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ทะเบียนเลขท่ี 0107550000165 
ที่ DIMET 008/2562 
         วันท่ี 28  พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 2.  สารสนเทศเกีย่วกับการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 
 3. รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะใน 
  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ 
  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น   
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.,ข., ค.   
 6.  แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 7.  แผนที่ตั้งของสถานท่ีประชุม 
 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  6/2562 เมื่อวันที่                 
27 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 3 กรกฎาคม  2562 เวลา 10.30 น.              
ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 (ช้ัน 2 ตึก 2) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250          
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561            
แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯแล้ว ทั้งนี้ได้จัดส่งส าเนารายงาน         
การประชุมดังกล่าวมาแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 1)  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามความ
เป็นจริง 
 
วาระที่ 2      พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 
(การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่         
27 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติด้วยมติพิเศษแก่การโอนกิจการ
บางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.88 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (“บริษัทย่อย”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
กิจการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจของบริษัท และ เพื่อเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจออกจากกัน 
 
ในการนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ได้แก่ กิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สี 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีป้องกันสนิม สีอุตสาหกรรม และสีเคลือบไม้ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์สี
ทาอาคาร รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ที่ดินและอาคาร 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่
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เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจดังกล่าวไปยังบริษัทย่อย (“การโอนกิจการบางส่วน”) โดยการก าหนดมูลค่าการโอนกิจการบางส่วน
จะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ จะก าหนดวันโอนกิจการภายในปี 2562  หลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติด้วยมติพิเศษจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นเกี่ยวกับการโอนกิจการ
บางส่วนได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดราคาโอนกิจการบางส่วน การก าหนดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สิน 
จัดท าและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วนและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดท าและลงนามในค าขอและ/หรือเอกสาร
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน ตลอดจนการจัดท าค าขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือ
เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้น าส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย
ดังกล่าวมาแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2)   
 
การโอนกิจการบางส่วน ให้แก่บริษัทย่อย ไม่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และ
รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่ส าคัญ ตามมาตรา 107(2) 
(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติด้วยมติพิเศษแก่การโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท 
เอเช่ียน คอร์โรช่ัน คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.88 ของทุน         
จดทะเบียนช าระแล้ว (“บริษัทย่อย”) 
 
วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดซ้ักถามและใหค้ณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
  

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 
10.30 น. และบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ
ที่ 4 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับ
ใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้ตามแบบ ข. ซึ่งเป็น
แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน  ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคล
ใดดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้  ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น          
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  ขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม
แบบ ค. ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้มอบแก่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม 

 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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 รายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 3  

   
1. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์         กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร  

ความเสีย่ง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา         

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
   

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/ 2562 (Record Date)   
ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์) 
ประธานกรรมการ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561  เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 (ช้ัน 2 ตึก 2) เลขที่ 9          
ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพมหานคร 10250 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1 ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน ์   
ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/  
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และ กรรมการผู้จัดการ 

2 พลต ารวจโท สมคดิ บุญถนอม กรรมการ 

3 นายธีรชัย ลีนะบรรจง  กรรมการ /กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4 นายโชคชัย  เนียมรตัน ์ กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 

5 นางสาววรรณา  เมลืองนนท์    
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

6 นายมานิตย ์ กูธ้นพัฒน์    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7 พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่ลาประชุม 
-   ไม่มี    - 

เลขานุการบริษัท 
1. นางยุพดี  คู่เพ็ชร์งาม    

 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด 
 1.  นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตัน์ชัชวาลย ์  ผู้ตรวจสอบบัญช ี
 
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 

1. นายไพบูลย์  บุดดีวงศ์     ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญช ี
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณรงค์ศักดิ์  ทั่งทอง          บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
              ตามรายละเอียดในวาระที่ 6 

  
โดยมี  ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม   
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมพิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์ 
ผู้สื่อข่าว แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  และแนะน าประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด จากนั้นพิธีกรได้กล่าวต่อท่ีประชุมถึงวาระการประชุม ขั้นตอนการ
ด าเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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 ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ            
ณ ตอนลงทะเบียน 

 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง 
 เมื่อสิ้นสุดการแจ้งวาระการประชุมในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติในวาระนั้นๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ  เดินเก็บใบลงมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะน า
จ านวนคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ยกเว้น ในวาระที่ 5 ซี่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่งมอบบัตร
ลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะด าเนินการนับคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนท่ีจะเริ่มด าเนินการประชุมในวาระถัดไป  

 หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในวาระ
การประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 10  เรื่องพิจารณาอื่นๆ แต่ทั้งนี้ ในการซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น รบกวนท่านโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่น าไมโครโฟนไปมอบให้ และรบกวนท่านโปรดแจ้ง
ช่ือ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ประกอบการบันทึกในรายงานประชุมได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน  

  
  จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมไปตามล าดับวาระการประชุม 
     ประธานฯ  กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์ ผู้สื่อข่าว และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะมาจ านวนทั้งหมด 138 ราย นับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 219,932,771  หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.89 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจ านวน 537,906,894 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นเลขานุการบริษัท
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2561  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 
   เลขานุการที่ประชุมได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2561 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้   และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

  หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติมอีก และ ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลง
มติในระเบียบวาระนี้  ส าหรับวาระที่ 1 นี้จะต้องผ่าน การรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของ         
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
เลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน :   
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ านวน 111 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
213,277,437  หุ้น หรือร้อยละ 39.65   
  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วย    213,277,437 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100   ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วย        -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     -  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง        - เสียง  คิดเป็นร้อยละ     -  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษทัในรอบปี 2561 
 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561  ซึ่งแสดงผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
 

 
หมายเหตุ : /1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สีป้องกันสนิม สีเคลือบไม้ และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 
หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคดิเห็นในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง  
ส าหรับวาระที่ 2 นี้เป็นเพียงวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติใดๆ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  มิถุนายน 2561 

 บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามที่
ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน”ของรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และ
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบแล้ว 
  จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
I. นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ลูกหนี้การค้าในงบการเงินที่อายุเกิน 1 ปี 

หรือ 12 เดือน ข้ึนไปในปี 2561 มีจ านวน 12 ล้านบาท และมีการตั้งส ารอง 14 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทฯ จะมีแนวทาง
ในการบริหารส่วนน้ีอย่างไร 
ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานการประชุม :  ณ ปัจจุบัน การเก็บหนี้จากลูกค้ามีความล่าช้าเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ 
จากการเจรจาลูกค้าจะเริ่มทยอยช าระเงินแก่บริษัทฯ แต่ในเรื่องของระบบบัญชีการเงินส่งผลให้บริษัทฯ จ าเป็นที่จะต้องตั้ง
ส ารองไว้ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีท าธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน  อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาสถาณการณ์เงินของ
ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ 

II. นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : โดยปกติแล้วทางบริษัทฯ จะให้เครดิตแก่
ลูกค้าเป็นระยะเวลาเท่าไร 

 ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานการประชุม : โดยปกติเครดิตของลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  60 วัน ถึง 120 วัน 
III. นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : เรื่องสินค้าเสื่อมคุณภาพที่มีปริมาณเพิ่มมาก

ขึ้น ทางบริษัทฯ มีแนวทางการจัดการอย่างไร 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานการประชุม : การที่บริษัทฯ ตั้งค่าเสื่อมคุณภาพของสินค้าตามตัวเลขของฝ่ายบัญชี         
แต่ความจริงแล้วสินค้าเสื่อมคุณภาพบางส่วนสามารถน ากับมาท าเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบ
ขั้นตอนของกระบวนการดังกล่าวจากฝ่ายเทคทิคและฝ่ายผลิตของบริษัทฯ  
ไม่มผีู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเตมิแต่อยา่งใดอีก  
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
ส าหรับวาระที่ 3 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน  : 
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี ้จ านวน 111 ราย ท้ังที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 
213,277,437  หุ้น หรือร้อยละ 39.65   
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  สิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย   213,277,437 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100   ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วย        -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     -  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเป็นร้อยละ     -  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 

 
วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  
 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย 
 ในปีนี้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2561 เท่ากับ 35.74 ล้านบาท (งบรวม) ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  สิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2561 ดังปรากฏในหน้าที่ 3 ของรายงานประจ าปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม      
ในครั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน 
 จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
I. นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : จากการที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลนั้น จะนับระยะเวลาจากนี้นาน

เท่าไรถึงจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 
ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานการประชุม : หลังจากการปรับฐานบริษัทฯ ภายในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประสบปัญหา
และบริษัทฯ ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จ อีกทั้งการที่บริษัทฯ เริ่มด าเนินธุรกิจกับทางบริษัท Carboline โดย
น าลิขสิทธ์ิ (License) ของบริษัท Carboline มาด าเนินการผลิตสีป้องกันสนิมในประเทศไทย ในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ 
เริ่มด าเนินการผลิตสินค้าดังกล่าว โดยมีการจัดหาวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพเข้ามาผลิต ฝ่ายวิจัย และพัฒนา 
(R&D) และฝ่ายผลิตของบริษัทได้รับการอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากคาโบไลน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา       
อีกทั้งมีการปรับปรุงให้สินค้ามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ          
ซึ่งบริษัทฯ มีความเช่ือว่าภายในปีนี้บริษัทฯ จะมีความสามารถในการบุกตลาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มี
ก าไรส าหรับปี 2561 

II. นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : จากข่าวที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัท IGEN โดยการร่วมทุน
ดังกล่าวนั้นจะมีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี จะมีโอกาสที่ทางบริษัทฯ จะคืนทุนได้เร็วกว่านี้ได้หรือไม่ 
ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานการประชุม : ทางบริษัทฯ มีการขยายทุนและไปร่วมลงทุนร่วมกับบริษัท IGEN ซึ่งบริษัท 
IGEN ด าเนินธุรกิจรับเหมาทางไฟฟ้า โดยมีรายได้ต่อปีประมาณ 100 ล้านบาท ทางบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจร่วมลงทุนกับบริษัท 
IGEN นั้นหมายความว่าหากบริษัท IGEN มีผลก าไรแล้วจะปันผลก าไรดังกล่าวกลับมาสู่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ด าเนินการลงทุน 
14% ของบริษัท IGEN ดังนั้นผลก าไรจะกลับมาไม่เกิน 14% จากผลก าไรของบริษัท IGEN  นอกจากนั้นทางบริษัทฯ              
ได้ด าเนินการเปิดแผนกในการจัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัท IGEN ปัจจุบันบริษัท IGEN ได้ด าเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงโครงการน าสายไฟฟ้าลงดิน ในขณะเดียวกันบริษัท IGEN มีโรงงานผลิตบัสดักซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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โดยสินค้าสามารถน าไปจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ     จึงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี ทางบริษัทฯ จึงตัดสินใจลงทุนร่วมกับ
บริษัท IGEN 

III. นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ผลตอบแทนจากบริษัท IGEN ไตรมาร 1 ในปี 2562 จะคืนกลับมาให้        
ไดเมทได้บ้างหรือป่าว 
ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานการประชุม : เนื่องจากการลงทุนในบริษัท IGEN นั้น บริษัทฯ ลงทุนเพียง 14% ซึ่งบริษัท
ฯ ไม่ได้น ามาจัดท างบการเงินรวม (Consolidate) ดังนั้นจะต้องรอให้ทางบริษัท IGEN ปิดงบในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อท่ีจะ
ทราบว่าก าไรสุทธิจากการด าเนินงานมีเท่าใดและก าไรที่จะปันผลมาถึงบริษัทฯ เป็นจ านวนเท่าใด 

IV. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น :  จากการลงทุนในบริษัท IGEN  14%  นั้น ทางบริษัทฯ น าเงิน
ลงทุน 14% ดังกล่าวมาจากที่ใด  และจากการที่บริษัทฯ ด าเนินการรับผลิตสินค้า OEM ซึ่งท าให้มีรายได้ประมาณ 225 ล้าน
บาท นั้น  ทางบริษัทฯ จะสามารถเปิดตลาดหรือน าสินค้าให้โครงการก่อสร้างหมู่บ้านที่เกิดใหม่แถวชานเมืองได้ทดลอง
คุณภาพหรือไม่ 
ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานการประชุม : เงินลงทุน 14% มาจากการขยายทุนเมื่อ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทาง
บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือที่จะน ามาพัฒนาบริษัทฯ อีกทั้งเปิดตลาดใหม่  พัฒนาโปรแกรม ERP และจะท าโฆษณา
ให้กับตลาดสีทาอาคารโดยตรง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสีของบริษัทฯ  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก 

 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับวาระที่ 4 น้ีจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน  :  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ านวน 128 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
219,878,269  หุ้น หรือร้อยละ 40.88 
   
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   
2561   

 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วย   219,878,269 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วย       -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง       -- เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทแล้วก าหนดให้ก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ
ประจ าปีทุกครั้งให้มีกรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับมารับเลือกเพื่อด ารง
ต าแหน่งเดิมได้ ในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ดังนี ้

 
1. พลต ารวจโท สมคิด บุญถนอม กรรมการ 
2. นางสาววรรณา เมลืองนนท์   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการส ร รหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการทั้งสองท่านที่มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์ กลต 
และทั้งสองท่านมีทักษะความสามารถและมีประสบการณ ์ทางด้านธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  
จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับวาระที่ 5 นี้จะต้องนุมัติเป็นรายบุคคล และผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ านวน 135 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
219,891,771 หุ้น หรือร้อยละ 40.88 

พลต ารวจโท สมคิด บุญถนอม 

นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ 
 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังกรรมการกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็น
รายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 1. พลต ารวจโท สมคิด บุญถนอม    กรรมการ           
 เห็นด้วย   219,891,771 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100       ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         -       ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 งดออกเสียง          - เสียง  คิดเป็นร้อยละ         -          ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

2. นางสาววรรณา เมลืองนนท์         กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง     

 เห็นด้วย   219,891,771 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100        ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          -    ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 งดออกเสียง           - เสียง  คิดเป็นร้อยละ          -       ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
กรรมการทั้ง 2 ท่าน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ดังนี ้
พลต ารวจโท สมคิด บุญถนอม กรรมการทีได้รับฉันทานุมัติจากที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้กลับเข้ามาท าหน้าที่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติ อีกทั้งมีความยินดีที่จะท าหน้าที่ตามที่ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจ โดยจะใช้เวลาหลังจาก
เกษียณอายุราชการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากที่สุด 

  
นางสาววรรณา เมลืองนนท์  กรรมการทีได้รับฉันทานุมัติจากท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์ให้กลับเข้ามาท าหน้าที่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง กล่าว
ขอบพระคุณผู้ถือหุ้น และจะปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เรื่องของการบริหารความเสี่ยง ตามหน้าที่ให้ดีที่สุด 
ตามที่ท่านประธานการประชุมได้กล่าวไว้ว่าบริษัทฯ มีความพยายามที่จะปรับการด าเนินธุรกิจร่วมถึงการพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขั้นและการเติบโตของบริษัทฯ และให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 
ทั้งนีเ้ลขานุการขอเป็นตัวแทน แสดงความยินดตี่อกรรมการทั้งสองทา่นท่ีได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุน้ให้กลับมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัทจากจ านวน 7 คน เป็น 8 คน และแต่งต้ังกรรมการใหม่ จ านวน 1 คน  
คือ   นายณรงค์ศักดิ์  ทั่งทอง 
 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเจริญเติบโตของบริษัทฯ จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้น
สมควรอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 7 คน เป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 1 คน คือ นายณรงค์ศักดิ์       
ทั่งทอง  
 นายณรงค์ศักดิ์ ท่ังทอง  ได้ผ่านการเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่น าเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท ดังต่อไปนี้ 

 

จากเดิม 
กรรมการของบริษัทมี 7 คน  ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
 

1 นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 
2 นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 
3 นายโชคชัย เนียมรตัน ์



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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4 พลต ารวจโท สมคดิ  บุญถนอม 
5 น.ส.วรรณา  เมลืองนนท์ 
6 นายมานิตย์                                      กู้ธนพัฒน์                                             
7 พลต ารวจตรี ประภาส ปิยะมงคล 

 
แก้ไขเป็น 
กรรมการของบริษัทมี 8 คน  ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้

1 นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 
2 นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 
3 นายโชคชัย เนียมรตัน ์
4 พลต ารวจโท สมคดิ  บุญถนอม 
5 น.ส.วรรณา  เมลืองนนท์ 
6 นายมานิตย์                                      กู้ธนพัฒน์                                             
7 พลต ารวจตรี ประภาส ปิยะมงคล 
8 นายณรงค์ศักดิ์     ทั่งทอง 

 
 โดยการแก้ไขจ านวนกรรมการบริษัทดังกล่าว ไม่กระทบอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทที่ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท
ล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 4 เป็นกรรมการที่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทเช่นเดมิ ซึ่งได้ก าหนดให้กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือ
ช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
 
  

  
 
 นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดงักล่าว ให้เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไขถ้อยค าในแบบค าขอเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการดังกล่าวและหนังสือรับรอง
บริษัทได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือหน่วยงานราชการใดมีค าสั่งให้แก้ไขถ้อยค าบางประการในเอกสาร
ดังกล่าว อีกท้ัง ด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียงการจัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นค าขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการ
ติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว         
เป็นต้น 
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของ            
นายณรงค์ศักดิ์  ทั่งทอง ตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามาถและมีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

นายณรงค์ศักดิ์  ทั่งทอง 

อายุ 49 ป ี 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจาก 7 คน เป็น 8 คน โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มจ านวน 1 คน คือ             
นายณรงค์ศักดิ์  ทัง่ทอง  รวมทั้งการมอบอ านาจเพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  
จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

I. นายค านึง ประวีณวรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : การเพิ่มกรรมการ 1 คน จะท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดีกว่าเดิมหรือไม่ 
ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานการประชุม : คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมและพิจารณาถึงคุณสมบัติของคุณณรงค์ศักดิ์        
ทั่งทอง แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม กอปรกับคุณณรงค์ศักดิ์ เป็น CEO ด าเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายตลาดสอีุตสาหกรรมของบริษัทฯ ส าหรับพ่นช่วงล่างรถบรรทุกเข้าสู่
ตลาดรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้น 
นายณรงค์ศักดิ์  ทั่งทอง  : กล่าวสวัสดีท่านผู้ถือหุ้นและแนะน าประวัติตนเองว่าปัจจุบันได้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถบบรทุกขนาด
ใหญ่มาเป็นระยะเวลา 25 ปี อีกทั้งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบรถบรรทุกและรู้จักกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอยู่
หลากหลายและมองว่าประสบการณ์ที่มีอยู่จะมาสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตขึ้นได้ รถบรรทุก
ขนาดใหญ่มีการขายประมาณ 40,000 คันต่อปี รถทุกคันจะต้องใช้สีใหม่ทั้งหมด ทั้งช่วงล่าง ตัวถัง จากประสบการณ์มีความเช่ือ
ว่าจะสามารถท าให้บริษัทฯ มีก าไรเพิ่มมากขึ้น 
ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับวาระที่ 6 น้ีจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ านวน 137 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
219,892,371  หุ้น หรือร้อยละ 40.88 
 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัทจากจ านวน 7 คน เป็น 8 คน และ
แต่งต้ังกรรมการใหม่ จ านวน 1 คน  คือ นายณรงค์ศักดิ์  ท่ังทอง ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นด้วย    219,892,371 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100        ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          -    ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง           - เสียง  คิดเป็นร้อยละ          -       ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปีบัญชี 2562 (ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561  ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562) 

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  (ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2561  ถึงวันท่ี  30 มิถุนายน 2562 )  ใน วงเงินไม่เกิน 1.6 ล้านบาท  ดังนี ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประจ าปี ค่าตอบแทนกรรมการ 

2562 (ปีที่เสนอ)   1.6   ล้านบาท/ปี 

2561 1.2 ล้านบาท/ปี 
ใช้จริง 1,610,000บาท/ป ี



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2562     หน้า 14 จาก 41 

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
I. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจาก 1.2 ล้าน

บาท เพิ่มเป็น 1.6 ล้านบาท น้ัน มีกรรมการทั้งหมดกี่ท่าน และในส่วนท่ีเกินมา 400,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหน 
ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม:  ช้ืแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการบริษัทในปีบัญชีที่ผ่านมานั้นมีทั้งหมด 7 ท่าน 
ค่าตอบแทนกรรมการที่ตั้งไว้ 1.2 ล้านบาท และใช้จริง 1.6 ล้านบาท นั้น เนื่องจากมีการเพิ่มคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และมีการประชุมในเรื่องส าคัญที่คณะกรรมการต้องพิจารณาอนุมัติหลายรอบ ท าให้ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น 
และส าหรับปี 2562 นี้ มีกรรมการเพิ่มอีก 1 คน จากเดิม 7 คน เป็น 8 คน นั้น คณะกรรมการจึงขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1.6 ล้านบาท 
ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
ส าหรับวาระที่ 7 นี้จะต้องผ่านการมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ านวน 138 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
219,932,771  หุ้น หรือร้อยละ 40.89 
 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 (ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  ถึงวันที่ 30  
มิถุนายน 2562) วงเงินไม่เกิน 1.6 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วย    219,932,771 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100        ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          -    ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง           - เสียง  คิดเป็นร้อยละ          -       ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 เลขานุการบริษัทแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
120  และตามข้อบังคับของบริษัทท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง  บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด 
รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจ าปี  จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้ 
 

1. นายสมคิด  เตียตระกูล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2785 หรือ 
2. นางสาวกัญญาณัฐ      ศรีรัตน์ชัชวาลย์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6549 หรือ 
3. นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6624 
 

แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จ ากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 (ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562) เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
1.17 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

 บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ) ซึ่งข้อมูลการเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าสอบบัญชีในปีท่ีผ่านมาดังนี้ 

 
ประจ าปี ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี

DIMET ACCT 
2562 (ปีที่เสนอ) 950,000 บาท/ปี 220,000 บาท/ปี 
2561 950,000 บาท/ปี 220,000 บาท/ปี 

  



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785   
หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549  หรือนายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเทียนเลขที่ 6624 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรอง           
งบการเงินของบริษัทในปี 2562 และเห็นควรก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1.17 ล้านบาท โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับวาระที่ 8 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ านวน 138 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
219,932,771  หุ้น หรือร้อยละ 40.89 
 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้ 
เห็นด้วย    219,932,771 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วย        -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       -    ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง         - เสียง  คิดเป็นร้อยละ       -  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 6, 31 และ 35 
เลขานุการบริษัทแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ เสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผย  สารสนเทศและการเพิก
ถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560” ก าหนดคุณสมบัติหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น   

2. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
3. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยค าสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6, 31 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 6   ให้ตรงตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560” ดังนี ้

         “ ข้อ 6.หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผู้ถือและมีลายมือช่ือกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือไว้
แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด” 

 
ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ดังนี ้

“ข้อ 31.คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ประธานกรรมการจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือท่ีประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ 
ต่อไปในกรณีที่ประธานกรรมการก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมหรือจะส่งหนังสือนัดประชุม โดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ต้องมี
กรรมการมาประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้
แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสี่ต้องมีกระบวนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายใน
ที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว  และมี
ระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์
ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้” 
 

ข้อ 35  การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อความสอดคล้องและเป็นไป มาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535  ดังนี ้
“ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ            
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นภายใน
สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45)วัน นับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ปรากฏ
ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท” 

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับวาระที่ 9 นี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
เลขานุการบริษัทฯ ประกาศผลการนับคะแนน :  
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ านวน 138 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
219,932,771  หุ้น หรือร้อยละ 40.89 
 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 6, 31 และ 35 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย  219,932,771  เสียง            คิดเป็นร้อยละ 100.00       ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
ไม่เห็นด้วย       -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -     ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
งดออกเสียง      -  เสียง            คิดเป็นร้อยละ      -   ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
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วาระที่ 10   เร่ืองพิจารณาอ่ืนๆ 
 เลขานุการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  

I. นายศักดิ์ชัย สกลุศรมีนตร ีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง : สอบถามเรื่องต่างๆ ดังนี ้

1.1 สอบถามในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น จากสภาพคล่องของ          
งบการเงินบริษัทฯ มีเงินสดเหลืออยู่ 13 ล้านบาท เพียงพอที่จะหมุนเวียนสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
หรือไม่ 
ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องงบการเงินที่เปิดเผยอยู่ในรานงานประจ าปีนี้          
เป็นงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561  บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ 13 ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทฯ มีการ
เพิ่มทุนในเดือนกรกฎาคม 2561 ท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการประมาณ 80 ล้านบาท ซึง่เพียง
พอที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ขอยืนยันกับ       
ผู้ถือหุ้นว่าจะระมัดระวังในการใช้เงินในการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

1.2 สินทรัพย์หมุนเวียนเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัด 5 ล้านบาทนั้น มีการใช้ค้ าประกันใคร  
ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม: อธิบายว่าบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกรรมในเรื่องการท าหลักทรัพย์           
ค้ าประกันกับธนาคาร ซี ไอ เอ็ม บี (CIMB) เพื่อค้ าประกันในเรื่องของซองประมูลงานต่างๆ ของบริษัทฯ กับ           
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด เป็นต้น  

1.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ไดล้งหมายเหตุประกอบงบ 10 นั้น มูลค่าเงินหายไปแต่ได้มีการลงหมายเหตุไว้ ไม่ทราบว่าเป็น
เพราะอะไร 
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด: แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เงินลงทุน
บริษัทย่อยนั้น มิได้หายไปไหน ด้วยผลประกอบการณ์ของบริษัทย่อย (บจ.เอเช่ียน คอร์โรช่ัน คอนโทรล เทคโนโลยี)      
ยังไม่บรรลุเป้า ดังนั้นผู้บริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าควรตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ก่อน เมื่อสถานการณ์หรือ           
ผลประกอบการของบริษัทย่อยดีขึ้น ค่าเผื่อด้อยค่าที่ตั้งไว้ก็จะถูกกลับรายการมาใช้ประโยชน์ มูลค่าของการลงทุน          
จะกลับมาเหมือนเดิม 

1.4 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงสินค้าส าเรจ็รูป ปี 2560 มียอดบวกประมาณ 7 ล้านบาท แต่ในปี 2561 ในส่วน
ของสินค้าส าเร็จรูปมียอดติดลบไมท่ราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด 
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด : อธิบายให้ผู้ถอืหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า
เป็นค่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างสินค้าต้นงวดกับปลายงวด ในกรณีที่ติดลบหมายความว่าบริษัทเอาของต้นงวดไปขาย
ให้กับลูกค้าได้มากขึ้น  

II. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ : สอบถามว่าจากการพิจารณารายงานประจ าปี 2561 นั้น บริษัทฯ          
มีโครงการไปบริจาคสีและทาสีให้กับสถานที่ต่างๆ จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาขายสีราคาพิเศษให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อน าไป
มอบให้กับโรงเรียนหรือโครงการต่างๆ และจะท าป้ายเพื่อช่วยโฆษณาให้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ทางโรงเรียนที่ได้รับ
บริจาคสีท าหนังสือขอบคุณมายังบริษัทฯ  
ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : บริษัทฯ มีความยินดีในการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ท า
กิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้หากทางผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะร่วมท ากิจกรรมดังกล่าว ก็สามารถติดต่อประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 

III. นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ วาระที่ 
2 รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ขอให้ให้บริษัทฯ อธิบายเรื่องผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเพิ่มเติม 
ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม: ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการบริหารและด าเนินกิจการในปี 2561 
ของบริษัทท่ีผ่านมาดังนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยท่ีได้ลิขสิทธิ์ (license) การผลิตสีจากออสเตรเลีย และ 
อเมริกา ซึ่งการผลิตสีดังกล่าว บริษัทฯ ต้องหาแหล่งวัตถุดิบในประเทศเพื่อลดต้นทุนสินค้า รวมทั้ง แผนกแลปและฝ่าย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องศึกษาและปรับสูตรในการผลิตสีเพื่อให้เหมาะกับสภาวะอากาศในประเทศไทย   
นอกจากนั้นบริษัทฯ เริ่มเข้าไปน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เช่น บริษัท  ปตท. จ ากัด (มหาชน),         
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด กอปรช่วงนี ้บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด มีโครงการที่จะ Renovate แท่นขุดเจาะน้ ามัน
ใหม่ทั้งหมด นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการปรับปรุงกระบวนการท างานและการผลิตให้มี



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2562     หน้า 18 จาก 41 

 

  

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลมากขึ้น เช่นการพิจารณาการให้เครดิตการปรับปรุงกระบวนการผลิต การลงทุน           
ในการซื้อเครื่องจักร และการจัดท าสื่อโฆษณาสินค้า   
นอกจากนั้นในต้นปี 2562 บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการขอบคุณลูกค้า ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมกราคม 
2562 บริษัทฯ จะเชิญกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เช่น ปตท. จ ากัด (มหาชน), บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด, ลูกค้ากลุ่ม 
Oil & Gas, ลูกค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

IV. นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเรื่องของอายุ Dimet-W2 ว่า ระยะเวลาของ Dimet–W2 
นั้นไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการระดมทุนที่ไปลงทุนในธุรกิจอื่น ควรก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกัน                 
ซึ่งระยะเวลา 7 ปี ในการลงทุนนั้นนานเกินไป  
ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม: ช้ีแจงเพิ่มเติมในเรื่องอายุของ Dimet-W2 ได้มีการแจ้งกับทาง            
ตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วว่ามีระยะเวลา 1 ปี เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 2 คือ วันที่                     
30 พฤศจิกายน 2561 ครั้งท่ี 3 คือ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งสุดท้ายวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในครั้งแรก
นั้นไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ  
การใช้สิทธิ warrant นั้นสะท้อนให้เห็นถึงผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ หากผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ 
ดีขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ที่จะปิดในเดือนธันวาคม 2561 นั้น อาจมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ Dimet-W2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
มากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามท าให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นในช่วง 2 ไตรมาสนี้ เพื่อที่ผู้ถือหุ้น
สามารถเห็นถึงมูลค่าของการใช้สิทธิ Dimet-W2 และในส่วนของบริษัทฯ จะได้น าเงินที่ได้จากการใช้สิทธิ Dimet-W2 
ไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ หรืออาจจะขยายในเรื่องของกลุ่มลูกค้า OEM ให้มากข้ึน 
ในเรื่องของระยะเวลาในการลงทุน 7 ปี ของบริษัทฯ นั้นเป็นระยะเวลาที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ประเมินมา          
ซึ่งหากมองในแง่ธุรกิจแล้วนั้น บริษัท ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง ก าลังมีการเจริญเติบโตในด้านธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
ส่วนธุรกิจของสีใน 2 ไตรมาสก็เริ่มดีขึ้น ในส่วนของ Dimet Warrant นั้น หากบริษัทฯ จ าเป็นต้องระดมทุนเพื่อลงทุน
ในกิจการอื่นใดในอนาคตหรือขยายทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะน าเงินไปลงทุนในธุรกิจต่อไป ก็อาจจะพิจารณาเรื่อง          
Warrant 3  

V. นางรสลิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : แจ้งปัญหาในการเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ             
บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากนางรสลินท าการโอนเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารการโอนเงินดังกล่าว
ให้กับบริษัท จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ จะโอนเงินคืนจ านวน 100 บาท ให้เมื่อใด  
ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ประธานการประชุม : ช้ีแจงว่าบริษัทฯ ได้มีการคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ 
ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ท าการขยายทุนครบตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว  ในประเด็นนี้อาจจะมีการ
คลาดเคลื่อนให้ประสานงานกับเลขานุการบริษัทฯ เพื่อท าการตรวจสอบช่ือและนามสกุล หลักฐานการโอนเงิน เพื่อคืนเงิน
ให้ผู้ถือหุ้นต่อไป ประธานฯ ขอโทษผู้ถือหุ้นท่ีเกิดปัญหาขึ้นดังกล่าว  
ไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  
ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ 
การประชุมวันนี้ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ ได้รับค าแนะน าจากผู้ถือหุ้นในหลายๆ ส่วน ซึ่งทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร     
จะน าไปปรับปรุงพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้นเพื่อสร้างก าไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ปิดการประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

ลงช่ือ ____________________________กรรรมการ ลงช่ือ __________________________________กรรมการ 
         (       นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน ์      )                (        นายธีรชัย   ลีนะบรรจง           ) 
 

 
 
 
 
 

              ลงช่ือ __________________________________เลขานุการที่ประชุม 
(นางยุพดี  คู่เพ็ชร์งาม) 

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
สารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่         
27 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่บริษัท เอเช่ียน คอร์โรช่ัน คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.88 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (“บริษัทย่อย”) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
 
1.  การโอนกิจการบางส่วน 

บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ได้แก่ กิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สี ประกอบด้วย            
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีป้องกันสนิม สีอุตสาหกรรม และสีเคลือบไม้ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร รวมถึง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ที่ดินและอาคาร เงินลงทุนในบริษัท ซันโค๊ท 
(ไทยแลนด์) จ ากัด เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวไปยังบริษัทย่อย โดยไม่โอนลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และเงินลงทุนให้แก่บริษัทย่อย 

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ไม่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัท แต่อย่างใด และ
รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551                
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน         
พ.ศ 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดีการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว ถือเป็นการโอน
กิจการบางส่วนท่ีส าคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมด                
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) โดยบริษัทฯ จะรับช าระราคาด้วยหุ้นเพิ่มทุนใน
บริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับราคาโอนกิจการ และจะด าเนินการโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สี ในวันก าหนดโอนกิจการภายในปี 2562 อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์บางรายการอาจด าเนินการโอนแล้วเสร็จภายหลังวันก าหนด
โอนกิจการ อาทิ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา ใบอนุญาต และบุคลากร ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการจด
ทะเบียนโอนตามขั้นตอนของกฎหมายหรือตามเง่ือนไขแห่งข้อตกลงหรือสัญญา ไม่ว่ากรณีใด คาดว่าการโอนสินทรัพย์               
ทุกรายการจะแล้วเสร็จภายในปี 2562  
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2.  แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและหลังการโอนกจิการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย  
แผนภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ กอ่นการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 

 

 
หมายเหต:ุ 1บริษัท ไอเจน เอนจิเนยีริ่ง จ ากัด มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 270,000,000 บาท รายชือ่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

ประกอบดว้ย: 
1. บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน)         ถือหุ้นจ านวน 1,080,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 
2. บริษัท อิเล็กทริค โซลูชั่นส์ (เอส) พีทอีี ลิมิเต็ด   ถือหุ้นจ านวน    702,001 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 
3. บริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จ ากัด         ถือหุ้นจ านวน    539,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 
4. บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)        ถือหุ้นจ านวน    378,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 
     ผู้ถือหุ้น 4 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องและไม่มีอ านาจการควบคมุในบริษัทฯ 
 

แผนภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ หลังการการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 
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3.  หลักการและเหตุผลในการโอนกิจการบางส่วน  
การโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างกิจการเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน และเพื่อเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยง           
ในการประกอบธุรกิจออกจากกัน 

 
4. ขั้นตอนในการโอนกิจการบางส่วน 

4.1 บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เพื่ออนุมัติการโอนกิจการบางสว่น 
และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน  

4.2 ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเจรจาตกลงท าสัญญาโอนกิจการบางส่วนและธุรกรรม          
ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวันโอนกิจการบางส่วน และด าเนินการโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดข้างต้นให้แก่            
บริษัทย่อย และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป  

4.3 ในวันก าหนดโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการของบริษัทฯ จะด าเนินการโอนกิจการบางส่วน
ของบริษัทฯ ได้แก่ กิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สี ประกอบด้วย 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ได้แก่          
สีป้องกันสนิม สีอุตสาหกรรม และสีเคลือบไม้ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและที่ใช้         
ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ที่ดินและอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ 
ทรัพย์สินทางปัญญา สัญญา และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวไปยังบริษัทย่อย 
โดยการก าหนดมูลค่าการโอนกิจการบางส่วนจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) โดยบริษัทฯ จะรับช าระราคา
ด้วยหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับราคาโอนกิจการ ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ การโอนกิจการบางส่วนของ
บริษัทฯ ให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในปี 2562 

 
นอกจากน้ี เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัตมิอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษทัฯ 
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดราคาโอนกิจการบางส่วน การก าหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สิน จัดท าและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วนและ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จัดท าและลงนามในค าขอและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน ตลอดจน          
การจัดท าค าขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นค าขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
5. ผลกระทบของการโอนกิจการบางส่วนต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานบริษัท 

การโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจาก
เป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ภายหลังการโอนกิจการบางส่วนจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับ
โครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 
6. ผลกระทบของการโอนกิจการบางส่วนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากภายหลังการโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน
บริษัทย่อยที่รับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการท ารายการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่

บริษัทย่อย เป็นการจัดกลุ่มสายงานของธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สีให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน รายการดังกล่าวจึงมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผลคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว 

 
8.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

- ไม่มี - 
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               สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

            นางสาววรรณา  เมลืองนนท์       
อายุ 48 ปี 

หัวข้อ รายละเอียด 
วันเดือนปีเกิด / สัญชาต ิ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2512 / ไทย 
ที่อยู่ 126/33 ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
การศึกษา ปริญญาโท  บริหารธุรกิจบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี  บัญชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประวัติการท างาน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอค-พลัส คอนซลัแตนท์ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท สยาม ไบโอแมส ซัพพลาย จ ากัด 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 บมจ.ไดเมท (สยาม) 
วาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ    
 บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี 8 มีนาคม 2561 ถึงปัจจุบัน 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี 1/2562     หน้า 24 จาก 41 

หัวข้อ รายละเอียด 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี ณ วันท่ี 28/5/62 การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 ปี 2562 ณ 28/5/62 

: คณะกรรมการบริษัท 9/9  ครัง้ 9/10  ครัง้ 

 : คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6  ครัง้ 4/4  ครัง้ 

 : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2/3  ครัง้ 7/7  ครัง้ 

 
: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3/3  ครัง้ 1/1  ครัง้ 

การมีส่วนได้ ส่วนเสยีในการประชุมฯ :  - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2561 :  - ไม่มี - 

ส่วนไดส้่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ 
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สญัญา 

:  - ไม่มี - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 
อายุ 61  ปี 

หัวข้อ รายละเอียด 
วันเดือนปีเกิด / สัญชาต ิ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2500 / ไทย 
ที่อยู่ 442 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงส าเหร่ เขตธนบุร ี
 กรุงเทพมหานคร 10600 
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ศิลปศาสตรบณัฑติ (รัฐศาสตร)์ 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ Director Accreditation 
 Program (DAP รุ่น 132/2016)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการท างาน รองคณบดฝี่ายบริหาร, รักษาการรองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน 
 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยวิศวกรรมและเทคโนโลย ี
 อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมพลงังาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 อาจารย์และหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเซยีอาคเนย ์
 ผู้จัดการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรม- 
 แห่งประเทศไทย 
 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัทอินเตอร์เอน็ยิเนียริ่งมาเนจเมนต์ จ ากัด 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 ผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาวศิวกรโครงการ บริษัท เติมเอนจิเนียริง่ จ ากัด 

ที่ปรึกษาวิศวกรโครงการ และผู้จดัการโครงการ  บริษัทเอ็นแอลด-ี 
เวลอปเมนต์ จ ากัด 
วิศวกรเครื่องกล บริษัทมิวคอนสตรัคชั่น จ ากัด 

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคอรล์เทค 
 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทสกายแลป จ ากัด 
 อาจารย์ประจ า สาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการสภาวิศวกร 
วาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ สิงหาคม 2559 ถึงปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี 8 มีนาคม 2561 ถึง

ปัจจุบัน 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี ณ 28/5/62 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 ปี 2562 ณ 28/5/62 
: คณะกรรมการบริษัท 7/9 ครั้ง 10/10 ครั้ง 

: คณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง 4/4 ครั้ง 

 
: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3/3  ครั้ง 1/1  ครั้ง 

การมีส่วนได้ ส่วนเสยีในการประชุมฯ :  - ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 
2560 

:  - ไม่มี - 

ส่วนไดส้่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคูส่ัญญา 

:  - ไม่มี - 

 
 
 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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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  
 กรณีมีการแก้ไข ช่ือ 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 านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราบริษัท         
ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้น าหนังสือ
มอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
แห่งประเทศนั้นท าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกช้ันหนึ่ง 

 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้ว่า 
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ..................” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลาย 

 พิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือช่ือรับรอง และต้อง
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
แนบไปพร้อมกันด้วย 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ            
เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

(1)   นางสาววรรณา  เมลืองนนท ์ อายุ  48  ปี 
ที่อยู่ 126/33 ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

(2) นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์   อายุ 61 ปี 
ที่อยู่ 442 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น 
และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง         
โดยส่งถึงบริษัทฯ 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. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้
มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 

6. การลงทะเบียน : เจ้าหน้าท่ีบรษิัทฯ จะเปิดรับลงทะเบยีนก่อนเริม่การประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 
1. การเรียกประชุม 

 ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอ           
เพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจาราณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 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 านวนหุ้นที่ จ าหน่าย           
ได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือ          
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 

 ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่ อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
 

3. การออกเสียงลงคะแนน 

 ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ                
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    การขายหรือโอนกิจการของบริษทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ก) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ข) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ         

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น            
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

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

 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ 

 ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน         
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 

 ข้อ 18. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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         สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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......................ปี 
อยู่บ้านเลขที่......................ถนน...........................................................ต าบล/แขวง.................................................................
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์...........................หรือ 
  (3.2)   นางสาววรรณา  เมลืองนนท์  อายุ  48 ปี  อยู่บ้านเลขที่  126/33 ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่         
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  หรือ 
  (3.3)   นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์  อายุ  61 ปี อยู่บ้านเลขที่  442 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงส าเหร่ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600    
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 (ช้ัน 2 ตึก 2) เลขท่ี 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 1/2562     หน้า 32 จาก 41 

 

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 
      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)   นางสาววรรณา  เมลืองนนท์  อายุ  48 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 126/33 ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่          
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  หรือ 
  (3.3)   นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ อายุ  61 ปี  อยู่บ้านเลขที่  442 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงส าเหร่ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600       
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 (ช้ัน 2 ตึก 2)        
เลขท่ี 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

   วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

   วาระที่ 3   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)           
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า             
การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 

ปิดอากรแสตมป ์
20 บาท 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ             
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 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) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล      
ห้องเมเปิล 3 (ช้ัน 2 ตึก 2) เลขท่ี 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย   
 

  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 
   

   วาระที.่.........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  

   วาระที.่.........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) 
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    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) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  

   
     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)   นางสาววรรณา  เมลืองนนท์  อายุ  48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 126/33 ถนนบางแวก  แขวงบางไผ่           
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160  หรือ 
  (3.3)   นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่  442 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวงส าเหร่ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 (ช้ัน 2 ตึก 2)         
เลขท่ี 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 2561   
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

   วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  
 
 
 

ปิดอากรแสตมป ์
20 บาท 



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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   วาระที่ 3   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)           
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 (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 1/2562  
ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 (ช้ัน 2 ตึก 2) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

  วาระที.่.........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
  

   วาระที.่.........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
    

   วาระที.่.........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
   

   วาระที.่.........เร่ือง.............................................................................................................................. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
              เห็นด้วย............เสียง   ไม่เห็นด้วย............เสียง        งดออกเสียง............เสียง  
   

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



 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
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   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) 
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 สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
     Enclosure No. 6 
 

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 1/2562 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No.1/2019 

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

 
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. 

July 3, 2019 at 10.30 hours. 
ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 (ช้ัน 2 ตึก 2) 

At Maple Hotel, Maple Room 2 (the 2nd Fl, Building 2) 
 

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 1/2562     หน้า 41 จาก 41 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




