เลขที่ใบจอง/Form No. ……..…………..………………
แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
NOTIFICATION FORM FOR THE EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES OF DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED.
วันที่ยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ/ Date to notify the intention to exercise……………………………….
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่/ Warrant holder registration No. ……………………………..
เรียนคณะกรรมการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of Dimet (Siam) Public Company Limited
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล)………………………………………………………………………วัน/เดือน/ปี เกิด .............................…………… สัญชาติ .........................…………………. เพศ ……………………..
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
Sex
อาชีพ ………….......…….................... ที่อยูเ่ ลขที่ ........……......... ตรอก/ซอย .............................….……. ถนน …....................…...................... แขวง/ตาบล .......……............................. เขต/อาเภอ ……....……….......………...
Occupation Address No.
Lane/Soi
Road Sub-District
District
จังหวัด ...............…….….......................... รหัสไปรษณีย์ .............…................. โทรศัพท์ ....................................................... ประเทศ…….....….............................................…….
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี หักภาษี ไม่หกั ภาษี
Tax ID No.
Type of Tax Planning
Tax to be deduced
Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น พร้ อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
เลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ………………………………………………………………………………..
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ID Card No.
Thai Individual
ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ………………………………………………..
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
Alien Card/Passport /ID Card No.
Alien Individual
เลขทะเบียนบริษัท ……………………………………………………………………………………..
นิตบิ คุ คลสัญชาติไทย
Company Registration No.
Thai Juristic Entity
เลขทะเบียนบริษัท / เลขประจาตัวผู้เสียภาษี …………………………………………………………...
นิตบิ คุ คลสัญชาติต่างด้ าว
Company Registration No. /Tax ID No.
Alien Juristic Person
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ทจี่ ะใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
As a warrant holder of Dimet (Siam) Public Company Limited, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of Dimet (Siam) Public Company Limited as stated below:
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิ…………………………………………..……...หน่วย
Amount of the warrants to exercise…………………………………………..……...unit(s)
2. อัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1.15 บาท หรือราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาใช้ สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้ สทิ ธิตามที่กาหนดไว้ในข้ อกาหนดสิทธิข้อที่
1.4.1
The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1 share(s) with the exercise price of Baht 1.15 per share or adjusted price and/or ratio as refer in the Terms and Conditions of Warrant clause 1.4.1
3. รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื ้อหุ้นสามัญ………………….........…..บาท (............................................................................................................................) และค่าอากร.................บาท (……………………...………)
Totaling of payment………………….........……………………………..Baht......................................................................................................................................and duty stamps.................Baht …………………..
4. ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านันโดย
้
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by
เช็คธนาคาร /Cashier Cheque ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Cheque
เงินโอน / Cash Transfer
สัง่ จ่ายบัญชี “บัญชีจองซือหุ
้ ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)”
Payable to “Dimet (Siam) Public Company Limited for Share Subscription”
เลขทีเ่ ช็ค /Cheque No. ................……………................. วันที่ /Dated ........…………………............ ธนาคาร /Bank ……......….....………….............…......สาขา /Branch…………..….................................……………..
5. ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน ….………………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดังนี ้
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................……….…........ จานวนหน่วย ...........….……..…...หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ...................…….….……......จานวนหน่วย................………….หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิที่สง่ มา ...............………………..……….......………หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)............................….…….………หน่วย
Amount of the less warrants which are not exercised ( if any)……………………………..……....units
6. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผู้จองซื ้อหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัท ................................................................…............. สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ….…................. นาหุ้น
นันเข้
้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่ ……………....................................... ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit
those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company.
 ให้ ออกใบหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีที่จะมอบหมายให้ บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้ การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ ข้าพเจ้ าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้น
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made
and delivered to me within 15 business days after the exercise date.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซื ้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่สง่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรียบร้ อย พร้ อมเช็ค / ดร๊ าฟท์ /
แคชเชียร์เช็ค /เงินสด มาถึงบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ หรือเช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์เช็คไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคาร ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สทิ ธิการขอซื ้อหุ้น
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription,If I/we do not deliver this subscription form which has been completely
fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants.
ลงชื่อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญ(Subscriber)
( ..……............….................................….........................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้วย/Subscribers please also fill in this section)
วันที่รับใบจอง/Date ……..……………………....…….
เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………….................................
บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก ...............................................................................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited has received the money from ........................................................................................for a subscription of common shares of Dimet (Siam) Public Company Limited
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สทิ ธิ….…………………..….……......…........ หุ้นในราคาหุ้นละ .....................บาท
รวมเป็ นเงินที่ชาระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……..................................................................................................................................………..……………………..……….)
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares. At the price of Baht/share .................Baht. Totaling amount of Baht …………………………………….…………….
Baht (…………………………..……………….….…...…)
เงินโอน / Cash Transfer
เช็คธนาคาร /Cashier Cheque ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Chequeเลขที่เช็ค / Cheque No.…………….…...................…........... วันที่ /Dated ………..…............................. ธนาคาร / Bank
..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..…
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..….หน่วย / units.
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (DIMET-W2)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of DIMET-W2

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED

DIMET-W2

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

26/06/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

28/06/2019

อัตราส่วน (Exercise ratio)
1:1
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common shares)
ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

1.15

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

04/07/2019 - 18/07/2019

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

28/06/2019

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
09/07/2019

