกษา 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ 
 
 
ประวัติการท างาน 
 
 
 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

: 14 ม.ค. 2502 / ไทย 
: 6/113 หมู่บ้านรอยลัปามล์วลิล่า หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ 

ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
: รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิคและบริหารคุณภาพ (QMR)   

: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
: ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification 

Program รุ่นที่ 82/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิคและบริหารคุณภาพ         
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)   

:  กรรมการ สมาคมผูผ้ลติสไีทย 
: รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิคและบริหารคุณภาพ 

: รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคนิคและบริหารคุณภาพ บริษัท ไดเมท (สยาม) 
จ ากัด (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมป ี การเข้าร่วมประชุม ปี 2557 ปี 2558 

: คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง 
: คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 ครั้ง 2/2 ครั้ง 

 
ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

:  - ไม่มี - 

ส่วนไดส้่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ี
บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สญัญา 

:  - ไม่มี - 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท 

: การให้ความเห็นในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบริษัทฯ 
: การให้ความเห็นในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง  การสอบทาน 
การติดตามให้มีการด าเนินงานตามกฎหมาย และ ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการบรหิารงานของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย 
อายุ 67 ปี 

 

วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ 
ที่อยู่ 
 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 
 
 
 
 
ประวัติการท างาน 
 
 
 

 

: 6 ส.ค. 2491 / ไทย 
: 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจนัทร์) แขวงวังทองหลาง        
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
: ปริญญาเอก Ph.D. (Quantitative Business Analysis) 

Arizona State University, United States of 
America 

: ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรม์หาบัณฑิต (การเงิน) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

: ประกาศนียบตัรสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

: ปริญญาตรี บญัชีบัญฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

: ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification 
Program รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: ประกาศนียบตัรหลักสตูร Aidit Committee Program 
รุ่นที่ 2/2552 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

: ศาสตราจารย์กิตตคิุณ คณะพาณิชยศาตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

: รองผู้อ านวยการหลักสตูร Technopreneur and 
Innovation Management จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
: หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
: ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
 

: อาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ประจ าหลักสูตร Technopreneur 
and Innovation Management จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
อินเตอร์เนต ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
สหยูเนีย่น จ ากัด (มหาชน) 

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพน 
ราชเทวี กรุ๊ฟ จ ากัด (มหาชน) 

: ผู้จัดการโครงการมลูนิธิไอเมท ประเทศไทย จ ากัด 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุปี  
การเข้าร่วมประชุม ปี 2557 ปี 2558 
: คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง 
: คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง 

 
ประวัติการท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

:  - ไม่มี - 

ส่วนไดส้่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ี
บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สญัญา 

:  - ไม่มี - 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท 

: การให้ความเห็นในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในฐานะกรรมการอสิระ 

: การให้ความเห็นในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ  การ
สอบทาน การตดิตามใหม้ีการด าเนินงานตามกฎหมาย และ 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบรหิารงานของบริษัท 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)  

 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น 
คิดเป็น % ของหุ้นที่มี
สิทธออกเสียงท้ังหมด 

1.นางเสาวลักษณ์    โชคอาภรณชั์ย    29,850,000 11.86 
2.ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญงิ ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย 0.00 0.00 

 
 

3.  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขนักับธุรกจิของบริษัท  
 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่ง 
 ในบริษัท/กิจการที ่
  แข่งขันกับธุรกจิ

ของบริษัทฯ 
จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นางเสาวลักษณ์    โชคอาภรณชั์ย    1 รองประธานกรรมการ/กรรมการผูม้ีอ านาจลง
นาม/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิคและบริหาร
คุณภาพ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่ม ี

2. ศาสตราจารย์กติติคณุ ร.ท. หญิง 
ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย 

1 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด 
(มหาชน) 

ไม่ม ี

 
 

4.  ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
 

ลักษณะความสัมพันธ ์ รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ 

 ศาสตราจารย์กิตตคิุณ ร.ท. หญิง  
ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จ านวนหุ้น 
- สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาตสินิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย 

ไม่ม ี

มีความสมัพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ลักษณะความสัมพันธ ์ รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ 

พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน 
  ประจ า 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญช ี
  หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย 
  วัตถุดิบ/สินคา้/บริการ/การให้กูย้ืมเงินหรือการ       
  กู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย 

ไม่ม ี
 
 

ไม่ม ี
 
 

ไม่ม ี
 

 

5.  ค านิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

เพื่อเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.
4/2552 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกีย่วข้องของกรรมการอสิระ
รายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา 
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของผู้ขออนุญาต 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ   บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ
อนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 14 จาก 31 

เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจาณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของผู้อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ขออนุญาต 
 

   ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของผู้อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective decision) ได้ 

   ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่ก าหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต
ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ให้ใช้บังคับกับค าขออนุญาตที่ยื่นต่อส านักงานตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

    ในกรณีที่บุคคลผู้ข้ออนุญาตแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการ
มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้อนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ (6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส านัก

งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการ
ทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย 
อายุ 67 ปี 

 

วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ 
ที่อยู่ 
 
ต าแหน่งในบริษัทฯ 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 
 
 
 
 
ประวัติการท างาน 
 
 
 

 

: 6 ส.ค. 2491 / ไทย 
: 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจนัทร์) แขวงวังทองหลาง        
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
: ปริญญาเอก Ph.D. (Quantitative Business Analysis) 

Arizona State University, United States of 
America 

: ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรม์หาบัณฑิต (การเงิน) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

: ประกาศนียบตัรสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

: ปริญญาตรี บญัชีบัญฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

: ประกาศนียบตัรหลักสตูร Director Certification 
Program รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: ประกาศนียบตัรหลักสตูร Aidit Committee Program 
รุ่นที่ 2/2552 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

: ศาสตราจารย์กิตตคิุณ คณะพาณิชยศาตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

: รองผู้อ านวยการหลักสตูร Technopreneur and 
Innovation Management จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 16 จาก 31 

 

ประวัติการท างาน (ต่อ) 
 
 
 
ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
 

 

: หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

: ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

: อาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ประจ าหลักสูตร Technopreneur 
and Innovation Management จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
อินเตอร์เนต ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
สหยูเนีย่น จ ากัด (มหาชน) 

: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพน 
ราชเทวี กรุ๊ฟ จ ากัด (มหาชน) 

: ผู้จัดการโครงการมลูนิธิไอเมท ประเทศไทย จ ากัด 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุปี  
การเข้าร่วมประชุม ปี 2557 ปี 2558 
: คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง 
: คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 4/4 ครั้ง 

การมีส่วนได้ ส่วนเสียในการประชุมฯ :  - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2558 :  - ไม่มี - 

ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆท่ี
บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

:  - ไม่มี - 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

เง่ือนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้                                                                                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เง่ือนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง   
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ  
 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคัญบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง 

หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน  
 กรณีมีการแก้ไขช่ือ ช่ือสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่ส าคัญ ผู้มอบ
ฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล : 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้ออก
ให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรอง
ความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราบริษัทใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลคิ) หรือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้น าหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่ง
ประเทศนั้นท าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกช้ันหนึ่ง 
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 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้ว่า 
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ..................” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้
นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือช่ือรับรอง และต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจ
เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
(1)    ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย   อายุ 67 ปี 
        ที่อยู่ 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น 
และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

 ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้อง
มีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน วันประชุมมาแสดง
เพิ่มเติมด้วย 
 
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 
5. กรณีผู้ถือหุ้นเปน็ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้
มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 
6. การลงทะเบียน : เจ้าหน้าท่ีบรษิัทฯ จะเปิดรับลงทะเบยีนก่อนเริม่การประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 – 13.30 น.  
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ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชมุผู้ถอืหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 
1. การเรียกประชุม 

 ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจาราณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 
7 วัน ก่อนวันประชุม ท้ังนี้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 
วัน 
 ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
 
2. องค์ประชุม 

 ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นละผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในการณีนี้ให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 
 ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
 
3. การออกเสียงลงคะแนน 

 ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
เขียนที…่…………………………………………………………...                                                  
วันท่ี             เดือน               พ.ศ.                 . 

(1)  ข้าพเจ้า                                                                        สัญชาติ                                    .                                                     
อยู่บ้านเลขที่                                 ถนน                                         ต าบล/แขวง…………………………………………                               
อ าเภอ/เขต                                     จังหวัด                                  รหัสไปรษณีย ์                               . 

(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                          หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                               เสียง ดังนี ้
        หุ้นสามญั                             หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง  

       หุ้นบุริมสิทธิ                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ 

        (1)                                                                                อาย ุ                                 ปี  
อยู่บ้านเลขที ่                         ถนน                         ต าบล/แขวง                                                          
อ าเภอ/เขต                               จังหวัด                                   รหัสไปรษณีย์                                       หรือ 
 (2)         ศาสตราจารย์กติติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย             อาย ุ    67                       ปี  
อยู่บ้านเลขที ่    63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์)            ถนน         -                                 ต าบล/แขวง                                                  
วังทองหลาง       .อ าเภอ/เขต   วังทองหลาง                             จังหวัด   กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณยี์ 10310                                                                                                                                                                                        
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53                
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

    ลงช่ือ                                                               ผู้มอบฉันทะ 
           (                                                              ) 
    ลงช่ือ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
           (                                                                ) 
    ลงช่ือ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
           (                                                              ) 
    ลงช่ือ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
                  (                                                                ) 
หมายเหต ุ
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 22 จาก 31 

 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที ่                                                    . 
วันท่ี          เดือน                  พ.ศ.                . 

(1)  ข้าพเจ้า                                                                                               สัญชาติ   
อยู่บ้านเลขที่                                   ถนน                                                    ต าบล/แขวง              
อ าเภอ/เขต                                                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณยี ์     

(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                                หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                           เสียง ดังนี ้
       หุ้นสามญั                                           หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ                                        หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                   เสียง 
(3)   ขอมอบฉันทะให้ 

        (1)                                                                                 อาย ุ                           ปี  
อยู่บ้านเลขที ่                        ถนน                                    ต าบล/แขวง                    .        
อ าเภอ/เขต                                  จังหวัด                       รหัสไปรษณยี์                                         หรือ 
        (2)         ศาสตราจารย์กติติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย            อาย ุ    67                        ปี  
อยู่บ้านเลขที ่    63 ซอยลาดพรา้ว 102 (เปี่ยมจันทร์)            ถนน         -                                 ต าบล/แขวง                                                  
วังทองหลาง       .อ าเภอ/เขต   วังทองหลาง      จังหวัด   กรุงเทพมหานคร                              รหัสไปรษณยี์ 10310                                
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  

(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
    วาระที่  2    พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

        วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558   
          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

    วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 23 จาก 31 

        การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นางเสาวลักษณ์  โชคอาภรณ์ชัย รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
2.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย   กรรมการอิสระ และประธาน 
              กรรมการตรวจสอบ 

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
      วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

   วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี    
ประจ าปี  2559 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

   วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)           
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 (5)    การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 
    

   ลงช่ือ                                                                        ผู้มอบฉันทะ 
           (                                                                        ) 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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   ลงช่ือ                                                                        ผู้รับมอบฉันทะ 
          (                                                                        ) 

   ลงช่ือ                                                                        ผู้รับมอบฉันทะ 
          (                                                                        ) 

   ลงช่ือ                                                                        ผู้รับมอบฉันทะ 
          (                                                                        ) 

 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่ มเติมได้ในใบ
ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 25 จาก 31 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2558 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดุสิต 
ปร๊ินเซส  ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 
วาระที่ .............เร่ือง................................................. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ .............เร่ือง................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
วาระที่ .............เร่ือง................................................. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ .............เร่ือง................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
วาระที่ .............เร่ือง................................................. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ .............เร่ือง................................................. 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ลงช่ือ                                                                          ผู้มอบฉันทะ 
                                   (                                                                       )  
    ลงช่ือ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                                      )  
    ลงช่ือ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                                      )  
ลงช่ือ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                                      ) 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 26 จาก 31 

อากรแสตมป์ 
20 บาท  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

      (ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 
เขียนที ่                     

       วันท่ี           เดือน                    พ.ศ.                . 
(1) ข้าพเจ้า                                                                          สัญชาติ                                       . 

อยู่บ้านเลขที ่                                 ถนน                                     ต าบล/แขวง                                         . 
อ าเภอ/เขต                                      จังหวัด                                                       รหัสไปรษณีย์                             

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                                หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                   เสียง 
ดังนี้  

 หุ้นสามัญ                                   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 (1)                                                                                          อายุ                           ปี   

อยู่บ้านเลขที ่                             ถนน                                    ต าบล/แขวง                                              . 
อ าเภอ/เขต                                                จังหวัด                                   รหัสไปรษณยี์                      หรือ                                

 (2)         ศาสตราจารย์กติตคิุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย            อาย ุ    67                        ปี  
อยู่บ้านเลขที ่    63 ซอยลาดพรา้ว 102 (เปี่ยมจันทร์)            ถนน         -                                 ต าบล/แขวง                                                  
วังทองหลาง       .อ าเภอ/เขต   วังทองหลาง     จังหวัด   กรุงเทพมหานคร                      รหัสไปรษณีย์   10310                                                           
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53             
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
      มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
      มอบฉันทะบางส่วน คือ  
   หุ้นสามัญ                                 หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 
   หุ้นบุริมสิทธิ                             หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                  เสียง 

(5)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
    วาระที่  2    พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

        วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558   
          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 27 จาก 31 

    วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
        การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นางเสาวลักษณ์  โชคอาภรณ์ชัย รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

2.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย   กรรมการอิสระ และประธาน 
              กรรมการตรวจสอบ 

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
      วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี    

ประจ าปี  2559 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)           
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

(6)    การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(7)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ                                                                              ผู้มอบฉันทะ 

                                   (                                                                       )  

    ลงช่ือ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                                         )  



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 28 จาก 31 

    ลงช่ือ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                                         )  

 

ลงช่ือ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                                         )  

 
หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ แบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 

2 หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
a. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

3 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 29 จาก 31 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน) ของเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 
13.30 น. ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส  ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
วาระที่ .............เร่ือง................................................. 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย             เสียง   ไม่เห็นด้วย             เสียง   งดออกเสียง               เสียง 
วาระที่ .............เร่ือง................................................. 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย         เสียง   ไม่เห็นด้วย                  เสียง   งดออกเสียง               เสียง 
วาระที่ .............เร่ือง................................................. 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย         เสียง   ไม่เห็นด้วย                  เสียง   งดออกเสียง              เสียง 
วาระที่ .............เร่ือง................................................. 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย        เสียง   ไม่เห็นด้วย                  เสียง   งดออกเสียง                เสียง 
วาระที่ .............เร่ือง................................................. 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย         เสียง   ไม่เห็นด้วย                เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 
วาระที่ .............เร่ือง................................................. 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  เห็นด้วย         เสียง   ไม่เห็นด้วย                เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 
 

ลงช่ือ                                                                              ผู้มอบฉันทะ 
                                   (                                                                       )  
    ลงช่ือ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                                         )  
    ลงช่ือ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                                         )  
ลงช่ือ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

                         (                                                                         )  



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 30 จาก 31 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
แบบฟอร์มลงทะเบียน                                                                                                                    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจ้า............................................................................................ สัญชาติ………………………………………………………………………………. 
I/WE                                                               Nationality 
 
อยู่บ้านเลขที…่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Address 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Shareholder’s Registration No. 
 
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)      
 being a shareholder of Dimet (Siam) Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น..............................................................................................................หุ้น 
  Holding the total amount of      shares 
  หุ้นสามัญ........................................................................................................................................หุ้น 
  Ordinary share       shares 
 

 
เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนี้มาด้วย 

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, 
Kindly bring this set of documents for registration. 

 

 

 

 
 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2558 
The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015 

 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
Dimet (Siam) Public Company Limited 

 
วันท่ี 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. 

October 28, 2015 at 13.30 hours. 
 

ณ โรงแรมปริ๊นเซส ศรีนครินทร ์
At Dusit Princess Srinakarin Hotel 

 
เลขท่ี 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

No. 53 Srinakarin Road, Nongbon Sub District, Pravet District, Bangkok 10250 
 

ข้าพเจ้า...............................................................................เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 
I                                                                                 shareholder of or proxy holder of 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน………………………………………… 
Dimet (Siam) Public Company Limited of which the identification number 

 
ได้มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างตน้ 

 Attend the above mentioned meeting  
ลงช่ือ___________________________ผู้เข้าประชุม 

Sing                                             Meeting Attendant 
(___________________________) 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558     หน้า 31 จาก 31 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังสถานที่ประชุม                                                                                                                     

โรงแรมดุสติ ปริ๊นเซส ศรีนครินทร ์
เลขท่ี 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์ :  +66 (0) 2721 8400        http://www.dusit.com 

     
 
 

http://www.dusit.com/
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