
 

 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

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

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

(1) ขาพเจา..............................................................................................................  สัญชาติ................................... 

อยูบานเลขที่......................................................ถนน........................................ตําบล/แขวง...................................................... 

อําเภอ/เขต...................................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย........................... 

 (2) เปนผูถือหุนของ   บริษัท  ไดเมท (สยาม)  จํากัด  (มหาชน)    

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิน้รวม ................................. หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ...............................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.........................................เสียง 
 (3)  ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอสิระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย5) 

  (3.1) ชื่อ..................................................................................................................... อายุ ..........................ป 

อยูบานเลขที่.................................................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..................................... 

อําเภอ/เขต.................................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย....................  หรือ 

  (3.2) นายสมชัย  อภิวัฒนพร อายุ  69 ป ที่อยู 999/213 ซอย เกศินวีลิล แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม. 10310 หรือ 

  (3.3) นางสาววรรณา  เมลืองนนท    อายุ  51 ป ที่อยู 126/33 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค กทม. 10160  หรือ 

  (3.4) นายกฤษฎา  สุรวัฒนวิเศษ อายุ  37 ป ที่อยู 2033/513 คอนโดแชพเตอรวัน เดอะแคมปส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

             เขตจตุจักร กทม. 10900  

 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองออดิเทอเลี่ยม ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด 

ทาวเวอร เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นดวย  

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ตามมาตรา 100 เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                   เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จํานวน 537,440,676 บาท จาก 806,861,398.50 บาท เปน   

269,420,722.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญ และใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไมไดจําหนาย จํานวน 

1,074,881,352  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอ 4. ของหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                   เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 941,921,952 บาท จาก 269,420,722.50 บาท เปน 

1,211,342,674.50 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 1,883,843,904 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ  0.50 บาท และอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพ่ือให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                   เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

 

อากรแสตมป 

20 บาท 

สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน ไมเกิน 1,883,843,904 หุน มูลคาที่ตราไว  

หุนละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้

ก. จัดสรรหุ นสา มัญที่ ออกใหม  จํ านวนไม เกิน  1 ,076 ,749 ,044  หุ น  เพื่ อการ เสนอขายหุ น                

(Rights Offering : RO) ในราคาหุนละ 0.10  บาท 

ข. จัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม จํานวนไมเกิน 806,553,591 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DIMET-W4) ซึ่งออกใหกับผูถือหุนเดิมของ

บริษัท ที่จองซื้อและชําระคาหุนสามัญ 

ค. จัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม จํานวนไมเกิน 541,269 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิ DIMET-W3 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                   เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คร้ังที่ 4 

(DIMET-W4) จํานวนไมเกิน 806,553,591 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและชําระคาหุน

สามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                   เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                   เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 

 (6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

  ลงชื่อ                                                                                      ผูมอบฉันทะ 

                                 (                                                                                      ) 

 

  ลงชื่อ                                                                                    ผูรับมอบฉันทะ 

                                (                                                                                       ) 

 

  ลงชื่อ                                                                                    ผูรับมอบฉันทะ 

                                (                                                                                      ) 

 

  ลงชื่อ                                                                                    ผูรับมอบฉันทะ 

                                (                                                                                     ) 
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หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน         

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะตองพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 ใน

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองออดิเทอเลี่ยม ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร เลขที่ 1011 

ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

  วาระที่  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................................ 

         (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระที่  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................................ 

         (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระที่  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................................ 

         (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระที่  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................................ 

         (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระที่  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................................ 

         (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระที่  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................................ 

         (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ           ผูมอบฉันทะ 

    (     ) 

ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 

   (     ) 

ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 

   (     ) 

ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 

   (    ) 

ลงชื่อ            ผูรับมอบฉันทะ 

   (    ) 
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