
                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2563     หน้า 26 จาก 36 

         สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.   
 
 

     เขียนที ่......................................................................... 

วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ....................... 

 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................. สญัชาติ.............................................    
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุ้น   และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ........................ เสียง ดังนี ้
      หุ้นสามัญ.................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
      หุ้นบุริมสิทธิ.............................. หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมรีายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย) 
  (3.1)..............................................................................................................................อายุ......................ป ี
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.................................................................
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์...........................หรือ 
  (3.2)   พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา             
เขตคันนายาว กรุงเทพ  10230 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2563 ในวันที่  2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่  9              
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  
     ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (..............................................................) 
 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................)  
 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................)  
 
 
หมายเหตุ  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน          
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

ปิดอากรแสตมป ์
20 บาท 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2563     หน้า 27 จาก 36 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   
 
 

     เขียนที ่......................................................................... 

วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ....................... 

 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................. สญัชาติ.............................................     
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุ้น   และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ........................ เสียง ดังนี ้
      หุ้นสามัญ.................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
      หุ้นบรุิมสิทธิ.............................. หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมรีายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย) 
  (3.1)..............................................................................................................................อายุ......................ปี 
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.................................................................
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์...........................หรือ 
  (3.2)   พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 142 ซอยนวธาน ีแขวงรามอินทรา             
เขตคันนายาว กรุงเทพ  10230    
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2563 ในวันที่  2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่  9                
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
   วาระที่ 5   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)           
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า             
การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ             
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป ์
20 บาท 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2563     หน้า 28 จาก 36 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (..............................................................) 
 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................)  
 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (.............................................................) 
 
หมายเหตุ   
 1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน             

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจ า       

ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2563     หน้า 29 จาก 36 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล      
ห้องเมเปิล 3 เลขท่ี 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย   
 
  วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
     
   วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
    
   วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   
   วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  
   วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
    วาระที่..........เร่ือง................................................................................................................................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
    วาระที่..........เร่ือง................................................................................................................................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
 
 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2563     หน้า 30 จาก 36 

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

 
 

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

  (.............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2563     หน้า 31 จาก 36 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
   

     เขียนที ่.......................................................................... 

วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ....................... 

 (1) ข้าพเจ้า.................................................................................................. สญัชาติ.............................................      
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุ้น   และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ........................ เสียง ดังนี ้
      หุ้นสามัญ.................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
      หุ้นบุริมสิทธิ.............................. หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................... เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมรีายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย) 
  (3.1)..............................................................................................................................อายุ......................ปี 
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.................................................................
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์...........................หรือ 
  (3.2)   พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา             
เขตคันนายาว กรุงเทพ  10230 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/256-3  ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่  9             
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
           มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
            มอบฉันทะบางส่วน คือ 
       หุ้นสามัญ..................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
       หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง 
          รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....................................................เสียง 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
   วาระที่ 5   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)           
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

ปิดอากรแสตมป ์
20 บาท 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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 (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่        
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้          
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
    ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบฉันทะ 
         (..............................................................) 
 
    ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
         (.............................................................)  
 
    ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                    (.............................................................) 
 
หมายเหตุ   

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้           
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้นใหเ้ท่านั้น 

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจ า

ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ 
 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
  วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
  
   วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
    
   วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
   
   วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
   
   วาระที่..........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
 
    วาระที่..........เร่ือง................................................................................................................................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
 
   วาระที.่.........เร่ือง................................................................................................................................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
 
 
 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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   วาระที.่.........เร่ือง................................................................................................................................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   วาระที.่.........เร่ือง................................................................................................................................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 
   วาระที.่.........เร่ือง................................................................................................................................ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

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

           (.............................................................) 
 
 
 
 
 
 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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              สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
              Enclosure No. 5 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
Registration Form 

 
ข้าพเจ้า......................................................................................................... สัญชาติ…………………………………………… 
I/WE                                                                     Nationality 
 
อยู่บ้านเลขที…่………………………………………………………………………………….. 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 
  หุ้นสามญั .............................................................................................................  หุ้น 
  Ordinary share       shares 
 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders  No.1/2020 

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

 
วันท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. 
April 2nd , 2020 at 10.30 hours. 

ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3  
At Maple Hotel, Maple Room 3  

 
เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา 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) หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน…………………………………………………… 
 Dimet (Siam) Public Company Limited of which the identification number 
 ได้มาเขา้ร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 Attend the above mentioned meeting 
                                                          ลงช่ือ___________________________ผู้เข้าประชุม 
                                                          Sing                                             Meeting Attendant 
                                                               (___________________________) 

 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนีม้าด้วย 

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

 



                                  

                                 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2563     หน้า 36 จาก 36 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังสถานที่ประชุม 
Maple Hotel Map 

 
โรงแรมเมเปิล  

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ บางนา 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




