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         สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 9 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.   
 

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

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

 (1) ข้าพเจ้า.................................................... .............................................. สัญชาติ.............................................      
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด........................ ...........................รหัสไปรษณีย์........................................ 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................ เสียง ดังน้ี 
      หุ้นสามัญ.................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
      หุ้นบุริมสิทธิ.............................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย) 
  (1)..............................................................................................................................อายุ......................ปี 
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.................................................................
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ 
  (2)   นางสาววรรณา  เมลืองนนท์    อายุ  48 ปี  อยู่บ้านเลขที่  126/33 ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่         
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  หรือ 
  (3)   นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่  442 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงส าเหร่        
เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600   หรือ 
  (4)   พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา            
เขตคันนายาว กรุงเทพ  10230  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญ          
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 
ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (..............................................................) 
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................)  
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................)  
หมายเหตุ  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
  

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   
 

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

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

 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................. สัญชาติ....... ......................................        
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง...................... .........................................
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................... .............................รหัสไปรษณีย์................ ........................ 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................ เสียง ดังน้ี 
      หุ้นสามัญ.................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
      หุ้นบุริมสิทธิ.............................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย) 
  (1)..............................................................................................................................อายุ......................ปี  
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....... ..........................................................
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.......................... .......................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ 
  (2)   นางสาววรรณา  เมลืองนนท์    อายุ  48 ปี  อยู่บ้านเลขที่  126/33 ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่          
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  หรือ 
  (3)   นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่  442 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงส าเหร่        
เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600   หรือ 
  (4)   พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา             
เขตคันนายาว กรุงเทพ  10230  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญ           
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9        
ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
   วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
    
 

   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
  
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ กรรมการบริษัท 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

2. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์           กรรมการบริษัท 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

3. พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

   วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี        
ประจ าปี 2563 

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

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 403,430,170.50 บาท               
เป็น 268,953,799.50 บาท และพิจารณาอนุมัติแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท          
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 268,953,799.50 บาท              
เป็น  806,861,398.50   บาท และพิจารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท          
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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

วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  จ านวน   1,075,815,198 หุ้น            
เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 537,907,599 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DIMET-W3   
537,907,599 หุน้  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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วาระที่  11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ       
บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท          
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อและได้ช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน                
ไม่เกิน  537,907,599   หน่วย ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัท    

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

   วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)           
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณ่ีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (..............................................................) 
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................)  
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................) 
หมายเหตุ   
 1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน            

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจ า    

ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
 

  



 

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562     หน้า 60 จาก 68 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม       
เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250  หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืนด้วย   
 

  วาระที่..........เรื่อง......................................................................................................... ..................... 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
     
   วาระที่..........เรื่อง............................................................................................ .................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
    
   วาระที่..........เรื่อง............................................................................................................. ................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   

   วาระที่..........เรื่อง..................................................................................................................... ......... 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  

   วาระที่..........เรื่อง............................................................................................................................. . 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

    วาระที่..........เรื่อง................................................................................................................ ................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
    วาระที่..........เรื่อง................................................................................................................ ................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
 
 
 



 

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562     หน้า 61 จาก 68 

 
    วาระที่..........เรื่อง................................................................................................................ ................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (..............................................................) 
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................)  
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
  (.............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  

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

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

 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................. สัญชาติ....... ......................................       
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง...................... .........................................
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด....................... ............................รหัสไปรษณีย์................ ........................ 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................ เสียง ดังน้ี 
      หุ้นสามัญ.................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
      หุ้นบุริมสิทธิ.............................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย) 
  (1)..............................................................................................................................อายุ......................ปี  
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง....... ..........................................................
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ 
  (2)   นางสาววรรณา  เมลืองนนท์    อายุ  48 ปี  อยู่บ้านเลขที่  126/33 ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่              
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  หรือ 
  (3)   นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่  442 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงส าเหร่          
เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600   หรือ 
  (4)   พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา            
เขตคันนายาว กรุงเทพ  10230  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญ           
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 
ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
           มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
            มอบฉันทะบางส่วน คือ 
       หุ้นสามัญ..................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง 
       หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ............................ ........เสียง 
          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....................................................เสียง 
 (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562   
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
   วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562     หน้า 63 จาก 68 

 

   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
  

   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ กรรมการบริษัท 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

2. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์           กรรมการบริษัท 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

3. พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

   วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี         
ประจ าปี  2563 

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

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 403,430,170.50 บาท              
เป็น 268,953,799.50 บาท และพิจารณาอนุมัติแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท            
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 268,953,799.50 บาท               
เป็น  806,861,398.50   บาท และพิจารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท        
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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

วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  จ านวน   1,075,815,198 หุ้น          
เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 537,907,599 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ DIMET-W3   
537,907,599 หุน้  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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วาระที่  11  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ            
บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อและได้ช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกนิ  
537,907,599   หน่วย ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัท    

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

   วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)           
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
 (7) ในกรณ่ีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
    ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบฉันทะ 
         (..............................................................) 
 
 

    ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
         (.............................................................)  
 
 

    ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                    (.............................................................) 
 
หมายเหตุ   

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้          
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน            
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบ        

ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์            
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย   
 

  วาระที่..........เรื่อง......................................................................................................... ..................... 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
  

   วาระที่..........เรื่อง............................................................................................ .................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
    

   วาระที่..........เรื่อง............................................................................................................. ................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
   

   วาระที่..........เรื่อง..................................................................................................................... ......... 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
   

   วาระที่..........เรื่อง............................................................................................................................. . 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
 

    วาระที่..........เรื่อง................................................................................................................ ................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
 
   วาระที่..........เรื่อง................................................................................................................ ................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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   วาระที่..........เรื่อง................................................................................................................ ................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (..............................................................) 
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................)  
 

     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
            (.............................................................) 
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   สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 10 

        Enclosure No. 10 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Registration Form 

 

ข้าพเจ้า........................................................................ ................................. สัญชาติ…………………………………………… 
I/WE                                                                     Nationality 
 

อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………….. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น………………………… 
Address 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 
 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 

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

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  เวลา 10.30 น. 
Thursday 19 December 2019 at 10.30 hours. 

ณ โรงแรมเมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) 
At Maple Hotel , Ballroom B (15th FL) 

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 
No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250 

 
          ข้าพเจ้า...................................................................................เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
            I                                                                      shareholder of porxy holder of 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………………………………… 
 Dimet (Siam) Public Company Limited of which the identification number 
 ได้มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 Attend the above mentioned meeting 
                                                          ลงช่ือ___________________________ผู้เข้าประชุม 
                                                          Sign                                             Meeting Attendant 
                                                               (___________________________) 

 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีจ่ะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนี้มาด้วย 

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, 
Kindly bring this set of documents for registration. 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 11 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 
Maple Hotel Map 

โรงแรมเมเปิล  
เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250  

โทรศัพท์ : 66 (0) 2-398-9999, 66 (0) 2-366-9222    โทรสาร: 66 (0) 2-398-1510 
Maple Hotel 

No. 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250 
Tel: 66 (0) 2-398-9999, 66 (0) 2-366-9222    Fax: 66 (0) 2-398-1510 

Facebook: https://www.facebook.com/maplehotelbangkok 
 

 


