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วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญั ประจ าปี 2564 ซึง่จดัประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
 2.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 3.  สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษัิท  

ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 4.  ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 5.  ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 6.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 7.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
 8.  แผนท่ีการจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
 9.  แบบฟอรม์ลงทะเบียน 
 10.  แบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 15 
ตลุาคม 2564 ไดม้ีมติใหเ้รยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 เวลา 9:30 น. ณ ส านกังานใหญ่
ของบริษัท เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สมทุรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันที่ 
29 เมษายน 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รว่มกนัพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่ได้
จัดขึน้เมื่อวันที่  29 เมษายน 2564 บริษัทได้มีการจัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 และน าสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายใน 14 
วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัท รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย ล าดบัท่ี 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า การประชมุดงักล่าวไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้ง
แลว้ จึงเห็นควรใหเ้สนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีเ้พื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ ประจ าปี 2564 ดงักลา่ว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 804,300,000 บาทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,211,342,674.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,015,642,674.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,608,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 1,608,600,000 หุน้  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท บรษัิทจึงตอ้งด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 804,300,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,211,342,674.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
2,015,642,674.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,608,600,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ขอ้ 
4. 

ทนุจดทะเบียน
จ านวน 

: 2,015,642,674.50 บาท (สองพนัสิบหา้ลา้นหกแสนสีห่มื่น
สองพันหกรอ้ยเจ็ดสิบสี่บาทหา้
สบิสตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น : 4,031,285,349 หุน้ (สี่พันสามสิบเอ็ดล้านสองแสน
แปดหมื่นหา้พนัสามรอ้ยสี่สิบเกา้
หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น :   

 หุน้สามญั : 4,031,285,349 หุน้ (สี่พันสามสิบเอ็ดล้านสองแสน
แปดหมื่นหา้พนัสามรอ้ยสี่สิบเกา้
หุน้) 
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 หุน้บรุมิสทิธิ  : -ไมม่ี- (-) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(F53-4) (สิ่งที่แนบมาดว้ย ล าดบัที่ 2) และสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาดว้ย 
ล าดบัท่ี 3)  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ 

(1) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวขา้งตน้ทุก
ประการ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุของ
บรษัิท ดงัปรากฎรายละเอียดขา้งตน้ และ 

(2) พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการของบรษัิท หรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอื
กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษัิท หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
ของบริษัท หรือคณะกรรมการบรหิาร หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท เป็นผู้
มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ  ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงของผูถื้อ
หุน้ทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวนไม่เกิน 1,608,600,000 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็น
มูลค่ารวม 949,074,000 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มแหลง่เงินทนุของบริษัทเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท
และใชใ้นการขยายการลงทุนและพฒันาธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
9/2564 จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 1,608,600,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท (“ผู้ลงทุน”) โดย
มีรายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงันี ้

1. จดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 805,000,000  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.59 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูคา่รวม 474,950,000 บาท ใหแ้ก่ Richwell Foremost 
Fund SPC - Richwell Multi- Strategy Fund SP 
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2. จดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 386,600,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม  228,094,000  บาท ให้แก่  Luk Fook 
Securities (HK) Company Limited 

3. จดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.59 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูคา่รวม 118,000,000 บาท ใหแ้ก่ นางจ-ูปิง เซียว 

4. จดัสรรหุน้เพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.59 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูคา่รวม 59,000,000  บาท ใหแ้ก่ นายทิพย ์ดาลาล 

5. จัดสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.59 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูคา่รวม  29,500,000  บาท ใหแ้ก่ รอ้ยโท วโรดม สจุรติ
กลุ 

6. จัดสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.59 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม 17,700,000 บาท ใหแ้ก่ นายธนภทัร มงคล
โกศล 

7. จัดสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.59 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูคา่รวม 11,800,000 บาท ใหแ้ก่ นายลนิ ไท เมง้ 

8. จัดสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 17,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.59 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูคา่รวม 10,030,000  บาท ใหแ้ก่ นางหยาง ซู 

ทัง้นี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติ
ก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชัดเจน โดยบริษัทไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของ
บรษัิทท่ีจะออกใหผู้ล้งทนุแต่ละรายในราคาเสนอขายที่หุน้ละ 0.59 บาท เทียบกบัราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัทซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการไดม้ีมติอนมุตัิให้
เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อขออนมุตัิใหบ้ริษัทเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุ กลา่วคือ ระหวา่งวนัท่ี 5 ตลุาคม 2564 ถึง 14 ตลุาคม 2564 ซึง่เทา่กบัหุน้ละ 
0.65 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) นัน้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนดังกล่าวจึงเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิท
จดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 
นอกจากนี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 
และแมว้า่บรษัิทจะไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทแลว้ บริษัทยงัจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

http://www.setsmart.com/
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หลกัทรพัย ์ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิทดว้ย 

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนในครัง้นี ้มีราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่า  
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทตามที่ไดก้ลา่วไวต้ามขา้งตน้ จึงไมเ่ขา้ขา่ยเป็น
เหตปุรบัสทิธิที่ก าหนดในขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัส าหรบั (1) ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทท่ีจะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัท ครัง้ที่ 3 และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 
(รวมเรียกว่า “ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีหนา้ที่ที่จะตอ้งปรบัราคา
การใชส้ทิธิและ/หรอือตัราการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบรษัิทแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัทก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิใหผู้ล้งทนุขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
ทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ดงักล่าวเริ่มท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบ ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทนุจึงจะสามารถทยอยขาย
หุน้ที่ถกูสั่งหา้มขายดงักลา่วไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขาย ทั้งนี ้
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการ พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

การจดัสรรหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ล้งทนุทัง้ 8 รายขา้งตน้ราย
ใด ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์  
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ หรือในลกัษณะที่เป็น
การฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท ซึ่งตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทก าหนดใหค้นตา่งดา้วถือหุน้ในบริษัทไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุตัิเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาและ
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ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเรือ่งดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม เง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย 
จดัสรรและจองหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือหลายคราว จ านวนหุน้ที่เสนอขายระยะเวลาการเสนอ
ขาย การจองซือ้การช าระเงินค่าหุน้ ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่
เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้มี
อ านาจในด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนขา้งตน้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการจัดเตรียมการลงนามในแบบค าขออนุญาต 
หนงัสอืบอกกลา่ว ตลอดจนตราสาร หรอืเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุและการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรบัรองเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การ
ติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรบัเอกสาร ต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(3) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรอื ตอ่เนื่องกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวขอ้งตอ่ไป 

ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ .72/2558 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา
ที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ
ใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม ่หรือบริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 12 เดือน นบัแต่วนัท่ีที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้น
ระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(F53-4) (สิ่งที่แนบมาดว้ย ล าดบัที่ 2) และสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (สิง่ที่แนบมา
ดว้ย ล าดบัท่ี 3)  
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 พิจารณาอนุมตัิการ
จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ใหแ้ก่ ผูล้งทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 1,608,600,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.59 บาทต่อหุน้ รวมคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 949,074,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอ
ขายที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ.72/2558 ตามรายละเอียดที่ไดเ้สนอ
ขา้งตน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืบคุคล
อื่นใดซึ่งไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหนา้ที่บริหารเป็นผูม้ี
อ  านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการเพิ่ม
ทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุดว้ย 

ทัง้นี ้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่ม
ทุน ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ตลอดจนความเหมาะสมของราคาเสนอขายและที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 
เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัด และค ารบัรองของ
กรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (สิง่ที่แนบมา
ดว้ย ล าดบัที่ 3) 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 

 จึงขอเรยีนทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา ดงักลา่วขา้งตน้ โดยทา่นผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้
รว่มประชมุ ณ สถานท่ีประชมุ ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. เป็นตน้ไป โดยกรุณากรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียน ตามสิง่ทีแ่นบมาดว้ย ล าดบั
ที่ 9 และ แบบคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย ล าดบัท่ี 10 ทัง้นี ้ แผนท่ีของสถานท่ีจดัการ
ประชมุปรากฏตาม สิง่ที่แนบมาดว้ย ล าดบัท่ี 8 และ บรษัิทจะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผู้
ถือหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีแ่นบมาดว้ย ล าดบัท่ี 4  

 อนึง่ เพื่อความสะดวกหากทา่นผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหบ้คุคล
อื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบ
มา ตามสิง่ที่แนบมาดว้ย ล าดบัท่ี 7 หรอืสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.dimetsiam.com ซึง่มีใหเ้ลอืก 3 แบบ ในกรณีที่ผูถื้อ
หุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะใชห้นงัสือมอบ

http://www.dimetsiam.com/
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ฉนัทะเฉพาะ แบบ ค. เทา่นัน้ ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไมใ่ช่ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  

 ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง ขอไดโ้ปรดแตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่ม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ
และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย ล าดบัที่ 5 เพื่อใหจ้ านวนหุน้ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท บริษัท
ขอความรว่มมือโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ก่อนการประชุม เพื่อความสะดวก
รวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหนา้ ตามที่อยูด่า้นลา่งนี ้จกัขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 

 
คณุภรูชิา  บรุณศิร ิ(IR MANAGER) 
บรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)   
602 หมู ่2 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
EMAIL: pureecha@dimetsiam.com 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ลงช่ือ _________________________________ 
                พล.ต.อ. อดิศร ์   งามจิตสขุศร ี
                     ประธานกรรมการบรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:pureecha@dimetsiam.com
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สิ่งที่แนบมาดว้ย ล าดับที่ 2 
(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ขา้พเจา้บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เมื่อ
วนัท่ี 15 ตลุาคม 2564 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 804,300,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,211,342,674.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน จ านวน 2,015,642,674.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 1,608,600,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้  

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์

ใน การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสทิธิ 

1,608,600,000 0.50 804,300,000 

แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสทิธิ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุ

ค

ค

ล

ใ

น

ว

ง

จ า

กั

ด

ทั้

ง 

3 

ร

า

ย

ข้

า
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2.  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

การจัดสรรก่อนมีการโอนสิทธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

จัดสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ อัตราส่วน 
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

Richwell Foremost Fund SPC - 

Richwell Multi- Strategy Fund SP 

แตล่ะรายจะสามารถจอง
ซือ้หุน้ไมเ่กิน 

รอ้ยละ 25 ของทนุช าระ
แลว้หลงัจากเพ่ิมทนุในครัง้

นี ้
 

- 0.59 

 

วนัที่ 17 และ 20-21 

ธันวาคม 2564 

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ทา้ยตาราง 

นางจ-ูปิง เซียว - 0.59 

นายทิพย ์ดาลาล - 0.59 

รวม 1,608,600,000 หุน้ - - 

 

การจัดสรรหลังมีการโอนสิทธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

จัดสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ อัตราส่วน 
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

Richwell Foremost Fund SPC - 

Richwell Multi- Strategy Fund SP 

805,000,000 - 0.59 

 

วนัที่ 17 และ 20-21 

ธันวาคม 2564 

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ทา้ยตาราง 

Luk Fook Securities (HK) 
Company Limited 386,600,000 

- 0.59 

นางจ-ูปิง เซียว 200,000,000 
- 0.59 

นายทิพย ์ดาลาล 100,000,000 
- 0.59 

รอ้ยโท วโรดม สจุรติกลุ 50,000,000 
- 0.59 

นายธนภทัร มงคลโกศล 30,000,000 
- 0.59 

นางลิน ไท เมง้ 20,000,000 
- 0.59 

นางหยาง ซ ู 17,000,000 
- 0.59 

รวม 1,608,600,000 หุน้ - - 
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หมายเหตุ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,608,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางขา้งตน้ และบคุคลดงักลา่วไม่เป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกนัของตามนยัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ทัง้นี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจนในราคาเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุหุน้ละ 0.59 บาท ซึง่เป็นราคาเสนอขายที่ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท
ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้นี“้ราคา
ตลาด” จะค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากัดซึ่งจะเสนอขายในระหว่างวันที่  5 ตุลาคม 2564 ถึง 14 ตุลาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท (ขอ้มูลจาก 
SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

2. การจดัสรรหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหบ้คุคลในวงจ ากดัทัง้ 8 รายขา้งตน้รายใด ถือหุน้
ของบริษัท ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัย์
เพื่อครอบง ากิจการ หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษัท ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยู่ในบริษัท ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

3. ตามเง่ือนไขที่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และผูถื้อหุน้ทราบไปก่อนหนา้นี ้เมื่อวนัท่ี 
18 ตลุาคม 2564 โดยมีรายละเอียดว่านกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดามีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการจองซือ้หุน้เพิ่มทุน
ของบริษัท ไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด ใหแ้ก่บุคคลใด ๆ ที่ไม่เขา้ข่ายเป็นบคุคลเก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศ
เรือ่งรายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ 
ในการนี ้นางจปิูง เซียว และนายทิพย ์ดาลาล ไดใ้ชส้ทิธิดงักลา่วเพื่อโอนสทิธิการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุบางสว่นใหแ้ก่ (1) 
Luk Fook Securities (HK) Company Limited (2) รอ้ยโท วโรดม สจุรติกลุ (3) นายธนภทัร มงคลโกศล (4) นายลนิ 
ไท เมง้ และ (5) นางหยาง ซู โดยภายหลงัจากการโอนสทิธิดงักลา่วแลว้ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะเป็นไปตามสดัสว่นที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.1 (การจดัสรรหลงัมีการโอนสิทธิการ
จองซือ้หุน้เพิ่มทนุ) ตามขา้งตน้ 

http://www.setsmart.com/
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4. หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีต้  ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของราคาตลาด 
ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหนา้ที่หา้มไม่ใหบุ้คคลใน
วงจ ากดัดงักลา่วน าหุน้ท่ีไดร้บัจากการเสนอขายทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้เริม่ท า
การซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบ้คุคลดงักลา่วสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ย
ละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และหนงัสอืเวียนที่ 
บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ (Silent Period) ส  าหรบัการเสนอขายหุน้หรือหลกัทรพัย์
แปลงสภาพตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

5. นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษัิท หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืบคุคลอื่นใดซึง่ไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่อง
กับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
(5.1) ก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม เง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรรและจองหุน้

สามญัเพิ่มทนุซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือหลาย
คราว จ านวนหุน้ที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่าหุน้ตลอดจนก าหนด
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(5.2)  เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้มีอ านาจในด าเนินการ
ตา่งๆที่เก่ียวขอ้งกบัการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการจดั
เตรียมการลงนามในแบบค าขออนญุาต หนงัสือบอกกลา่ว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรบัรองเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
การติดต่อการยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(5.3)  ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิท โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ระเบียบที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป 
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2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดัทัง้จ านวน จึงไม่มีกรณี
ที่มีเศษของหุน้ 

3.  ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 เวลา 9:30 น. ณส านกังานใหญ่ของบรษัิท 
เลขที่ 602 หมู่ที่  2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สมทุรปราการ โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แตว่นัที่ ................................. 

จนกวา่การประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (Record date) 

4.  การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถา้มี) 

4.1 การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.2 บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจ ากดัจาก ส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

4.3 บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท และ
การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์

4.4 บริษัทจะตอ้งขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อพิจารณารบัหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 
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5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

วัตถุประสงค ์และแผนการใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 

1. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัธุรกิจ

เดิมของบริษัทซึ่งในขณะนี ้ก าลัง

ประสบปัญหาสภาพคล่องด้าน

การ เ งิ น  โดย เ งินส่วนนี ้จ ะช่ วย

แก้ปัญหาและท าใหธุ้รกิจผลิตและ

จัดจ าหน่ายสีของบริษัท  ด าเนิน

ตอ่ไปได ้

ประมาณ 150 ลา้นบาท ปี 2565 

2. เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท  

อนาคต และขยายฐานทนุของบรษัิท

ส าหรบัการลงทนุในธุรกิจผลติ และ/

หรอืจดัจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค และ/

หรอืธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง และ/หรอืธุรกิจ

ตา่งๆ ทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจปัจจบุนั 

และ/หรอืธุรกิจที่มีศกัยภาพ ซึง่มี

ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีดี โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

ประมาณ 799 ลา้นบาท ปี 2565 ถึง ปี 2566 

 
 

2.1 เ พื่ อ ล งทุน  ซื ้อ หุ้น ขอ งบริ ษั ทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑถ์งุมือยาง โดยปัจจุบนั บริษัท
ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานะบริษัท 
(Business Due Diligence)  ดั ง กล่า ว
เสร็จสิ ้นแล้ว และอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาการลงทุน โดยไดม้ีการเจรจา
กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมาระยะ
หนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่เข้าซือ้
กิจการดงักลา่วไดส้  าเรจ็ อยา่งไรก็ดี หาก
การเขา้ซือ้ธุรกิจดังกล่าวไม่ส  าเร็จ ทาง
บรษัิทจะน าเงินสว่นนีไ้ปลงทนุในบริษัทที่

ประมาณ 600 ลา้นบาท 
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วัตถุประสงค ์และแผนการใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 

น่าสนใจ และมีโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี ้
ธุรกิจนีจ้ะไม่มีการแข่งขันหรือเก่ียวโยง
กบับริษัท ที.เอช.เอส. รบัเบอร ์อินดสัทรี 
จ ากดั แตอ่ยา่งใด  
2.2 เ พื่ อป ระกอบธุ ร กิ จ ซื ้อม าและ
จ าหน่ายไปผลิตภณัฑถ์งุมือยาง ธุรกิจนี ้
จะไม่มีการแขง่ขนัหรือเก่ียวโยงกบับรษัิท 
ที.เอช.เอส. รบัเบอร ์อินดสัทรี จ ากดั แต่
อยา่งใด 

ประมาณ 50 ลา้นบาท 

2. 3   เพื่ อประกอบธุ ร กิจซื ้อมาและ
จ าหนา่ยไปขวดพลาสติกรไีซเคิล 

ประมาณ 149 ลา้นบาท 

 

ทัง้นี ้บคุคลในวงจ ากดัทัง้ 8 รายไมม่ีความสมัพนัธ ์เป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตาม
ขา้งตน้แตอ่ยา่งใด  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้ไปใชใ้นการเขา้ลงทุนส าหรบัการขยายธุรกิจ
ตามที่กลา่วขา้งตน้ บรษัิทจะตอ้งน ารายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัธุรกิจดงักลา่ว มาเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการ
ของบริษัท เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญัต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบตัิ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่าย
เป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน พ.ศ. 2547 และ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุดงักลา่วทกุประการ  

นอกจากนี ้บริษัทคาดว่า ธุรกิจที่บริษัทจะเขา้ลงทนุในอนาคตจะไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบั บริษัท ที. เอช. เอส. รบัเบอร ์
อินดัสทรี จ ากัด ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากการเขา้ลงทุนดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท า
รายงานที่เก่ียวโยงกัน บริษัทจะปฏิบตัิตามประกาศ เรื่อง รายการที่เก่ียวโยงกนั และกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งทกุ
ประการ  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ ์
บริษัทจะไดร้บัเงินทนุเป็นจ านวน 949,074,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นจ านวนเงินลงทนุที่เพียงพอส าหรบัการ
ด าเนินการตามแผนการใชเ้งินดงักล่าว ซึ่งบริษัทจะพิจารณาโดยใหค้วามส าคญักับอตัราผลตอบแทนที่ คาดว่าจะ
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ไดร้บัจากการเขา้ลงทนุในธุรกิจดงักลา่ว โดยพิจารณามลูคา่ที่เขา้ลงทนุในธุรกิจดงักลา่ว และผลตอบแทนที่คาดวา่จะ
ไดร้บั รวมถึงคณุสมบตัิและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะธุรกิจ ประกอบกบักฎเกณฑแ์ละระเบียบที่เก่ียวขอ้งใน
การด าเนินธุรกิจ และความพรอ้มดา้นแหล่งเงินทุนของบริษัท ทัง้นี ้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บั ซึ่งทางบริษัท
ค านวณวา่ผลตอบแทน Internal Rate of Return (IRR) ที่จะไดร้บัจากการท าธุรกิจยางและยางสงัเคราะหจ์ะอยูท่ี่รอ้ย
ละ 23 และผลตอบแทนจากธุรกิจรีไซเคิลจะอยู่ที่รอ้ยละ 18 ทัง้นี ้ระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) จะอยู่ที่
ประมาณ 6.5 ปี และ 8 ปี ตามล าดบั 

ทัง้นี ้รายละเอียดวัตถุประสงคใ์นการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมไดใ้น
สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) 
จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้วย ล าดับที่ 2) 

6.  ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 การเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะส่งผลให ้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสรา้งโครงสรา้งเงินทุน และฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ใหแ้ข็งแกรง่ขึน้ รวมทัง้เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท และลงทนุใน
ธุรกิจใหมท่ี่สามารถตอ่ยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทไดอ้ยา่งคลอ่งตวั อนัจะช่วยสง่ผลกระทบใหผ้ลประกอบการของ
บรษัิทมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ในอนาคต 

6.2 การเพิ่มทนุในลกัษณะแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่ม
ทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท โดยบริษัทสามารถด าเนินการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัทัง้ 8 รายไดท้นัที
หลงัจากที่บริษัท ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 และบคุคลในวงจ ากดัทัง้ 8 รายไดต้อบรบั
การซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท แลว้ 

6.3 บุคคลในวงจ ากัดทัง้ 8 รายมีสถานะทางการเงินที่ดี และมีสายสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อนัจะท าให้
บริษัท ไดร้บัเงินทุนตามจ านวนที่ตอ้งการเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศกัยภาพและ
ความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี (Stakeholders) และสถาบนัการเงินได ้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมไดใ้น
สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) 
จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้วย ล าดับที่ 2) 

7.  ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจะท าใหบ้ริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจและขยายการ
ลงทุนของบริษัท ส่งผลใหบ้ริษัท มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีความสามารถในการสรา้ง
รายไดม้ากขึน้ในอนาคต 
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7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแตล่ะปี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลอืหลงัจากหกั

ส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท และตามกฎหมาย หากไมม่เีหตจุ าเป็นอื่นใด และการ

จ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั โดยมตคิณะกรรมการบรษัิทท่ี

อนมุตัิใหจ้่ายปันผลนัน้ใหน้ าเสนอเพื่อขออนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้

คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราว

ตอ่ไป 

7.3 ภายหลงัจากที่บคุคลในวงจ ากดัทัง้ 8 รายไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้และไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผู้
ถือหุน้ของบริษัทเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ บุคคลในวงจ ากัดทัง้ 8 รายจะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศ
จ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้
เพิ่มทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทนุครัง้นี ้ในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ของ บรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้วย ล าดับที่ 2) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 9/2564 15 ตลุาคม 2564 

2 รายงานมติการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 9/2564 18 ตลุาคม 2564 

3 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้ที่ 1/2564 

15 พฤศจิกายน 2564 

4 วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 7 ธนัวาคม 2564 

5 จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติ 

6 ระยะเวลาในการจองซือ้ 17 และ 20-21 ธนัวาคม 2564 

7 จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่บรษัิท   

ไดร้บัช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
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บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

ลายมือช่ือ   

              (นายนพดล กาญจนทวีวฒัน)์ 

 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบรษัิท 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย ล าดับที่ 3 

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private placement) 
ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 
2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,608,600,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาหุน้ละ 0.59 บาท ซึง่เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหมต่ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ตอ่บคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบคุคลดงักลา่วไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท 

ในการนี ้บริษัทไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
อนัเป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) การก าหนด
ราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,608,600,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหก้บับคุคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 0.59 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาต ่าตามเกณฑ์ราคาส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  โดยราคาตลาดที่ใชใ้นการก าหนดราคา
เสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ในตลาดหลักทรัพยฯ์ยอ้นหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมตัิใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อขออนมุตัิใหบ้ริษัท
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  

ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขที่บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  และผูถื้อหุน้ทราบไปก่อนหนา้นี ้ เมื่อวันที่ 18 
ตลุาคม 2564 โดยมีรายละเอียดว่านกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดามีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของ
บริษัท ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด ใหแ้ก่บุคคลใด ๆ ที่ไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของ
บรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัพ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”) นัน้  
ในการนี ้นางจูปิง เซียว และนายทิพย ์ดาลาล ไดใ้ชส้ิทธิดงักล่าวเพื่อโอนสิทธิการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนบางสว่นใหแ้ก่   
(1) Luk Fook Securities (HK) Company Limited (2) รอ้ยโท วโรดม สจุรติกลุ (3) นายธนภทัร มงคลโกศล (4) นาย
ลิน ไท เมง้ และ (5) นางหยาง ซู โดยภายหลงัจากการโอนสิทธิดงักลา่วแลว้ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท 
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ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 8 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) จะเป็นไปตามสัดส่วน
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) Richwell Foremost Fund SPC - Richwell Multi- Strategy Fund SP จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 805,000,000 

หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 
(2) Luk Fook Securities (HK) Company Limited จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 386,600,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตรา

ไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 
(3) นางจ-ูปิง เซียว จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 200,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 
(4) นายทิพย ์ดาลาล จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 100,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 
(5) รอ้ยโท วโรดม สจุรติกลุจะไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 50,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 
(6) นายธนภทัร มงคลโกศล จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 30,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 
(7) นายลนิ ไท เมง้ จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 
(8) นางหยาง ซู จะไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 17,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 
โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนทั้ง 8 รายจะอยู่ที่ 0.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
949,074,000 บาท 

ทัง้นี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน โดยบริษัทได้
พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุของบริษัทที่จะออกใหผู้ล้งทนุแต่ละรายในราคาเสนอขายที่  
หุน้ละ 0.59 บาท เทียบกบัราคาตลาดของหุน้ของบริษัทซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของ
บริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”)  ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อน
วนัท่ีคณะกรรมการไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอวาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อขออนมุตัิใหบ้รษัิทเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน กล่าวคือ ระหว่างวนัที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึง 14 ตุลาคม 2564 ซึ่งเท่ากับหุน้ละ 
0.65 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) นัน้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจึงเป็น
ราคาที่ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 72/2558 

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุในครัง้นี ้มีราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  90 ของราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบริษัทตามที่ไดก้ลา่วไวต้ามขา้งตน้ จึงไม่เขา้ข่ายเป็นเหตปุรบัสิทธิที่ก าหนดในขอ้ก าหนดวา่
ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัส าหรบั (1) ใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 และ (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัท ครัง้ที่ 4 (รวมเรียกว่า “ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีหนา้ที่ที่จะตอ้งปรบัราคา
การใชส้ทิธิและ/หรอือตัราการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบรษัิทแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนี ้ผูล้งทนุดงักลา่วไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท ตามนยัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เ ก่ียวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ

http://www.setsmart.com/
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คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ เร่ือง รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

นอกจากนี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  และยงัจะตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทดงักลา่วดว้ย 
นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องตา่ง ๆ ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่อง
กบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั(Private Placement) 
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม เง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรรและจองหุน้
สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือหลาย
คราว จ านวนหุน้ที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่าหุน้ตลอดจนก าหนด
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้มีอ านาจในด าเนินการ
ตา่งๆที่เก่ียวขอ้งกบัการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการจดั
เตรียมการลงนามในแบบค าขออนญุาต หนงัสือบอกกลา่ว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรบัรองเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิท โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ระเบียบที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป 

การจดัสรรหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่ าใหผู้ล้งทนุ 8 รายขา้งตน้รายใด ถือหุน้ของบริษัท ใน
ลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ หรอืในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดใหใ้หค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษัท ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุ ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดก่อนที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหนา้ที่หา้มไมใ่หผู้ล้งทนุน าหุน้ที่ไดร้บัจาก
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การเสนอขายทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเริม่ท าการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้ดงักลา่วเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหผู้ล้งทุนสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

2. หลักเกณฑก์ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและรายชื่อบุคคลในวงจ ากัด 
บริษัทพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั โดยบริษัทจะพิจารณาจากนกัลงทนุที่มีศกัยภาพ
ดา้นเงินทนุซึง่อาจเป็นบคุคลธรรมดา และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบนัในประเทศ นกัลงทนุ และ/หรอื กองทนุตา่งประเทศ ที่
มีศกัยภาพดา้นเงินทุนเป็นหลกั สามารถพิจารณาตดัสินใจลงทุนกบับริษัทไดท้นัที เพื่อที่บริษัทจะสามารถที่จะน า
เงินทนุท่ีไดไ้ปตอ่ยอดเป็นประโยชนใ์นธุรกิจของบรษัิทในระยะยาว และถา้เป็นนกัลงทนุท่ีประสงคล์งทนุในระยะยาวก็
จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท ซึง่จะช่วยใหบ้รษัิทมีสภาพทางการเงินท่ีดี และช่วยใหบ้รษัิทมีฐานะทางการเงิน
ที่ดีขึน้ โดยในการพิจารณาการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดันัน้ บริษัทจะพิจารณาทัง้เหตผุลและความ
จ าเป็น ตลอดจนโอกาสของเงินที่จะสามารถไปท าประโยชนใ์หก้ับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานัน้ควบคู่กันไปดว้ยทัง้นี ้
บุคคลในวงจ ากัดที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้จะไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 

บคุคลที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 1,608,600,000 หุน้ มีรายละเอียดดงันี ้

1. Richwell Foremost Fund SPC - Richwell Multi- Strategy Fund SP (“Richwell Fund”) 
ที่อยู ่ : 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1- 

            9009 Cayman Islands 

ประเภทธุรกิจ                             : กองทุนส่วนบุคคลส าหรับนักลงทุนที่ให้บริการบริหาร
จัดการกองทุนส่วนบุคคลส าหรับนักลงทุนรายใหญ่
ประ เภทบุคคลธรรมดา  (Private Fund for High-Net 
Worth Individual)  เพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัยต์่าง ๆ โดยเป็นกองทุนที่มีศกัยภาพในการท า
ก าไรไดสู้งกว่ากองทุนอื่น ๆ ซึ่งกองทุนนีถู้กจัดตัง้ในหมู่
เกาะเคย์แมนในฐานะบริษัทพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio 
Company) โดยผูจ้ดัการกองทนุ คือ Ms. Hsing-ti Chiang 
ทัง้นีใ้นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนนีจ้ะเขา้ไปอยู่ภายใต้
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กลุ่มบริ ษัท Richwell ซึ่ ง เ ป็นบริ ษัทโฮลดิ ้ง  (Holding 
Company) ที่ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการจดัตัง้ 

นโยบายการลงทุน                        : 1. ลงทนุในสนิทรพัยท์ี่มีโอกาสเตบิโตในระยะยาว 
 1.1 ลงทนุในบรษัิทท่ีมีแนวโนม้การเติบโตที่สงูใน 
                    อนาคต โดยมีราคาหุน้ท่ีจะเขา้ลงทนุต ่ากวา่ 
                    ราคาที่แทจ้รงิ โดยจะลงทนุในลกัษณะหุน้ 
                    เพิ่มทนุจาก Private Placement, IPO และ 
                    Pre-IPO 
2. ลงทนุในตราสารทนุท่ีเนน้คณุคา่ (Value Investing) ที่
ทางกองทนุไดใ้ชว้ิธีดพูืน้ฐานบรษัิทโดยใชก้ารวเิคราะห์
จากบนลงลา่ง (Top Down Approach) และการวิเคราะห์
จากลา่งขึน้บน (Bottom Up Approach) เพื่อหามลูคา่ของ
สนิทรพัยท์ี่แทจ้รงิ (Intrinsic Value) 

สัญญาระหว่างบริษัทและกองทุน    :    ทางกองทนุไดเ้ซ็นสญัญาความผกูพนัท่ีจะลงทนุในหุน้เพิ่ม
ทุนของบริษัท (Commitment Letter)  แล้วในวันที่  14 
ตุลาคม 2564 ซึ่งในสญัญาระบุไวว้่ากองทุนจะน าเงินมา
ลงทุนในหุน้เพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 805,000,000 หุน้ 
เป็นจ านวนเงิน 474,950,000 บาท  

วันที่จดทะเบียน : 12 พฤษภาคม 2564 

กรรมการและUltimate Shareholder  :  Ms.  Hsing- ti Chiang ถื อ หุ้น บ ริ ห า ร  (management   
shares) ทัง้หมดรอ้ยละ 100 ของกองทนุ 

ประสบการณข์องผู้บริหารกองทุน    : 2562 – 2563 ผู้อ  านวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่  
China Commercial Real Estate Research Institute 
2561 –  2562 ผู้ อ  า น ว ยก า ร ว า งแผนกา รล งทุนที่  
Zhongliang Holdings Group 

 2559 – 2560 ผูว้างแผนการลงทนุในตลาดสหรฐัอเมรกิาที่ 
Yuanta Securities Investment Consulting  

 2557 – 2559 นักวิ เคราะห์อาวุโสที่  Fubon Financial 
Holding 



25 
 

 2553 – 2557 ผูจ้ัดการกองทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมอื่น 
(Fund of funds) ที่ MasterLink Securities Corporation 

นักลงทุนของ Richwell Fund               : นกัลงทนุของ Richwell Fund จะเป็นกลุม่ผูล้งทนุรายใหญ่ 
(High-Net Worth Investors) ที่สามารถรบัความเสีย่งจาก
ความผนัผวนของตราสารทนุ (Equity) ไดส้งู ซึ่งนกัลงทนุ
ได้มอบอ านาจการตัดสินใจลงทุนทั้งหมดให้ผู้จัดการ
กองทนุ 

ความคืบหน้าการระดมทุนของกองทุน   : 1 พ.ย. – 14 พ.ย. 2564 – ทางกองทุนไดคุ้ยกับนกัลงทุน
ตา่ง ๆ 

 15 พ.ย. – 21 พ.ย. 2564 – ทางกองทุนก าลงัเซ็นสญัญา
กบันกัลงทนุท่ีสนใจ 

 22 พ.ย. – 30 พ.ย. 2564 – ทางกองทนุจะไดร้บัเงินจากนกั
ลงทนุเต็มจ านวน  

ความสัมพันธก์ับบริษัท                      : Richwell Fund, นกัลงทนุในกองทนุ Richwell Fund, และ 
กลุม่บริษัท Richwell ที่ก าลงัก่อตัง้ไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนัของบริษัทตามนยัของประกาศเรื่อง รายการท่ีเก่ียว
โยงกนันอกจากนี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทในครัง้นีเ้สร็จสมบูรณ์ Richwell Fund จะไม่มี
สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลที่ เป็นตัวแทนของRichwell 
Fund เขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษัท 
ทั้งนี ้ทางบริษัทจะเปิดเผยช่ือนักลงทุนที่ลงในกองทุน 
Richwell Fund ในรายงานผลการขายหุน้เพิ่มทนุแก่บคุคล
วงจ ากดัตอ่ไป (F53-5) 

จ านวนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร        : 805,000,000 หุน้ 

2. Luk Fook Securities (HK) Company Limited (“Luk Fook Securities (HK)”) 
ที่อยู ่ : 183 Queen’s Road Central Sheung Wan Central &  

               Western District, Hong Kong 
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ประเภทธุรกิจ                             : Luk Fook Securities (HK) เป็นบริษัทหลกัทรพัยท์ี่มีการ
ใหบ้รกิารบรหิารจดัการกองทนุสว่นบคุคลส าหรบันกัลงทนุ
ที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดา (Private 
Fund  for High-Net Worth Individual)  ซึ่ งผู้ลงทุนราย
ใหญ่ไดม้อบหมายในการบริหารงาน และการตดัสินใจใน
การลงทนุของกองทนุสว่นบคุคลใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทนุสว่น
บคุคล  

วันที่จดทะเบียน : 15 พฤศจิกายน 2537 

กรรมการและUltimate Shareholder  :  Hui Chiu Chung, Au Kim Fung, and Tam Sing Kwan 

ความสัมพันธก์ับบริษัท                  : Luk Fook Securities (HK) ไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ของบรษัิทตามนยัของประกาศเรือ่ง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

นอกจากนี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นีเ้สร็จสมบูรณ์ Luk Fook Securities (HK) 
จะไม่มีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลที่เป็นตวัแทนของ Luk 
Fook Securities (HK) เข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ 
ผูบ้รหิารของบรษัิท 

ผู้ที่ได้รับผลประโยชนท์ี่แท้จริง          :       นางสาวชาน เฉ่ียว หลงิ ซึง่ไดว้า่จา้ง Luk Fook Securities  
(Beneficiary Owner)                                      (HK) ในการบรหิารจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

อาชีพ                                          :       ผูเ้ช่ียวชาญของ Chinese National Association of 
Industry and Commerce, Taiwan ซึง่เป็นองคก์รไม่
แสวงหาก าไรจดัตัง้ขึน้ในประเทศไตห้วนั ที่ช่วยสง่เสรมิ
การคา้ระหวา่งบรษัิทในประเทศไตห้วนักบับรษัิท
ตา่งประเทศ 

ที่อยู ่                             :      No.10, Ln. 154, Dalian St., Pingzhen Dist., Taoyuan 
City 32458, Taiwan (R.O.C.) 

ประสบการณท์ างาน                        :       2550 - ปัจจบุนั Associate Research Fellow of 
National Chengchi University 
2557 - 2560 Assistant Manager of EVERPRO 
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Insurance Brokers Company Limited 
2553 – 2556 Secretary to Chairman of Beijing Purple 
Jade Villas Real Estate Development Company 
Limited 

ความสัมพันธก์ับบริษัท                  :             นางสาวชาน เฉ่ียว หลิงไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทตามนัยของประกาศเรื่อง รายการเก่ียวโยงกัน 
นอกจากนี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ ์นางสาวชาน เฉ่ียว หลิง ไม่ได้
เสนอช่ือตนเองเขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของ
บรษัิท     

จ านวนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร    : 386,600,000 หุน้ 

3. นางจู-ปิง เซียว 
อาชีพ                                  : กรรมการผูจ้ัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ยูไนเต็ด โปรดัคส ์

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 
2497 ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ จ า ห น่ า ย น ้ า ห อ ม แ ล ะ 
ผลติผลติภณัฑเ์คมี 

 กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษัท ฟารเ์ซ็นท ์เอ็นเตอร์
ไพรส ์(ประเทศไทย) จ ากัด จัดตัง้เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 
2544 ซึ่งประกอบธุรกิจจ าหน่ายน า้หอมปรับอากาศใน
รถยนต ์ทัง้นี ้นางจู-ปิง เซียวถือหุน้อยู่ในบริษัท ฟารเ์ซ็นท ์
เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 15 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยทัง้หมดของบรษัิท ฟารเ์ซ็นท ์เอ็น
เตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

ที่อยู ่ :  95 ซ.สุขาภิบาล2 ซอย1 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
                  กรุงเทพฯ 10250                                                     

ประสบการณท์ างาน : 2544 –  ปั จ จุ บัน  ก ร รมกา รผู้จั ด ก า ร ฝ่ ายกา ร เ งิ น  
                  บริษัท ยูไนเต็ด โปรดัคส์ อินเตอร์เนชั่ นแนล จ ากัด  
                  2544 –  ปั จ จุ บัน  ก ร รมกา รผู้จั ด ก า ร ฝ่ ายการ เ งิ น  
                  บรษัิท ฟารเ์ซ็นท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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ความสัมพันธก์ับบริษัท: นางจู-ปิง เซียว เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยถือหุ้น
จ านวน 34,850,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.23 ของจ านวน
หุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลูจากการปิดสมดุ
ทะเบียน ครัง้สดุทา้ย ณ วนัที่ 5 ตุลาคม 2564) อย่างไรก็
ตาม นางจู-ปิง เซียวไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
ของบรษัิทตามนยัของประกาศเรือ่ง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

 นอกจากนี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นีเ้สรจ็สมบรูณ ์นางจู-ปิง เซียว ไม่ไดเ้สนอช่ือ
ตนเองเขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษัิท 

จ านวนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับจดัสรร: 200,000,000 หุน้ 

 

4. นายทิพย ์ดาลาล 
อาชีพ : ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/กรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของ

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)  
จัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ซึ่งประกอบธุรกิจ
ขนส่งครบวงจร  ทั้งนี ้ นายทิพย์ ดาลาลถือหุ้น ใน 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์กรุ๊ป รอ้ยละ 14.08 ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายทัง้หมดของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิ
สติกส ์กรุป๊  

ที่อยู ่ :  628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิลไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี 
                  แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กทม.    

ประสบการณท์ างาน : 2555–2563 กรรมการ บรษัิท ทรพิเพิล ไอ มารไิทม ์ 
                 เอเยนซีส ์จ ากดั  

  2557–2561 กรรมการบรษัิท ซีดบับลวิที เคมิคอล 
              โลจิสติกส ์จ ากดั                         

  2551–2559 กรรมการ บรษัิท ทรพิเพิล ไอ  
              เอเชียคารโ์ก จ ากดั  
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ความสัมพันธก์ับบริษัท : นายทิพย ์ดาลาลไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท 
ตามนยัของประกาศเรือ่ง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  นอกจากนี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นีเ้สร็จสมบูรณ ์นายทิพย ์ดาลาลไม่ไดเ้สนอ
ช่ือตนเองเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ
บรษัิท 

จ านวนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร: 100,000,000 หุน้ 

 

5. ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล 
อาชีพ : ผู้ป ร ะสานง านสถาบันป้ อ งกั นอัคคี ภัย แห่ ง ช า ติ  

สหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association, 
NFPA) ซึ่งเป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไรจดัตัง้เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอัคคีภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2439  
ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ที่อยู ่ :  112 ซอยรามค าแหง 112 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
                  กทม. 10240    

ประสบการณท์ างาน : 2542–ปัจจบุนั ผูป้ระสานงานสถาบนัปอ้งกนัอคัคีภยัแหง่ 
                 ชาติ สหรฐัอเมรกิา  

  2536-2539 วิศวกรไฟฟา้ของ Foreign Building 
              Operation หนอ่ยงานของ US State Department                         

  2533-2536 รบัราชการสงักดักองทพับก ต าแหนง่ วิศวกร  
              ไฟฟา้ กองแบบแผน กรมยทุธโยธาทหารบก  

ความสัมพันธก์ับบริษัท : รอ้ยโท วโรดม สจุริตกุลไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันของ
บรษัิท ตามนยัของประกาศเรือ่ง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  นอกจากนี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ์ รอ้ยโท วโรดม สจุริตกุลไม่ได้
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เสนอช่ือตนเองเขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของ
บรษัิท 

จ านวนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร: 50,000,000 หุน้ 

 

6. นายธนภทัร มงคลโกศล 
อาชีพ : ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท วิชั่นวนั จ ากัด จัดตัง้ขึน้

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2544 ซึ่งประกอบธุรกิจน าเข้า  
ขายส่ง ขายปลีก ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจนับปริมาณจราจร
และอปุกรณส์ือ่สาร รวมทัง้การใหบ้รกิารจดัเจา้หนา้ที่ดูแล
ระบบโสตทศันปูกรณแ์ละซอ่มแซมสนิคา้ ทัง้นี ้นายธนภทัร
มงคลโกศล ไมไ่ดถื้อหุน้ บรษัิท วิชั่นวนั จ ากดั แตอ่ยา่งใด 

ที่อยู ่ :  40 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขต 
                  วงัทองหลาง กทม. 10310    

ประสบการณท์ างาน : 2550-ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารบรษัิท วนัเทคโน 
                 โลยี จ ากดั  

  2544-ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารบรษัิท วิชั่นวนั 
              จ ากดั                         

  2532-2544 กรรมการบรหิารบรษัิท ทีเอ็มเอสอินเตอรเ์ทรด  
              แอนเซอรว์ิส จ ากดั 

 
  2537-2544 กรรมการบรหิารบรษัิทเอเทรยี จ ากดั 

ความสัมพันธก์ับบริษัท : นายธนภทัร มงคลโกศลไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บรษัิท ตามนยัของประกาศเรือ่ง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  นอกจากนี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ ์นายธนภทัร มงคลโกศลไมไ่ด้
เสนอช่ือตนเองเขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของ
บรษัิท 
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จ านวนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร: 30,000,000 หุน้ 

 

 

 

7. นายลิน ไท เม้ง 
อาชีพ : กรรมการบริหาร บริษัท อุปกรณ์ไฟฟ้าตะวันออก จ ากัด 

จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ซึ่งประกอบธุรกิจขาย
อปุกรณไ์ฟฟ้า ทัง้นี ้นายลิน ไท เมง้ ไม่ไดถื้อหุน้ใน บริษัท 
อปุกรณไ์ฟฟา้ตะวนัออก จ ากดั แตอ่ยา่งใด 

ที่อยู ่ :  822/215 ถนนสุขุมวิท ซอย 55 แขวงคลองตันเหนือ เขต 
                  วฒันา กทม. 10110    

ประสบการณท์ างาน : 2543-ปัจจบุนั กรรมการบรหิารบรษัิทอปุกรณไ์ฟฟา้ตะวนั 
                 ออก จ ากดั  

  2540-2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินบรษัิทอปุกรณไ์ฟฟา้ตะ 
              วนัออก จ ากดั                         

  2538-2540 ผูจ้ดัการฝ่ายขายบรษัิทอปุกรณไ์ฟฟา้ตะวนั 
              ออก จ ากดั 
 2536-2538 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบคณุภาพบรษัิท 
              อปุกรณไ์ฟฟา้ตะวนัออก จ ากดั 

ความสัมพันธก์ับบริษัท : นายลิน ไท เมง้ไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 
ตามนยัของประกาศเรือ่ง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  นอกจากนี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ ์นายลิน ไท เมง้ไม่ไดเ้สนอช่ือ
ตนเองเขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิารของบรษัิท 

จ านวนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร: 20,000,000 หุน้ 
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8. นางหยาง ซู 
อาชีพ : ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร/กรรมการ ของบริษัท รติรมย์ 

จ ากดั จดัตัง้เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งประกอบธุรกิจ
ซือ้ขายอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้นางหยาง ซูถือหุน้ในบริษัท 
รติรมย ์จ ากดั รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยทัง้หมด
ของบรษัิท รติรมย ์จ ากดั  

ที่อยู ่ :  24/41 ชัน้ 4 อาคารทรคีอนโด ซอยสขุมุวิท 52 ถนนสขุมุวิท 
                  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.   

ประสบการณท์ างาน : 2560–2564 กรรมการ บรษัิท รตริมย ์จ ากดั  

  2558–2564 ผูค้วบคมุความเสีย่งบรษัิท Chuan Cheng  
              จ ากดั                          

ความสัมพันธก์ับบริษัท : นางหยาง ซูไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตาม
นยัของประกาศเรือ่ง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

  นอกจากนี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นีเ้สร็จสมบูรณ์ นางหยาง ซูไม่ได้เสนอช่ือ
ตนเองเขา้มาเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษัิท 

จ านวนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร: 17,000,000 หุน้ 

 

ความสมัพนัธข์องบคุคลในวงจ ากดัที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท กบับรษัิท 

นอกเหนือจากที่นางจู-ปิง เซียวเป็นผูถื้อหุน้บริษัทโดยถือหุน้จ านวน 34,850,000 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 3.23 ของจ านวน
หุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดที่กลา่วมาแลว้ตามขา้งตน้ 

1.  บรษัิทไมม่ีความสมัพนัธใ์ด ๆ กบัผูล้งทนุทัง้ 8 ราย 

2.  ผูล้งทนุทัง้ 8 ราย ไมม่ีความสมัพนัธก์บักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท 
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3.  ผูล้งทนุทัง้ 8 ราย จะไม่มีสว่นรว่มในการบริหาร หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษัทและไม่ไดเ้ป็น
กรรมการของบรษัิทแตอ่ยา่งใด 

4.  บรษัิทไดร้บัเพียงเงินลงทนุจากผูล้งทนุทัง้ 8 รายเทา่นัน้ โดยไมม่ีผลประโยชนอ์ื่นใด 

5.  ผูล้งทนุทัง้ 8 ราย ไมม่ีความเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธก์นัแตอ่ยา่งใด 

โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 

 

  

No. List of Shareholders Number of Shares % of shares

1 THS Rubber Industry Company Limited 280,493,562          17.37%

2 Thai NVDR Company Limited 64,751,800            4.01%

3 นายพลูฤทธ์ิ ปราณีประชาชน 59,390,000            3.68%

4 นายธนทั ธาตทุองแท้ 57,456,178            3.56%

5 นายคณิต แพร่กาญจนวิจิตร 37,525,000            2.32%

6 นางสาวณัฐฐาพญา วิสิฐธนบดีกร 35,000,000            2.17%

7 นางจปิูง เซียว 34,850,000            2.16%

8 นางสาวภาวศทุธิ โชติกเสถียร 32,748,500            2.03%

9 นายวิชยั วนวิทย์ 30,425,000            1.88%

10 นางสาวเสมอใจ โชติกเสถียร 30,264,000            1.87%
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โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของบริษัทหลังการเพิ่มทุน 

 

 

3. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
3.1 เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท  
3.2 เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทในอนาคต และขยายฐานทนุของบรษัิทส าหรบัการลงทนุในธุรกิจผลติ 

และ/หรอืจดัจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค และ/หรอืธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง และ/หรอืธุรกิจตา่งๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ปัจจบุนั และ/หรอืธุรกิจที่มีศกัยภาพ ซึง่มีผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีดี  
บรษัิทมีแผนที่จะขยายการประกอบธุรกิจใหมไ่ปยงัธุรกิจยางพาราและยางสงัเคราะห ์และธุรกิจรไีซเคิล โดย
บริษัทคาดว่าจะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจากผูล้งทนุภายในเดือนธนัวาคม 2564 และ
บรษัิทมีแผนที่จะจดัสรรเงินท่ีไดร้บัเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบรษัิท ในเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี ้

วัตถุประสงค ์และแผนการใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 

3. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัธุรกิจ

เดิมของบริษัทซึ่งในขณะนี ้ก าลัง

ประสบปัญหาสภาพคล่องด้าน

การ เ งิ น  โดย เ งินส่วนนี ้จ ะช่ วย

แก้ปัญหาและท าใหธุ้รกิจผลิตและ

จัดจ าหน่ายสีของบริษัท  ด าเนิน

ตอ่ไปได ้

ประมาณ 150 ลา้นบาท ปี 2565 

No. List of Shareholders Number of Shares % of shares

1 Richwell Foremost Fund SPC 805,000,000          24.97%

2 Luk Fook Securities (HK) Co. Ltd. 386,600,000          11.99%

3 THS Rubber Industry Company Limited 280,493,562          8.70%

4 นางจปิูง เซียว 234,850,000          7.29%

5 นายทพิย ์ดาลาล 100,000,000          3.10%

6 Thai NVDR Company Limited 64,751,800            2.01%

7 นายพลูฤทธ์ิ ปราณีประชาชน 59,390,000            1.84%

8 นายธนทั ธาตทุองแท้ 57,456,178            1.78%

9 รอ้ยโท วโรดม สจุริตกุล 50,000,000            1.55%

10 นายคณิต แพร่กาญจนวิจิตร 37,525,000            1.16%
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วัตถุประสงค ์และแผนการใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 

4. เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท  

อนาคต และขยายฐานทนุของบรษัิท

ส าหรบัการลงทนุในธุรกิจผลติ และ/

หรอืจดัจ าหนา่ยสนิคา้อปุโภค และ/

หรอืธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง และ/หรอืธุรกิจ

ตา่งๆ ทีเ่ก่ียวเนื่องกบัธุรกิจปัจจบุนั 

และ/หรอืธุรกิจที่มีศกัยภาพ ซึง่มี

ผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีดี โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

ประมาณ 799 ลา้นบาท ปี 2565 ถึง ปี 2566 

 
 

2.1 เ พื่ อ ล งทุน  ซื ้อ หุ้น ขอ งบริ ษั ทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑถ์งุมือยาง โดยปัจจุบนั บริษัท
ได้เข้าท าการตรวจสอบสถานะบริษัท 
(Business Due Diligence)  ดั ง กล่า ว
เสร็จสิ ้นแล้ว และอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาการลงทุน โดยไดม้ีการเจรจา
กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมาระยะ
หนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสสูงที่เข้าซือ้
กิจการดงักลา่วไดส้  าเรจ็ อยา่งไรก็ดี หาก
การเขา้ซือ้ธุรกิจดังกล่าวไม่ส  าเร็จ ทาง
บรษัิทจะน าเงินสว่นนีไ้ปลงทนุในบริษัทที่
น่าสนใจ และมีโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี ้
ธุรกิจนีจ้ะไม่มีการแข่งขันหรือเก่ียวโยง
กบับริษัท ที.เอช.เอส. รบัเบอร ์อินดสัทรี 
จ ากดั แตอ่ยา่งใด  

ประมาณ 600 ลา้นบาท 

2.2 เ พื่ อป ระกอบธุ ร กิ จ ซื ้อม าและ
จ าหน่ายไปผลิตภณัฑถ์งุมือยาง ธุรกิจนี ้
จะไม่มีการแขง่ขนัหรือเก่ียวโยงกบับรษัิท 
ที.เอช.เอส. รบัเบอร ์อินดสัทรี จ ากดั แต่
อยา่งใด 

ประมาณ 50 ลา้นบาท 
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วัตถุประสงค ์และแผนการใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 

2. 3   เพื่ อประกอบธุ ร กิจซื ้อมาและ
จ าหนา่ยไปขวดพลาสติกรไีซเคิล 

ประมาณ 149 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้ผูล้งทนุไมม่ีความสมัพนัธ ์เป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตามขา้งตน้แตอ่ยา่งใด  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ไปใชใ้นการเขา้ลงทนุส าหรบัการขยายธุรกิจใน
กิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องน ารายละเอียดต่าง ๆ ที่เ ก่ียวกับธุรกิจดังกล่าว มาเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาความสมเหตสุมผล และประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญัต่อไป โดย
บริษัทจะปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ 
พ.ศ. 2547 และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุดงักลา่วทกุประการ  

นอกจากนี ้บริษัทคาดว่า ธุรกิจที่บริษัทจะเขา้ลงทนุในอนาคตจะไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบั บริษัท ที. เอช. เอส. รบัเบอร์  
อินดสัทรี จ ากดั ที่ประกอบธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขัน้ตน้ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็
ตาม หากการเขา้ลงทนุดงักลา่วเขา้ขา่ยเป็นการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนั บรษัิทจะปฏิบตัิตามประกาศ เรือ่ง รายการท่ี
เก่ียวโยงกนั และกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทกุประการ ทัง้นี ้ภายหลงัการเพิ่มทนุและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทใหแ้ก่ผูล้งทุนในครัง้นีเ้สร็จสมบรูณ ์บริษัทจะไดร้บัเงินทุนเป็นจ านวน 949,074,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะ
เป็นจ านวนเงินลงทุนที่เพียงพอส าหรบัการด าเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว ซึ่งบริ ษัทจะพิจารณาโดยให้
ความส าคญักบัอตัราผลตอบแทนที่คาดวา่จะไดร้บัจากการเขา้ลงทนุในธุรกิจดงักลา่ว โดยพิจารณามลูคา่ที่เขา้ลงทนุ
ในธุรกิจดงักล่าว  รวมถึงคุณสมบตัิและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ ประกอบกับการกฎเกณฑแ์ละ
ระเบียบที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ และความพรอ้มดา้นแหล่งเงินทุนของบริษัท ทัง้นี ้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ไดร้บั ซึ่งทางบริษัทค านวณว่าผลตอบแทน Internal Rate of Return (IRR) ที่จะไดร้บัจากการท าธุรกิจยางและยาง
สังเคราะห์จะอยู่ที่รอ้ยละ 23 และผลตอบแทนจากธุรกิจรีไซเคิลจะอยู่ที่รอ้ยละ 18 ทั้งนี ้ระยะเวลาการคืนทุน 
(Payback Period) จะอยูท่ี่ประมาณ 6.5 ปี และ 8 ปี ตามล าดบั 
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4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
4.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

สตูรการค านวณ 

Control Dilution  = 1 – (Qo/ (Qo + Qp)) 

โดยที่   Qo = จ านวนหุน้ช าระแลว้ที่มีอยูเ่ดิม เทา่กบั 1,615,123,566 หุน้ 

Qp = จ านวนหุน้ท่ีเพิ่มขึน้จากการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 1,608,600,000 หุน้ 

ดงันัน้ 

Control Dilution  = 1 – (1,615,123,566 / (1,615,123,566 + 1,608,600,000)) 

= รอ้ยละ 49.90 

4.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
สตูรการค านวณ 

Price Dilution  = (Po – Pn) / Po 

โดยที ่ Po = ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหอ้อกหุน้เพิ่มทนุ 

Pn = (Po x Qo) + (ราคาเสนอขาย x Qp) หารดว้ย (Qo + Qp) 

= (0.65 x 1,615,123,566) + (0.59 x 1,608,600,000) / (1,615,123,566 + 1,608,600,000) 
Price Dilution  = (0.65 – 0.62) / 0.65 
Price Dilution  = รอ้ยละ 4.6 

4.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 
สตูรการค านวณ 

EPS Dilution                = (EPSo - EPSn) / EPSo 

โดยที่   EPSo = ก าไรสทุธิ / Qo 

EPSn = ก าไรสทุธิ / Qo + Qp 
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โดยที่                    EPSo     = สว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้ก่อนการเสนอขาย 

                            EPSn     = สว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้หลงัการเสนอขาย 

 EPS Dilution                     = [-0.0278- (-0.0139)]/-0.0278 

                                         = รอ้ยละ 49.90 

โดยสว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้ก่อนการเสนอขายค านวณจาก  
= ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั/จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 
= (44,836,642)/1,615,123,566 = -0.0278 

โดยสว่นแบง่ก าไรตอ่หุน้หลงัการเสนอขายค านวณจาก  
= ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั/จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 
= (44,836,642)/3,223,723,566 = -0.0139 

5. ความคุ้มค่าที่ผู้ถอืหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้น 
เมื่อเปรยีบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้กบั
ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่วจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้มากกวา่ผลกระทบที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหุน้ เนื่องจากบริษัทจะไดเ้งินทุนเพื่อใชเ้ป็นแหลง่เงินส ารองไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรบัการด าเนินงาน
ของบริษัท และเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินรองรบัแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ในเชิง
โครงสรา้งทางการเงินและสดัสว่นของหนีส้นิตอ่ทนุของบรษัิท ซึง่หลงัจากการเพิ่มทนุในครัง้นีส้ดัสว่นของหนีส้นิตอ่ทนุ
จะลดลงเหลือ 0.12 เท่า จากเดิม 0.77 เท่า โดยในระยะยาวจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวมแลว้ บริษัทจะมีพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มี
ความพรอ้มในดา้นเงินทนุและมีสถานะทางการเงินที่ดี รวมทัง้เครือข่ายทางธุรกิจที่ดีของผูล้งทุนจะช่วยเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจใหแ้ก่บริษัทและเสริมสรา้งความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการเสริมภาพลกัษณข์องบริษัทท าให้
สามารถดงึดดูความสนใจของผูล้งทนุรายอื่น ๆ ไดม้ากขึน้อีกดว้ย   

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
6.1  เหตผุล ความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ และความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ 

ในช่วงที่ผ่านมาภาพรวมธุรกิจของบริษัท มีการชะลอตวั เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาส่งผลใหบ้ริษัทประสบ
สภาวะขาดทนุ เนื่องจากสถานการณภ์าวะโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ที่แพรร่ะบาด ที่ไดส้ง่ผลตอ่
การประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและความเพียงพอของ
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กระแสเงินสดที่ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท โดยจากผลการด าเนินงานของบรษัิท ในปี 2563 
ทางบริษัทไดข้าดทนุสทุธิประมาณ 90.77 ลา้นบาทและในงวด 9 เดือนแรกปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ที่
ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิในงบการเงินรวม ประมาณ 40.27 ลา้นบาท ท าใหก้ระแสเงินสดสทุธิ และเงินสดของ
บริษัทลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2564 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบรษัิทตดิลบ 33.89 ลา้นบาท ท าใหบ้รษัิทมีเงินสดคงเหลอือยูใ่นบญัชีจ านวน 36.11 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 
30 กนัยายนปี 2564  ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจต่อไป เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งใช้
เงินสดเพื่อช าระค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ค่าวตัถดุิบ และเงินเดือนบคุลากร เป็น
ตน้ ดงันัน้ บรษัิทจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพื่อน าเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุไปใชเ้ป็นเงินทนุใน
การด าเนินธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยสขีองบรษัิทตอ่ไป 

คณะกรรมการบรษัิท จึงมีความเห็นวา่การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ใหแ้ก่ผูล้งทนุในครัง้นีจ้ะท า
ใหบ้ริษัทมีเงินทนุเพื่อรองรบัแผนการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัและที่จะมีการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทต่อไปในอนาคต 
โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษัท สามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้
และลดภาระผูถื้อหุน้เดิมในการเพิ่มทนุ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิท มีสภาพคลอ่งและผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

ในการนี ้หากบริษัท สามารถระดมทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนไดต้ามแผนการเพิ่มทนุ บริษัทจะสามารถรบัรู ้
รายไดอ้ย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยังสามารถลดตน้ทุน ค่าใช้จ่าย และมีโอกาสที่จะเพิ่มก าไรใหแ้ก่ บริษัท ในอนาคตได ้
อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไม่ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะสง่ผลใหบ้ริษัทพลาดโอกาสในการสรา้งก าไรจาก
การต่อยอดและขยายธุรกิจเพิ่มเติมตามแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะท าใหธุ้รกิจเดิมที่เผชิญกบัการแขง่ขนัสงูมีโอกาส
จะพลกิฟ้ืนท าก าไรใหก้บับรษัิทเป็นไปไดย้าก 

ดว้ยเหตดุงักลา่ว คณะกรรมการบรษัิทจึงมีความเห็นวา่บรษัิทมีความจ าเป็นในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อน าเงินท่ีไดไ้ปใช้
เป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบนัและการ
ขยายธุรกิจของกลุม่บรษัิทตอ่ไปในอนาคต 

6.2  เหตผุล ความจ าเป็น ของการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากนกั
ลงทุนที่มีศกัยภาพดา้นเงินทุน ซึ่งอาจเป็นบคุคลธรรมดา และ/หรือ นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรือ กองทนุ
ต่างประเทศ ที่มีศกัยภาพดา้นเงินทนุแลว้ เห็นว่าผูล้งทนุเป็นผูม้ีความพรอ้มในดา้นการลงทนุ และมีสถานะการเงินท่ี
ดี และมีสายสมัพนัธท์ี่ดีกบักลุม่ธุรกิจที่หลากหลาย อนัจะท าใหบ้รษัิทไดร้บัเงินทนุตามจ านวนที่ตอ้งการเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่บริษัทจากการที่ผูล้งทุนมีเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลาย 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มศกัยภาพและความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี (Stakeholders) และ
สถาบนัการเงินได ้บริษัทเล็งเห็นศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่มแหลง่รายไดใ้หแ้ก่บริษัทใน
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อนาคต เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม นอกจากนี ้การมีพนัธมิตรทางธุรกิจซึง่เป็นท่ียอมรบัเป็นการทั่วไปเขา้เป็นผู้
ถือหุน้ก็จะเสรมิภาพลกัษณข์องบรษัิทและสามารถดงึดดูความสนใจของผูล้งทนุอื่น ๆ ไดม้ากขึน้อีกดว้ย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่ผูล้งทนุในครัง้
นี ้เป็นแนวทางการระดมทนุที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตสุมผล เหมาะที่สดุกบัสถานการณใ์นปัจจุบนัของบรษัิท 
และจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท ซึง่จะท าใหบ้รษัิทสามารถระดมเงินทนุไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ ลดภาระผูถื้อ
หุน้เดิมในการเพิ่มทนุ และไดจ้ านวนเงินทนุตามที่ตอ้งการ นอกจากนี ้บริษัท เห็นว่าผูล้งทนุมีศกัยภาพ มีความรู ้มี
ประสบการณ ์มีความพรอ้มในดา้นเงินลงทนุท่ีชดัเจน และเขา้ใจนโยบายและวิสยัทศันก์ารด าเนินงานของบรษัิท  

อีกทัง้ การใชว้ิธีการเพิ่มทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดันัน้ เป็นวิธีการระดมทนุท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในการ
ใชเ้งินทนุของบริษัทไดอ้ยา่งแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกบัการจดัหาแหลง่เงินทนุจากจากการกูย้ืมเงิน
จากสถาบนัการเงิน และการเพิ่มทนุโดยวิธีการอื่นที่อาจท าใหบ้ริษัทระดมทนุไดล้า่ชา้และไม่ไดจ้ านวนเงินทนุตามที่
ตอ้งการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได ้โดยคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาการระดมทนุดว้ยวิธีการอื่น ๆ แลว้ มีความเห็นดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การเพิ่มทุนดว้ยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการ
ระดมทุนดว้ยวิธีนีต้อ้งใชร้ะยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้และบคุคลในวงจ ากดั อีกทัง้ บริษัทอาจจะไมส่ามารถเสนอ
ขายหุน้ไดต้ามแผนเนื่องจากบรษัิท ยงัประสบปัญหาขาดทนุ  

(ข) การออกตราสารหนีห้รือการกูย้ืมเงิน คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเรื่องการออกตราสารหนีห้รือการกู้
เงินแลว้เห็นวา่ยงัไมเ่หมาะสมในเวลานี ้เนื่องจากบรษัิทยงัประสบปัญหาขาดทนุและบรษัิทไมม่ีสนิทรพัยอ์ืน่
ที่สามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัได ้อีกทัง้การพิจารณาขอเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทนัต่อความตอ้งการในการใชเ้งินทุนของบริษัท ดงันัน้ การออกตราสารหนีห้รือ
การกูย้ืมเงิน จึงมีความเป็นไปไดต้  ่าและไมส่อดคลอ้งตอ่ความตอ้งการใชเ้งินทนุของบรษัิท ในเวลานี ้ 

(ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนดว้ยวิธีดงักล่าวมีขอ้จ ากดัเก่ียวกับความไม่แน่นอนของจ านวน
เงินทนุท่ีจะไดร้บั เนื่องจากบรษัิทอาจไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากผูถื้อหุน้เดิมในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษัิทไดค้รบตามจ านวน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ซึง่จะท าใหบ้รษัิทไมส่ามารถระดมทนุได้
ตามจ านวนที่ตอ้งการ 

ดว้ยเหตผุลตามที่กลา่วมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่บริษัทมีความจ าเป็นในการเพิ่มทนุ โดยวิธีการ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดครัง้นี ้เพื่อน าเงินที่ไดร้บัไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพ
คลอ่ง และเพื่อใชร้องรบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทในปัจจบุนัและการขยายธุรกิจของบรษัิทตอ่ไปในอนาคต 
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6.3 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุ และความเพียงพอของแหลง่เงินทนุ 
ภายหลงัจากที่คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใชเ้งินเพิ่มทุน และ
ความเพียงพอของแหลง่เงินทนุในครัง้นีแ้ลว้ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุของบรษัิทตามที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 3 ขา้งตน้ มีความสมเหตสุมผลและจะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท และผูถื้อหุน้ของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทนุ
ในครัง้นีจ้ะท าใหบ้ริษัท สามารถน าเงินเพิ่มทนุที่ไดร้บัไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรบับริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่ง
และรองรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบนัและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจของ
บริษัท ต่อไปในอนาคต ทัง้นี ้หากบริษัทไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุครัง้นี ้ทางคณะกรรมการเห็นวา่เงินที่ไดร้บัจากการ
เพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะเพียงพอตอ่การขยายธุรกิจตามที่บรษัิทไดว้างแผนไว  ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหก้บัผูล้งทนุ รวมทัง้ไดร้บัเงินจากการ
ขายเสนอขายหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และ
ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ภายในเดือนธนัวาคม 2564 

นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว ไม่ไดม้ีผลกระทบต่อขอ้ก าหนดหรือการด ารงอตัราสว่นทางการเงินของ
บรษัิท ที่มีอยูก่บัสถาบนัการเงินหรอืผูใ้หกู้ร้ายอื่นแตอ่ยา่งใด 

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยรวม
ของบรษัิท อนัเนื่องมาจากการเพิ่มทนุ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ การเขา้ท ารายการดงักลา่วไม่ไดม้ีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงลกัษณะ
และนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทใน
ปัจจุบนัและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต อีกทัง้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกรง่ทัง้ในเชิงโครงสรา้งทาง
การเงิน และสดัสว่นของหนีส้ินต่อทนุของบริษัทในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ทางการเงินในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเป็นแหลง่เงินส ารองไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรบัการด าเนินงานของบริษัท 
ดงันัน้ การเพิ่มทนุดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบรษัิท 
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6.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย  
บริษัทก าหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจารว่มกันระหว่างบริษัท กบัผูล้งทนุ โดยบริษัทไดเ้ปรียบเทียบกับราคา
ตลาดของหุน้ของบริษัท ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวนัที่ 5 ตุลาคม 
2564 ถึง 14 ตลุาคม 2564 ซึง่เทา่กบัหุน้ละ 0.65 บาทนัน้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้จึงเป็นราคาที่ไมต่  ่า
กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชนท์ี่บริษัทจะไดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุ โดยมีความเห็นวา่เง่ือนไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุนัน้มคีวาม
เหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทจะสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุไดใ้นวงเงินที่
ตอ้งการภายในเวลาที่จ ากดั 

7. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท 
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท ในเรือ่งที่
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยกระท าการหรอืละเวน้กระท าการใดอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วและก่อใหเ้กิด
ความความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัท 
ไดต้ามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หาก
การกระท าหรอืการละเวน้การกระท าใดของกรรมการอนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง
บริษัท ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนในครัง้นี ้จนเป็นเหตุใหก้รรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ได้
ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่ถือหุน้ในบรษัิท และมีสทิธิออกเสยีงรวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
5ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท สามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทได ้
ตามมาตรา 89/18แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทขอรบัรองว่าคณะกรรมการบริษัทไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณาและตรวจสอบ
ขอ้มลูของผูล้งทนุแลว้ มีความเห็นวา่การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุดงักลา่วมีความเหมาะสม  

ผูล้งทนุดงักล่าวมีศกัยภาพในการลงทนุ มีความรูห้รือประสบการณท์ี่เป็นประโยชนซ์ึง่จะสามารถช่วยสนบัสนนุธุรกิจ
ของบรษัิท และสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษัิทได ้
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8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบรษัิท 

 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 

 

ลายมือช่ือ   

   (นายนพดล กาญจนทวีวฒัน)์ 
      กรรมการ 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย ล าดับที่ 4 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. การเรียกประชุม 
 ขอ้  35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่  ใหเ้รยีกวา่ประชมุวิสามญั  โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอื   

ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะ

เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรือ่งและเหตผุลใน

การที่ขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน

สีส่บิหา้วนั (45) นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนั

หรอืผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สบิหา้(45) วนันับแตว่นัครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ

คา่ใชจ้่าย อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวน     ผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ ท่ี 37 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้

คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

 ขอ้  36. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบ ุสถานท่ี วนัเวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่เสนอตอ่ที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่ เป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไมน่อ้ยกว่า 
7 วนั ก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกว่า 
3 วนั 
 ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 



45 
 

 
 
2. องคป์ระชุม 
 ขอ้  37. ในการประชมุผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไมน่อ้ยกวา่ 25 คน 
หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1  ใน 3  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่  หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดั 
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงับไป  ถา้การประชุมนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดั
ประชุมใหม่  และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7  วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 ขอ้  38.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

3. การออกเสียงลงคะแนน 
 ขอ้  39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถื้อหุน้    คนใดมีสว่นได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนั  ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3  ใน 4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า  แกไ้ข  หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั  การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริษัท  หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
(ฉ) การเลกิบรษัิท 
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 

ที่บริษัทเสนอชือ่ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ 
1.  พล.ต.อ. อดิศร ์     งามจิตสุขศรี       

 อาย ุ    :  61  ปี 

 สัญชาติ     :  ไทย 

 ต าแหน่งหน้าที่กอ่นเกษียณอายุราชการ 

- ที่ปรกึษาพเิศษ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

 คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด  :   
- ปรญิญาโท การบรหิารรฐักิจ   มหาวิทยาลยัเคนทกักีสเตต  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ รุน่ท่ี 35 

 การอบรม   : 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ท่ี 15 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี  9 
- หลกัสตูร “วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร” รุน่ท่ี 56 
- หลกัสตูร “ผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู” รุน่ท่ี 14 
- การเมืองการปกครองส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ ปปร.8 

 ประวัติการท างานด้านอืน่ๆ 
-    คณะอนกุรรมการดา้นการขนสง่ทางน า้และพาณิชยนาวี สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

 -    รองประธานคณะท างานก ากบัติดตามการใชป้ระโยชนจ์ากกญัชา  
 -    กรรมการบรษัิทขนสง่จ ากดั (บ.ข.ส.) 

- กรรมการบรหิารองคก์ารขนสง่สนิคา้และพสัดภุณัฑ ์(ร.ส.พ.) 
- ที่ปรกึษาผูว้า่การรถไฟแหง่ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)   

 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท      -ไมม่ี- 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา      -ไมม่ี- 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 5 
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 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า     - ไมเ่ป็น-  

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจที่มนียัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ           - ไมม่ี –  
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2.  นายพิสุทธ์ิ    รักวงษ ์      

 อาย ุ    :  46  ปี 

 สัญชาติ     :  ไทย 

 คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด  :   
- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 2553 
- วฒุิบตัรหลกัสตูรทนายความผูร้บัรองลายมือช่ือและเอกสาร รุน่ท่ี 12 แหง่สภา

ทนายความ 2552 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวชิาวา่ความ ส านกัฝึกอบรมวิชาวา่ความแหง่สภา

ทนายความ 2542 
- นิติศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2541 

 การอบรม   : 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 164/2019 

 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
- ประกาศนียบตัรการพฒันาทางวิชาชีพตอ่เนื่องจากสถาบนั IR GLOBAL  

ณ กรุงลอนดอน  สหราชอาณาจกัร 2561   
- ประกาศนียบตัรการพฒันาทางวิชาชีพตอ่เนื่องจากสถาบนั IR GLOBAL  

ณ เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์   สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 2560   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน 
- กรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท พิสทุธ์ิ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
       (พฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจบุนั) 
- กรรมการอิสระ   บรษัิท อลัติจดู ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  

(ตลุาคม 2561 จนถึงปัจจบุนั) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท      -ไมม่ี- 
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา      -ไมม่ี- 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า               - ไมเ่ป็น-  

 มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจที่มนียัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                           - ไมม่ี – 
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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1  กรณีบุคคลธรรมดา 

เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการฉบบัจริงของผูถื้อหุน้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรแสดงตนอื่นใดซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ 

ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการแกไ้ขช่ือ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่วดว้ย) 

 

1.2  นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

(1) เอกสารแสดงตนตามขอ้ 1.1 ฉบบัจรงิ ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

(2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) ที่มาประชุมดว้ยตนเอง เป็นกรรมการผูม้ี

อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุน้ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) พรอ้มประทบัตราส าคญับรษัิท (หากมี) 

 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1  กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. ซึง่กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นชดัเจนและลงลายมือช่ือโดยผูถื้อ

หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาเอกสารแสดงตน ตามขอ้ 1.1 ของผูถื้อหุน้ ซึง่ผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตน ตามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งผูร้บัมอบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง   

(4) เอกสารแสดงตน ตาม ขอ้ 1.1 ฉบบัจรงิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 6 
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2.2  กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย 

(1) หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชัดเจนและลงลายมือช่ือโดย

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลผูม้อบฉันทะ พรอ้มประทบัตราส าคญับริษัท (หากมี) และผูโ้ดย

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์(ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ากรรมการที่ลงช่ือในฐานะผูม้อบฉนัทะ เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติ

บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราส าคญับรษัิท (หากมี) 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตน ตามขอ้ 1.1 ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่

บคุคลดงักลา่ว ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4)  ซึง่ผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(5)  ส  าเนาเอกสารแสดงตน ตามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

(6) เอกสารแสดงตน ตาม ขอ้ 1.1 ฉบบัจรงิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)หากผูถื้อหุน้มีความ

ประสงคท์ี่จะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท  ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) เขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน กรุณาจดัเตรียมเอกสารดงันี ้และขอใหส้ง่กลบัมายงั เลขานกุารบริษัท บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั 

(มหาชน) เลขท่ี 602 หมู ่2 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ  

(1)  หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นชดัเจนและลงลายมือช่ือโดยผู้

มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.1 (2) 

(3) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.2 (2) และ 2.2 (3) 

 

3. กรณีใช้การพิมพล์ายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ 

ใหพ้ิมพล์ายนิว้หวัแมม่ือซา้ยและเขียนขอ้ความก ากบัไวว้า่ “ลายพิมพห์วัแมม่ือซา้ยของ............................." และ

ตอ้งมีพยาน 2 คน รบัรองว่าเป็นลายพิมพน์ิว้มืออนัแทจ้ริงของผูน้ัน้ และตอ้งพิมพล์ายนิว้มือต่อหนา้พยาน ซึ่ง
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พยานตอ้งลงลายมือช่ือรบัรอง และตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ

บตัรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการแกไ้ขช่ือ-

สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วดว้ย) ของพยานพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแนบ

ไปพรอ้มกนัดว้ย 

4. กรณีผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรม 

ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่ง

ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ัดการมรดก ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดง

เพิ่มเติมดว้ย  

5. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้เยาว ์

ใหบ้ิดา-มารดา หรือ ผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ ร่วมประชุม

แทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

6. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 

ใหผู้อ้นุบาล หรือผูพ้ิทักษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี

เอกสารค าสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นบุาล หรือ ผูพ้ิทกัษ์ ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อน

วนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย  

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้นกรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึ่งกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นชดัเจนและลงลายมือ

ช่ือของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามโดย ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน 

(Custodian) และหลกัฐานท่ีตอ้งแนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1.1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแทน 

(1.2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(2) ผู้ร ับมอบฉันทะ โปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการฉบับจริง เช่น บัตรประจ าตัว

ประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรแสดงตนอื่นใดซึง่

ออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการแกไ้ขช่ือ -สกุล ตอ้งแสดง
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หลกัฐานรบัรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ย) ของผูร้บัมอบฉันทะต่อเจา้หนา้ที่  เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชมุ 

 วิธีการมอบฉันทะ 

บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ก าหนด ซึง่มีใหเ้ลอืก 3 แบบ  ดงันี  ้

 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไป  ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี  ้

(1) เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่  เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน 

(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผู้

ถือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ  ตามที่บริษัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

(3) หากมีการแกไ้ข หรอื ขีดลบขอ้ความที่ส  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ 

(4) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

   

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จ านวนที่ตนถือ

อยูไ่ด ้

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

เริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 1 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 08.30 นาฬิกา เป็นตน้ไป ในวนัองัคารที่ 7 

ธนัวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งบอลรูม  สนามกอลฟ์ บางป ูกอลฟ์ แอนด ์สปอรต์  เลขที่ 191 หมูท่ี ่3 ถนนสขุมุวิท ต าบล

แพรกษาใหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
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 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

 วาระทั่วไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธียกมือ โดยใหน้บัหนึง่หุน้เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผูถื้อ

หุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสยีง  ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ  ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ

เทา่นัน้  หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ  หรอืระบไุว้

ไม่ชัดเจน  ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนไดแ้ต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็น

บางสว่น คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย  หรอืงดออกเสยีง 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย ล าดับที่ 7 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. 

(แบบท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
 

 
เขียนท่ี................................................................................  

                                                                                 วนัท่ี ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...............  
(1) ขา้พเจา้..............................................................................................................  สญัชาต.ิ........................................ 

อยู่บา้นเลขท่ี......................................................ถนน................ .............................................ต  าบล/แขวง.......................................  
อ าเภอ/เขต...................................................................... จงัหวดั...................................... ..................... รหสัไปรษณีย.์................... 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษัท  ไดเมท (สยาม)  จ ากัด  (มหาชน)    
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ........................................ .....หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสียง ดงันี้ 
 หุน้สามญั........................................................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................... .............เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ.....................................................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......... .............................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบใหก้รรมการอิสระ คนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาดว้ย ล าดบัท่ี 5) 
  (3.1) ช่ือ........................................................................................................ .................................. อาย ุ.............................ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................ถนน..............................................ต  าบล/แขวง.... ....................................................... 
อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย์ ...........................................  หรือ 
  (3.2) พล.ต.อ. อดศิร ์ งามจิตสขุศรี   อาย ุ61 ปี ท่ีอยู่ 602 หมู่ท่ี 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต  าบลบางปใูหม่  

อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ หรือ 
  (3.3) นายพิสทุธ์ิ  รกัวงษ ์  อาย ุ46 ปี ท่ีอยู่ 602 หมู่ท่ี 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต  าบลบางปใูหม่  

อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ  
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวสิามญัผู้
ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัองัคารท่ี 7 ธนัวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งบอลรูม  สนามกอลฟ์ บางป ูกอลฟ์ แอนด ์สปอรต์  เลขท่ี 191 
หมู่ท่ี 3 ถนนสขุมุวทิ ต  าบลแพรกษาใหม่ อ  าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
  กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

                (………………………………………………………………………….……………..) 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..…………………………..…ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                (………………………………………………………………………….……………..) 

  ลงช่ือ…………………...........................................………..…………………………..…ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                (………………………………………………………………………….……………..) 

หมายเหตุ    ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
                 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

 

                                        เขียนที่.................................................................. 
                                                                                                           วนัท่ี ............. เดือน .........................พ.ศ........... 

 (1)  ขา้พเจา้.................................................................................................  สญัชาติ....................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง......................................... 

อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์.............................. 

 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ไดเมท (สยาม)  จ ากัด  (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................เสยีง 

  หุน้สามญั..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................เสยีง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้

  1. ช่ือ...................................................................................................................... อาย ุ....................................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 

อ าเภอ/เขต.............................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรอื 

  2. ช่ือ...................................................................................................................... อาย ุ....................................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 

อ าเภอ/เขต.............................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรอื 

  3. ช่ือ...................................................................................................................... อาย ุ....................................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 

อ าเภอ/เขต.............................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์...................  หรอื 

  4. พล.ต.อ. อดศิร ์ งามจิตสขุศรี   อาย ุ61 ปี ท่ีอยู่ 602 หมู่ท่ี 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต  าบลบางปใูหม่  
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ หรือ 

  5. นายพิสทุธ์ิ  รกัวงษ ์  อาย ุ46 ปี  ท่ีอยู่ 602 หมู่ท่ี 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต  าบลบางปใูหม่  
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ  

 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  ในวนัองัคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 หอ้งบอลรูม  สนามกอลฟ์ บางป ูกอลฟ์ แอนด ์
สปอรต์  เลขที่ 191 หมูท่ี ่3 ถนนสขุมุวิท ต าบลแพรกษาใหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 804,300,000 บาทจากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,211,342,674.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,015,642,674.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,608,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่ เกิน 1,608,600,000 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 
949,074,000 บาท 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าเขา้ร่วมประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่  4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)   ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน

หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ                                                                                             ผูม้อบฉนัทะ 

(                                                                                      ) 

ลงช่ือ                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                               )   (                                                                  ) 

ลงช่ือ                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                               )   (                                                                  ) 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะตอ้งพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  
ครัง้ที่ 1/2564  ในวนัองัคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 หอ้งบอลรูม  สนามกอลฟ์ บางป ูกอลฟ์ แอนด ์สปอรต์  เลขที่ 191 
หมูท่ี ่3 ถนนสขุมุวิท  ต าบลแพรกษาใหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ........................................................................................................................... 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ........................................................................................................................... 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  .......................................................................................................................... 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ........................................................................................................................... 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ........................................................................................................................... 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

ลงช่ือ                                                                                      ผูม้อบฉนัทะ 

(                                                                                     ) 

ลงช่ือ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                                                     ) 

ลงช่ือ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                                                     ) 

ลงช่ือ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                                                     ) 

ลงช่ือ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                                                     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 

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

                                                                                                           วนัท่ี ............. เดือน .........................พ.ศ........... 

 (1)  ขา้พเจา้.................................................................................................  สญัชาติ..................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี..................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................ 

อ าเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์............................ 

 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ไดเมท (สยาม)  จ ากัด  (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................เสยีง 

  หุน้สามญั..................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.........................เสยีง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้

  1. ช่ือ...................................................................................................................... อาย ุ....................................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 

อ าเภอ/เขต.............................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์......................  หรอื 

  2. ช่ือ...................................................................................................................... อาย ุ....................................ปี 

อยูบ่า้นเลขที่.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 

อ าเภอ/เขต.............................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์......................  หรอื 

  3. ช่ือ...................................................................................................................... อาย ุ....................................ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................................ถนน..............................................ต าบลแขวง................................. 

อ าเภอ/เขต.............................................................. จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์......................  หรอื 

  4. พล.ต.อ. อดศิร ์ งามจิตสขุศรี   อาย ุ61 ปี ท่ีอยู่ 602 หมู่ท่ี 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต  าบลบางปใูหม่  
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ หรือ 

  5. นายพิสทุธ์ิ  รกัวงษ ์  อาย ุ46 ปี  ท่ีอยู่ 602 หมู่ท่ี 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต  าบลบางปใูหม่  
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ  

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  ในวนัองัคารที่  7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งบอลรูม  สนามกอลฟ์ บางปู กอลฟ์ 
แอนด ์สปอรต์  เลขที่ 191 หมูท่ี ่3 ถนนสขุมุวิท ต าบลแพรกษาใหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
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   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
            มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะเพียงบางสว่นคือ 
  หุน้สามญั..................... หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้..................เสยีง 

      รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ....................................................................เสยีง 
 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 804,300,000 บาทจากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,211,342,674.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,015,642,674.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,608,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่ เกิน 1,608,600,000 หุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 
949,074,000 บาท 
คะแนนเสียงเพือ่ลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าเขา้ร่วมประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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วาระที่  4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

      เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 
 
 (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณี
ที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ                                                                                      ผูม้อบฉนัทะ 
(                                                                                      ) 

 
ลงช่ือ                                                      ผูร้บัมอบฉนัทะ              ลงช่ือ                                                      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
   (                                                                )                                  (                                                                ) 
 
ลงช่ือ                                                      ผูร้บัมอบฉนัทะ              ลงช่ือ                                                      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
   (                                                                )                                  (                                                                ) 
   
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุในต่างประเทศและแตง่ตัง้ให ้   
คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะตอ้งพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้น    

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที่  

1/2564  ในวนัองัคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งบอลรูม  สนามกอลฟ์ บางป ูกอลฟ์ แอนด ์สปอรต์  เลขที่ 191 
หมูท่ี ่3 ถนนสขุมุวิท  ต าบลแพรกษาใหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  .................................................................................................................... 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  .................................................................................................................... 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  .................................................................................................................... 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  .................................................................................................................... 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  .................................................................................................................. 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
  วาระท่ี  .................................  เรือ่ง  ................................................................................................................. 

         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
ลงช่ือ                                                                                      ผูม้อบฉนัทะ 

(                                                                                      ) 
ลงช่ือ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                                                      ) 
ลงช่ือ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                                                     ) 
ลงช่ือ                                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(                                                                                     ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2564 

ห้องบอลรูม  สนามกอลฟ์ บางปู กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์   

เลขที ่191 หมู่ที ่3 ถนนสุขุมวิท ต าบลแพรกษาใหม่  

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียน 
 

 
ขา้พเจา้.................................................................................................... สญัชาติ.......................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................................................................................    เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.......................................... 
 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)  
  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้.............................................................................. หุน้ 
  หุน้สามญั.................................................................................................. หุน้ 
   

 
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

  บรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
วนัองัคารที่  7 ธนัวาคม  2564  เวลา 9.30 น. 

หอ้งบอลรูม  สนามกอลฟ์ บางป ูกอลฟ์ แอนด ์สปอรต์   

เลขที่ 191 หมูท่ี ่3 ถนนสขุมุวิท ต าบลแพรกษาใหม ่ 

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

 
           ขา้พเจา้...............................................................................เป็นผูถื้อหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  
          บรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน....................................................... 
          ไดม้าเขา้รว่มประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 
       

ลงช่ือ................................................................... ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
(..........................................................................) 

 
 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่จะมาประชมุ โปรดน าเอกสารชดุนีม้าดว้ย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 9 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ในวนัอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 
ห้องบอลรูม  สนามกอลฟ์ บางปู กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์   

เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวทิ ต าบลแพรกษาใหม ่ 

อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 10280 
 

ขอความรว่มมือทา่นผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจรงิ เพื่อประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19)  
 
ช่ือ- สกลุ.....................................................................................................................................................  ผูเ้ขา้ประชมุ 
หมายเลขโทรศพัท.์........................................................................................................................................ 
 

1. ทา่นมีไข ้≥37.5 °C หรอืไม?่     ใช ่   ไมใ่ช ่
2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรอืไม่? 

ไอ      ใช ่   ไมใ่ช ่
เจ็บคอ      ใช ่   ไมใ่ช ่
น า้มกูไหล     ใช ่   ไมใ่ช ่
เหน่ือยหอบ     ใช ่   ไมใ่ช ่

3. ทา่นมีประวตัิการเดินทางมาจากตา่งประเทศ หรอืมาจากพืน้ท่ีที่มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา (COVID-19) ใน 14 วนัท่ีผา่นมาหรอืไม่? 

  ใช ่  มาจากประเทศ / พืน้ท่ี ..................................................................... 
  ไมใ่ช ่

4. ทา่นมีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) หรอืไม?่ 
  ใช ่
  ไมใ่ช ่

หมายเหตุ 
 หากพบว่าท่านมีไข ้≥37.5°C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว ้หรือมีประวัติเดินทางมาจาก
ต่างประเทศหรือพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) หรือมีประวตัิสมัผสัอยา่งใกลชิ้ดที่ตอ้งสงสยัการ
ติดเชือ้โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ขอใหท้่านมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดว้ยการกรอกและสง่มอบ
หนงัสอืฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิท แทนการเขา้รว่มประชมุและเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน า
ของกองควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
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