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(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่ 13 พฤษภาคม 2565 

ข้าพเจ้า บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DITTO”) ขอรายงานมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม  2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทนุ
ที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท จาก 314,000,000 บาท เป็น 334,000,000 บาท โดย
ออกหุน้สามญั จ านวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 20,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน
ในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภท
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) 

หุน้สามญั 40,000,000 0.50 20,000,000 

หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปทกุขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

2. การจัดสรรหุน้เพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทนุ

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้   
และช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้เดิม - - - - - 
ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่จดัสรรให ้ 
ผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้รษิัทมี
หนา้ที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

- - - - - 

ประชาชน - - - - - 
บคุคลในวงจ ากดั - - - - - 
(ระบ)ุ ............ - - - - - 
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ ใช้
สิทธิของตราสาร 

- - - - - 

(ระบ)ุ ............ - - - - - 

✓ 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่ ประเภท
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

• ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - 
เพื่ อรองรับการใช้สิท ธิของใบ
แสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น
เดิม

หุน้บรุมิสิทธิ 

• ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่จดัสรรให้
ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ
เพื่ อรองรับการใช้สิท ธิของใบ
แสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น
เดิมโดยไม่จัดสรรใหผู้ถื้อหุน้ที่จะ
ท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั ไม่เกิน 
40,000,000 

ไม่เกินรอ้ยละ 9.09 
ของทนุช าระแลว้ 

หมายเหต ุ2/ 

หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
หมายเหต ุ1/ รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทนุแบบ General Mandate 

2/ ทัง้นีใ้นที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิดงัต่อไปนี:้ 

• อนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตัิการออก และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท มลูค่า
รวม 20,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั

• อนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตาม
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจ านวนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่
เกินรอ้ยละ 9.09 ของทนุช าระแลว้ของบริษทัเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ในการนี ้การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)
จะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกนั พ.ศ.2546 (และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม)

นอกจากนี ้ส  าหรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัตามแบบมอบอ านาจทั่วไป
ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตใหบ้ริษัท

เอกสารแนบ 2



 

 

-3- 

จดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดยจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้
ต่อผูล้งทุนและเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัท และผูถ้ือหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน
กว่ารอ้ยละ 10 ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ในตลาดหลักทรพัย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบหา้วันท าการก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดแบบมอบอ านาจทั่วไปแลว้ ทุนช าระ
แลว้ของบริษัทในส่วนที่เพิ่มตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10.00 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเ้พิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน
วนัที่บริษัท จัดประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่ภายใตก้ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดใหมี้การประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ไดเ้สนอขอใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท เป็นผูมี้อ านาจในการ
ด าเนินการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการเพิ่มทุน และการออกและจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือ
ค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหป้ฏิบตัิเป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน
ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

3. ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุน้เพือ่ขออนุมัติการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 
ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา  14.00 - 16.00 น. ผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที่  31 
พฤษภาคม 2565 
 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ตอ่หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และเงือ่นไข การขออนุญาต         
1) บรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท  
2) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ รวมทั้งการแกไ้ข

หนงัสือบรคิณหส์นธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
3) บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ

อ านาจทั่วไปท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ 
 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงนิทุนในสว่นทีเ่พิม่ 
บริษัทมีความประสงคจ์ะออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้
1) เพื่อใชใ้นการลงทนุหรือในกิจการ และ/หรือ บรษิทัอื่น ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียง การลงทนุในหุน้สามญั หรือ

สินทรพัย ์เป็นตน้  
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2) เพื่อใชใ้นการขยายกจิการในอนาคตของบรษิัท  
3) เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท  

 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษทัจะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 
เพื่อใหบ้รษิัทจะมีเงินทนุเพิ่มเติมส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  
 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี ้ บริษัทจะน าไปใช้เพื่อการลงทุนในกิจการและ/หรือบริษัทอื่น และ/หรือ ใช้เป็นเงิน
หมุนเวียนบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้บริษัท มีผล
ด าเนินงานที่ดีขึน้ รวมถึงเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิัทในระยะยาว โดยผูถื้อหุน้ของสามญัของบริษัท ที่เสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัททกุประการและมีสิทธิในการไดร้บัเงินปันผล
จากการด าเนินงานเท่ากบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท นบัจากวนัที่มีรายชื่อปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทที่ยื่น
ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตัดสนิใจในการอนุมตักิารเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้
เพิ่มทนุ 

• ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) 
Control Dilution = จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุ Private Placement 
  จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุ Private Placement + จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ 
   

Control Dilution  = 40,000,000 
  (40,000,000+440,000,000) 

   
Control Dilution  รอ้ยละ 8.33 

   

• ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution) 
ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) จะขึน้อยู่กับราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิในภายหลัง จึงยงัไม่สามารถค านวณ
ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ไดเ้นื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ยงัไม่แน่นอน 

 

• ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุน้ (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution) 
EPS Dilution = EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย 

  EPS ก่อนการเสนอขาย 
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EPS Dilution = รอ้ยละ 8.33 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565  13 พฤษภาคม 2565 
2 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่ม

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) 
31 พฤษภาคม 2565 

3 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 30 มิถนุายน 2565 
4 วนัจดทะเบียนเพิม่ทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพิม่เติม

หนงัสือบรคิณหส์นธิกบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตั ิ

5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

ภายในวนัท่ีบรษิัทจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ในครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัที่ภายใตก้ฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

    

  บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 ลงชื่อ .........................................................................กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

(นายฐกร รตันกมลพร) 

 

 

 ลงชื่อ .........................................................................กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

(นายชยัทดั กลุโชควณิช) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

Proxy Form A 
(General Form) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ...........................................     เขียนท่ี................................................................... 
Shareholder’s Registration No.     Issued at  
 
                  วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ........................ 
                   Date         Month        Year 
 
 (1)  ขา้พเจา้...............................................................................................สญัชาต.ิ...................................................................... 
         I/ We                                                       Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
Reside at No.                 Road              Sub district 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 

District                  Province                        Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                                                shares, and having the right to vote equal to                     votes as follows: 
 หุน้สามญั...............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Ordinary share                                                               shares, and having the right to vote equal to                               votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Preference share                                                           shares, and having the right to vote equal to                                votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   
Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.....................................      
District                      Province          Postal code                             
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                     Or 

 
2. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   

Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง...................................... .... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                      Province           Postal code                                 
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                     Or 

 
3.   นาย/นาง/นางสาว................................................................................................อาย ุ.....................................ปี  

Mr./Mrs./Ms.                            Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                      Province          Postal code                               
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................                
Email address                                                     Mobile phone                                                                                      

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 
1/2565 ในวนัพฤหสับดท่ีี 30 มิถนุายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ีอื่น
ดว้ย 
Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders for No.1/2022 to 
be held on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue 
thereof.  

 

 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves 
in all respects. 
 

 

 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may 
not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 

Proxy Form B 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ...........................................     เขียนท่ี................................................................... 
Shareholder’s Registration No.     Issued at  
 
                  วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ........................ 
                   Date         Month        Year 
 
(1)  ขา้พเจา้................................................................................................สญัชาต.ิ...................................................................... 
         I/ We                                                       Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
Reside at No.                 Road              Sub district 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 

District                  Province                        Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                                                shares, and having the right to vote equal to                     votes as follows: 
 หุน้สามญั...............................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Ordinary share                                                               shares, and having the right to vote equal to                               votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Preference share                                                           shares, and having the right to vote equal to                                votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   
Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.....................................          
District                       Province          Postal code                             
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                    Or 

 
2.  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   

Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                         Sub district 

 อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                     Province                           Postal code                                 

       อเีมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรอื 
Email address                                                    Mobile phone                                                                                     Or 

 
3.    นาย/นาง/นางสาว................................................................................................อาย ุ....................................ปี  

Mr./Mrs./Ms.                            Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                         Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                      Province          Postal code                               
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                     Or 

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอำกรแสตมป์ 
20 บาท 
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กรรมการอสิระของบรษิัทคนใดคนหน่ึง 
Any of one of Independent Director 

1. นำยทวี มีเงิน หรือ 
Mr. Tawee Mee-ngern or 

2. นำยวุฒ ิมีช่วย หรือ 
Mr. Wuth Meechouay or 

3. ดร.อภวิัตน ์พลสยม หรือ 
Dr. Apiwathana Polsayom or 

4. นำยณรงค ์เดชำธนำรุจิกร 
Mr. Narong Dechathanarujikorn 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอสิระคนอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน 
In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other 
independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 
1/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be 
held on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue. 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ ประจ ำปี 2565 
Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting for year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที ่2 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20,000,000 บำท จำกทุน
จดทะเบียนเดิม 314,000,000 บำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 334,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จ ำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

Agenda 2 To consider and approve the increase of registered capital increase to accommodate the issuance and 
offering of newly issued ordinary shares with a general mandate (General Mandate) in the amount not 
exceeding THB 20,000,000 from existing registered capital of THB 314,000,000 to the new registered 
capital of THB 334,000,000 by issuing ordinary shares of not exceeding 40,000,000 shares with par 
value of THB 0.50 per share 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
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The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 3 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4. to 

be consistent with the increase of the registered capital of the Company 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่4 พิจำรณำและอนุมัติกำรออก และเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 

Mandate) จ ำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท มูลค่ำรวม 20,000,000 บำท เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจ ำกัด 

Agenda 4 To consider and approve the issuance and offering newly issued ordinary shares of the Company 
under the General Mandate in the amount not exceeding 40,000,000 shares at par value of THB 0.50 
per share, total value of 20,000,00 THB, to allocate to specific investors (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ตำมแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

เป็นจ ำนวนไม่เกิน  40,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 9.09 ของทุน
ช ำระแล้วของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

Agenda 5 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares under a general mandate in the 
amount not exceeding 40,000,000 shares with a par value of THB 0.50 per share, representing not more 
than 9.09% of the paid-up capital of the Company to allocate to specific investors (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่6 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มวัตถุประสงคข์องบรษิทั  
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Agenda 6 To consider and approve the addition of the Company’s new objective 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่7 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 7 Other matters (if any) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอื
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in 
all respects. 
 
 ลงชื่อ/Signed…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

  (…………………………….………) 

 
 ลงชื่อ/Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 

 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
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หมำยเหต ุ
Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of 
shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the 
proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex attached to the Proxy form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสับดท่ีี 30 มถินุายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่านัน้ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at 
any adjournment thereof to any date, time, and venue. 
 
 

วำระที.่...........เรื่อง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที.่...........เรื่อง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที.่...........เรื่อง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C 

(Specific Proxy Form only for foreign investors who appoint Custodian in Thailand) 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ...........................................     เขียนท่ี......................................................................... 
Shareholder’s Registration No.     Issued at  
 

                  วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ........................... 
                   Date         Month        Year 
 
 (1)   ขา้พเจา้...............................................................................................สญัชาติ......................................................................... 
          I/ We                                                       Nationality  

อยู่บา้นเลขท่ี....................................................ถนน.................................................ตาํบล/แขวง........................................................ 
Reside at No.                 Road              Sub district 

อาํเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

District                  Province                        Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................................... 
As the share custodian of  

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

Being the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้รวม..............................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสยีง 
holding a total amount of ordinary share(s)                                        shares, and having the right to vote equal to                                    votes  
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ.....................................ปี   
Mr./Mrs./Ms.                              Age 

อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ตาํบล/แขวง.......................................... 
Address                     Road                         Sub district 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.....................         หรือ 
District                     Province                           Postal code                               Or   

2. นายทวี มีเงิน หรือ 
Mr. Tawee Mee-ngern or 

3. นายวุฒิ มีช่วย หรือ 
Mr. Wuth Meechouay or 

4. ดร.อภวัิตน ์พลสยม หรือ 
Dr. Apiwathana Polsayom or 

5. นายณรงค ์เดชาธนารุจิกร  
Mr. Narong Dechathanarujikorn 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอสิระคนอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน 
In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other 
independent directors shall be appointed as the proxy in replacement.     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้
ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 มิถนุายน  2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ี
อื่นดว้ย 
Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 to be 
held on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue. 
 

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 (3)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นีด้งันี ้
        In this Meeting I/We grant my/our proxy to vote on my /our behalf as follows: 
 
         มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

Granted the proxy according to the total amount of shares hold and entitle for the voting right 
 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

Partially grant by the certain amount of shares as follows: 
หุน้สามญั.....................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้................ เสียง 
Ordinary share(s)        share(s) equal to voting right of                     vote(s) 
 
หุน้บรุมิสิทธิ.....................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้................ เสียง 
Preference share(s)        share(s) equal to voting right of                    vote(s) 

  

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2565 

Agenda 1 Consider and certify the minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสียง 

  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 

วาระที ่2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทั  เพือ่รองรับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ

แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) โดยคดิเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกนิ 20,000,000 บาท จากทนุจด

ทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบยีน 334,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญจาํนวนไม่

เกิน 40,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda 2 Consider and approve the increase of registered capital increase to accommodate the issuance and 

offering of newly issued ordinary shares with a general mandate (General Mandate) in the amount not 

exceeding THB 20,000,000 from existing registered capital of THB 314,000,000 to the new registered 

capital of THB 334,000,000 by issuing ordinary shares of not exceeding 40,000,000 shares with par value 

of THB 0.50 per share 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสียง 

  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

Agenda 3 Consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 4. to be 

consistent with the increase of the registered capital of the Company 
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(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบรษิทั แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท มูลคา่รวม 20,000,000 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

Agenda 4 Consider and approve the issuance and offering newly issued ordinary shares of the Company under the 
General Mandate in the amount not exceeding 40,000,000 shares at par value of THB 0.50 per share, 
total value of 20,000,00 THB, to allocate to specific investors (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
เป็นจ านวนไม่เกิน  40,000,000 หุ้น มูลคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท คดิเป็นไม่เกินร้อยละ 9.09 ของทุนช าระ
แล้วของบรษิัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

Agenda 5 Consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares under a general mandate in the 
amount not exceeding 40,000,000 shares with a par value of THB 0.50 per share, representing not more 
than 9.09% of the paid-up capital of the Company to allocate to specific investors (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษัท 
Agenda 6 Consider and approve the addition of the Company’s new objective 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที ่7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 7 Other matters (if any) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสียง 

  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้     

The voting by the proxy holder in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and 

does not represent my voting as a shareholder 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด   

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 

of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 

all respects. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves 

in all respects. 
 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

  (…………………………….………) 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 

 ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 ลงช่ือ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
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หมายเหต ุ

Remarks 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

The proxy form C. is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

  (1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

  (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 This proxy form must be attached be the following documents: 

 (1)  The power of attorney from the foreign shareholder granting the custodian to sign this proxy form. 

 (2)  The letter affirming that the custodian is permitted for operation custodian business. 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ 

         ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

The annex attached to this proxy can be used where there is more agenda than specified in this proxy. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

The Annex of Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 

 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 มิถนุายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) เท่านัน้ หรือท่ีจะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on Thursday 30 June 2022 at 14.00 hrs. via E-EGM or at any 

adjournment thereof to any date, time, and venue. 
 
  

วาระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 

Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสียง 

  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

  

วาระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 

Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสียง 

  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

  

วาระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 

Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสียง 

  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
1. นายทวี มีเงนิ 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ 65 ปี 

ทีอ่ยู่ตดิต่อ  235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู 
กรุงเทพมหานคร 

การมีส่วนได้สว่นเสียในวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้ ไม่มี 
 

2. นายวุฒิ  มีช่วย 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ 73 ปี 

ทีอ่ยู่ตดิต่อ  235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู 
กรุงเทพมหานคร 

การมีส่วนได้สว่นเสียในวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้ ไม่มี 
 

3. ดร. อภวิัตน ์พลสยม 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 66 ปี 
ทีอ่ยู่ตดิต่อ 235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู 

กรุงเทพมหานคร 
การมีส่วนได้สว่นเสียในวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้ ไม่มี 

 

4. นายณรงค ์เดชาธนารุจิกร 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 55 ปี 
ทีอ่ยู่ตดิต่อ 235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู 

กรุงเทพมหานคร 
การมีส่วนได้สว่นเสียในวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้ ไม่มี 
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หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 32. การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คยีง 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่สิน้สดุรอบ
ปีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละสิบ ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่อง
และเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ยในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจดัใหม้ีการ
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั (45) วนันบัแตว่นัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีคณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรือ
ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวจ้ะเรียกประชมุเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้วรรคสามครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้น ขอ้.35 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค้า่ใชจ้า่ยที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ย
กว่าสาม (3) วนั 

ขอ้ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอัยกว่าหน่ึงในสาม
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวถานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวน ผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุ
ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 36.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ย
บรษิัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้
(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่อาจปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ขอ้ 38.  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยถือวา่ หนึ่ง (1) หุน้ มี หน่ึง (1) 
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน รอ้งขอ และที่ประชมุลง
มติใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุ
ก าหนด 

ขอ้ 39.  มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงคะแนนถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรว่มกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ และการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบรษิัท 

ขอ้ 40. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุดงันี ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกจิการของบรษิัทใหร้อบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีปัญชีของบรษิัท 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการงา่ยเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
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