
 

 

ส่วนที  " : สําหรับบริษัท         ใบจองเลขที  / Subscription Form No…………………................................................ 
 ใบจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุควบใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ DIMET-W3 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
 SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES DIMET-W3 OF DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุต่อผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวน 537,907,599  หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในอตัราสว่นการจองซื �อ ! หุ้นเดิม ต่อ ! หุ้นใหม ่

 ควบกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ไดเมท(สยาม)จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 3 (DIMET-W3)หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ) จํานวนไม่เกิน 537,907,599  หน่วย ในอตัรา ! หุ้นที!จองซื "อ ต่อ # หน่วยใบสาํคญัฯ 

 OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT OF 537,907,599  ORDINARY SHARES WITH PAR VALUE OF BAHT 0.50 EACH AT THE OFFERING PRICE OF BAHT 0.50  EACH  AT THE RATIO OF 1 EXISTING SHARE TO 1 NEW SHARE 

INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (DIMET-W3 OR WARRANTS) OF DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED IN THE AMOUNT OF NOT EXCEEDING  537,907,599  UNITS, AT THE RATIO OF  1 

SUBSCRIBED SHARES TO 1 UNIT OF WARRANT  

 วนัที!จองซื "อ  23 มกราคม 2563          1  24 มกราคม  2563                    27 มกราคม 2563               28 มกราคม 2563                  29 มกราคม 2563             

 Subscription Date  23 January 2020 24 January 2020   27 January 2020   28 January 2020   29 January 2020  

 โดยผู้จองซื "อไมจ่ําเป็นต้องกรอกข้อมลูการจองซื "อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Subscriber is not required to indicate information on the subscription for Warrants.) 
 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง. นางสาว, บริษัท, อื!นๆ) I/ We (Mr., Mrs., Miss, Company name, others)………………………………………..………………………………………………………………………………………………….……

ทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเลขที! / Shareholder’s Register No………………………………………………………………..เบอร์โทรศพัท์ที!สามารถติดต่อได้ / Telephone No………………………………….………………………………………………. 

 ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที!มีรายชื!อปรากฏอยู่ ณ วนักําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้น (Record Date) วนัที! 30 กนัยายน 2562 และมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทนุจํานวน...................................................................................หุ้น 

 I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) be an existing shareholder of the Company whose name appear on the Record Date on September 30, 2019 and entitled to subscribe for…………………………………………ordinary shares.   

ข้อมูลการจองซื  อ / Subscription Details 
  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะจองซื "อหุ้นเพิ!มทนุควบใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครั "งนี " ดงันี " 
I/We wish to subscribe for the shares as follows: 

จํานวนหุ้นที!จองซื "อ (หน่วย) 

No. of subscribed shares  

จํานวนเงินที!ชําระ (บาท) 

Amount (Baht) 

               จองซื "อตามสทิธิทั "งจํานวน  /  Subscription for full entitlement   

               จองซื "อตํ!ากว่าสทิธิที!ได้รับจดัสรร  /  Subscription for lower than entitlement   

               จองซื "อเกินกว่าสทิธิที!ได้รับจัดสรร (เฉพาะสว่นเพิ!ม)  /  Subscription for more than the entitlement (exceeding the right only)   

                                                                                                                                                               รวม / Total   

พร้อมกนันี "  ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุควบใบสาํคญัแสดงสทิธิฯดงักลา่ว โดย / I/We have enclosed the payment made by 

         เงินโอน / Money transfer โอนเข้าบญัชี “บัญชีจองซื  อหุ้นสามัญเพิ"มทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จาํกัด (มหาชน)” ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดา-สี"แยกสาธุประดษิฐ์ ประเภทบญัชี ออมทรัพย์             
เลขที!บญัชี  195-4-95131-3 

              Credit account “DIMET’S INCREASED SHARES SUBSCRIPTION ACCOUNT” Bank BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Branch THANON RATCHADA – SIYAEK SATHUPRADIT Account Type SAVINGS ACCOUNT   
No.  195-4-95131-3 

 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                                                                     ดร๊าฟท์ / Bank Draft  เลขที! /no…………..……วนัที!/Date………..………ธนาคาร/Bank………..…………………….สาขา/Branch……….…………… 

 สั!งจ่าย “บญัชีจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน)”/ Payable to “DIMET’S INCREASED SHARES SUBSCRIPTION ACCOUNT”  

        และจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีใน เขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทําการ / It shall be able to cleared in Bangkok district within 1 working day 

ข้อมูลการรับหลักทรัพย์ / Method of receiving securities 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงันี " (ผู้จองซื "อหุ้นโปรดกากบาทในช่องที!เลอืก) 
If the shares are allotted to me/us, I/We agree to have either one of the following actions taken (please mark “X” in front of your choice) 

        แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) 

  นําหุ้นเข้าบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นสามญัที!ได้รับจดัสรรนั "นไว้ในชื!อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์...................................................... 
สมาชิกผู้ฝากเลขที!.....................................................(ระบชุื!อใดชื!อหนึ!งตามรายละเอียดที!ปรากฏด้านหลงัใบจองซื "อหุ้นนี ") นําหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อบญัชีซื "อขาย
หลกัทรัพย์ซึ!งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั "น บญัชีเลขที!.....................................................................................(ชื!อบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ต้องเป็นชื!อเดียวกบัชื!อผู้จองซื "อหุ้นเท่านั "น)  

  To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and have (name of broker)………………………………………… 
  Participant No. ……………………………………..……….(see the list appearing on the back of this subscription form) deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities  
  trading account number…………………………………………..with which I/We have maintained my/our account. (Name of the Subscriber must be the same with Account Name) 

  นําหุ้นเข้าบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นสามญัที!ได้รับจัดสรรนั "นไว้ในชื!อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากกับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  
  โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที! 600 เพื!อข้าพเจ้า 

  To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account  
  number 600 for my/our name 

        แบบรับเป็นใบหุ้น (Script) โดยให้ออกใบหุ้นสามญัที!ได้รับจดัสรรนั "นไว้ในชื!อของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นที!ได้รับจดัสรรให้ข้าพเจ้าตามชื!อและที!อยู่ที!ระบไุว้ในทะเบยีนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ 

 บริษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพื!อจดัทําและสง่มอบใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื "อ โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นลา่ช้าหลงัจากที!ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น 

 หลกัทรัพย์จดทะเบยีนให้ทําการซื "อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 To issue the share certificates in my/our name and deliver them to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/We hereby authorize the Company to proceed with  
 all necessary actions to have the share certificates issued and delivered to me/us within 15 business days after the close of the subscription period. I/We also acknowledge that the share certificates may be
 received by me/us after the Stock Exchange of Thailand has approved the Listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand. 

การคืนเงนิค่าจองซื  อหุ้น (ถ้ามี)  / Refund of subscription payment (if any) 

ในกรณีที!ข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนที!จองซื "อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื "อ หรือเงินสว่นต่างค่าจองซื "อ โดยเช็คขีดคร่อมสั!งจ่าย และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามชื!อและที!อยู่ที!ปรากฎใน
บญัชีรายชื!อผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้น (Record Date) วนัที! 30 กนัยายน 2562 หรือวิธีอื!นตามความเหมาะสม 

If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by Check crossed “Account Payee Only” and sent to 
me/us by registered mail at the name and address appearing on the Company’s register at the Record Date on September 30, 2019 or other methods as appropriate. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุตามที!บริษัทจะจดัสรรให้ โดยไม่ยกเลกิเพิกถอนการจองซื "อหุ้นสามญัในครั "งนี " 
I/We agree and undertake to subscribe for the new ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke the subscription as stated above. 

หมายเหตุ /Notes:  - กรุณาแนบใบรับรองการจองซื "อหุ้น มาพร้อมกบัใบจองซื "อหุ้นฉบบันี "ด้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 

   - เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักลา่วสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัทําการถดัไปเท่านั "น /The cheque, cashier cheque or draft must be collected within the next business day from the    

Bangkok Clearing House only. 

   - เชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที"ในระหว่างวันที" 23 – 27 มกราคม 2563 เท่านั น 

    The cheque or cashier’s cheque or bank draft should be dated between  23 – 27 January 2020 ONLY. 

   - ในกรณีที!เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ให้ถือวา่ ข้าพเจ้าสละสิทธิที!จะจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุครั "งนี " 
    If the cheque or cashier’s cheque or bank draft cannot be cleared for whatsoever reason, it is considered that I/We have waived my/our subscription rights. 

   - ผู้จองซื "อโปรดสั!งจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ รวมเป็นฉบบัเดียวกนั ทั "งกรณีจองซื "อตามสิทธิหรือตํ!ากวา่สิทธิ และกรณีจองซื "อเกินจากสิทธิที!ได้รับการจดัสรร 

    The subscriber shall pay in only one cheque, cashier’s cheque or bank draft for both subscription according to rights or lower than rights and subscription in excess of rights. 

   - ถ้าจํานวนหุ้นที!ระบไุว้ในใบจองซื "อนี " ไมต่รงตามจํานวนเงินที!บริษัทได้รับชําระ บริษัทจะถือตามจํานวนเงินที!ได้รับชําระเป็นหลกั 

    If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. 

       ลงชื!อ / Signature………………………………………………………………………………ผู้จองซื "อ / Subscriber 
 

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี"ยงและก่อนตัดสินใจจองซื  อหลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ส่วนที" # : สําหรับผู้ถือหุ้น หลักฐานการรับฝากการจองซื  อหุ้นสามัญเพิ"มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ DIMET-W3 (โปรดกรอกข้อความในส่วนนี  ด้วย) / Subscription Receipt (Subscribers please also fills in this portion)    

เลขที" / No……………………………… 
          

วนัที!จองซื "อ      23 มกราคม 2563             1  24 มกราคม  2563                    27 มกราคม 2563             28 มกราคม 2563                    29 มกราคม 2563            
Subscription Date   23 January 2020             24 January 2020                 27 January 2020              28 January 2020           29 January 2020 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั(มหาชน) ได้รับเงินค่าจองซื "อหุ้นจาก (ชื!อตามใบจอง)............................................................................................................................... .................................................................................................. 
Dimet (Siam) Public Company Limited received money from (name of Subscriber) 

เพื!อจองซื "อหุ้นสามญัเพิ!มทนุควบใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ DIMET-W3  ของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท จํานวน.............................................................................หุ้น  รวมเป็นเงิน................... ............................................................บาท 
For a subscription of new ordinary shares of WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES DIMET-W3    Dimet (Siam) Public Company Limited of……………….………………………shares at Baht 0.50  per 
share totaling………..………………………….…….Baht 

โดยชําระเป็น / made payable by            เงินโอน / Transfer                      เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                     ดร๊าฟท์ / Draft  

เลขที!เช็ค / Cheque No………………………………………..วนัที! / Date………………………………………ธนาคาร / Bank………………………………………………….…สาขา / Branch…….……………………………………………. 

       ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” เลขที!สมาชิกผู้ฝาก...............................................................บญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์เลขที!............................................................................................. 
       Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number…………………………Securities trading account number……………………..…………... 

       ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที! 600 

       Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600  

       ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื "อ / Issue a share certificate in the name of Subscriber 

       เจ้าหน้าที!ผู้ รับมอบอํานาจ / Authorized Officer……………………………………………………....................................................... 

                 เอกสารแนบ  ! 



                                        รายชื�อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด                       Enclosure No. 3 

NAME OF THE MEMBERS OF DEPOSITORS WITH THAILAND DEPOSITORY COMPANY LIMITED 

 

 

BROKER

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี!  กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั!น พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี" จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขที! ชื!อบริษทั ผูฝ้ากเลขที! ชื!อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื!อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตี"คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

   

   

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขที! ชื!อบริษทั ผูฝ้ากเลขที! ชื!อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิตี"แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮแ้บงกิ"งคอร์ปอเรชั!น จาํกดั (เพื!อตราสารหนี" )

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื!อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี"ยน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี!ยงไฮ ้แบงกิ"ง คอร์ปอเรชั!น จาํกดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื!อรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื!อคา้ตราสารหนี" )

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื!อรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื!อลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) (DIMET) 

Notification of the subscription for Right offering (XR) of DIMET 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
 DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  DIMET 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     27/09/2019 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    01/10/2019 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  1:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.5   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     23/01/2020 - 29/01/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          23/01/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 
ต่อ 1 หนว่ย ใบส าคัญแสดงสิทธฯิ (DIMET-
W3) ฟรี (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้
แนบทะเบียนบา้น)  

 



 

1 

 

ที ่  DIMET 043 - 2562 
 

วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 
 
เรือ่ง แจง้สทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ควบใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั ของบรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที ่3 (“DIMET-W3”)  
 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. หนงัสอืแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั   
     ของบรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 2.  ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 3.  ใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 4.  แผนทีส่ถานทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
 
  ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  ของบรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เมื่อวนั

พฤหสับด ีที ่19 ธนัวาคม 2562 ไดม้มีตใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่ านวน 1,075,815,198  หุน้ โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่

ทุนใหม่ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ

บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3  จ านวน 537,907,599 หน่วย โดยใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญั

แสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้และช าระค่าหุน้ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู ่(Right Offering) ใน

อตัรา สว่น 1:1 ควบกบั ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ  ในอตัราสว่น 1:1 (1 หุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่องซื้อและช าระค่าหุน้ ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีจ่ะซือ้หุน้สามญั ของบรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3  (DIMET-W3) ในราคาเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุนหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีก่ าหนดราคา RO เท่าเดมิที ่0.50 บาท 

นัน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดป้ระกาศการก าหนดราคา RO ที ่0.50 บาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อ ณ วนั Record Date 30 

กนัยายน 2562 ซึง่มาประชุมสามญัประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่30 ตุลาคม 2562 ไปแลว้นัน้ หากบรษิทัฯ ท าการปรบัราคาไป

จากเดมิอาจท าใหเ้กดิการเสยีสทิธแิละเกดิความไมเ่ท่าเทยีมแกผูถ้อืหุน้ดงักล่าว      โดยราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

หน่วยละ  0.00  บาท และมรีาคาใชส้ทิธ ิ 0.65 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมกีารปรบัสทิธ)ิ ทัง้น้ีเศษของทศนิยมใบส าคญัแสดง

สทิธฯิทีเ่กดิจากการค านวณใหป้ดัทิง้ ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งใชส้ทิธจิองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ

ทัง้หมดในคราวเดยีวกนัและเป็นไปตามสดัสว่น   

ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นที่มรีายชื่อ

ปรากฎในวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ณ วนัที ่30 กนัยายน  2562   และก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงนิ         

ค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนในระหวา่งวนัที ่ 23-24 มกราคม 2563 และ วนัที ่ 27-29 มกราคม 2563 (5 วนัท าการ) เวลา 9.00 น. – 

15.30 น. นัน้ 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิฯ             

ของบรษิทั และขอแจง้ขอ้ก าหนดการจองซือ้และรบัช าระเงนิคา่หุน้สามญัเพิม่ทุน ดงัน้ี 
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1. ก าหนดวนัจองซ้ือ สถานท่ี และการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

1.1 ระยะเวลาและสถานทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
วนัที ่23-24 มกราคม 2563 และ วนัที ่ 27-29 มกราคม 2563  เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ณ สถานทีด่งัน้ี 

คุณยพุด ี คูเ่พช็รง์าม 
ต าแหน่ง  เลขานุการบรษิทั 
อาคาร RS Tower ชัน้ 22 
เลขที ่121/105 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง  
เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 081-488-3513 

 
(** ไม่รบัจองซ้ือทางไปรษณีย ์**) 
ส าหรบัท่านที่ถอืหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) กรุณาตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่ท่านมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์
และมหีุน้สามญัของบรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ฝากไว ้เพื่อใหบ้รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ด าเนินการรวบรวม
เอกสารและยืน่เรือ่งใหแ้ก่บรษิทั 

1.2  การช าระเงนิคา่หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ เลือกวิธีช าระเงินเพียงวิธีเดียว 

 
1.2.1. กรณีช าระเงินด้วยเชค็ แคชเชียรเ์ชค็ หรือดรา๊ฟท ์

(1) น าเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อตามขอ้ 5 พร้อมด้วย เช็ค แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ที่ขดี
ครอ่มเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)” 
ที่สามารถเรียกเก็บเงนิได้จากส านักหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป       
โดยเชค็จะตอ้ง ลงวนัทีว่นัเดยีวกบัวนัทีจ่องซือ้  

(2) กรุณาระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ดจูากใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน) ชื่อ-นามสกุล และ
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดรา๊ฟท ์

 
1.2.2 กรณีช าระด้วยเงินโอน โดยช าระผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารเท่านัน้ (** งดรบัช าระเงินด้วยเงินสด **) 

(1) สามารถโอนเขา้บญัชจีองซือ้หุน้ ดงัน้ี 
ช่ือบญัชี “บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)” 
ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
สาขา ถนนรชัดา-ส่ีแยกสาธปุระดิษฐ ์
ประเภทบญัชี ออมทรพัย ์
เลขท่ีบญัชี  195-4-95131-3 

(2) กรณุาระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ดจูากใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน) ชื่อ-นามสกุล และ
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานใบโอนเงนิ (Pay-in Slip) 

หมายเหต ุ  1) ผูถื้อหุ้นจะเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) 
   2) บริษทังดรบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทางไปรษณีย ์
   3) บริษทังดรบัช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯเป็นเงินสด 
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4) บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตให้ท าการจองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุด้วยวิธีการอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 

 
2. การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุกรณีการจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิ 

ผูถ้อืหุน้เดมิมสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยมอีตัราสว่นการจอง

ซือ้หุน้ไดต้ามสทิธ ิหรอืต ่ากวา่สทิธ ิหรอืเกนิกวา่สทิธกิไ็ด ้ทัง้น้ีในกรณีทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิ

ตามสทิธหิรอืมหีุน้คงเหลอืไม่ว่ากรณีใดๆ ใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซื้อ

และช าระเงนิค่าหุน้สามญัที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนในราคาเสนอขายที่เท่ากนั  โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษิทั 

และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูพ้จิารณาจดัสรรและ

เสนอขายหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและช าระเงนิค่าหุ้นสามญัที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิของตนตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงัน้ี 

ก. ในกรณีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสทิธิของตนมจี านวนมากกว่าจ านวนหุ้นสามญั ส่วน        

ทีเ่หลอืดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้สว่นทีเ่หลอืดงักล่าวในระหวา่งผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สามญัเกนิกวา่สทิธขิอง

ตน ตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามญัเกินกว่าสทิธิของตนแต่ละราย           

โดยการจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนกระทัง่ไมม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรร ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั 

และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการจะพจิารณา

เหน็สมควร  ทัง้น้ีบรษิทัจะคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัส าหรบัสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรเพิม่เตมิของผูถ้ือหุน้เดมิ

ดงักล่าวขา้งตน้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีปิ่ดรบัการจองซือ้หุน้  

ข. ในกรณีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสทิธิของตนมจี านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัส่วน         

ทีเ่หลอืดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้สว่นทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สามญัเกนิกวา่สทิธแิละช าระ

เงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัดงักล่าวทุกราย อย่างไรก็ดใีนกรณีที่มใีบส าคญัแสดงสทิธเิหลอืจากการเสนอขาย       

และจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ บรษิทัฯ จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการเสนอขายทัง้หมด 

ค. ทัง้น้ี หากยงัคงมหีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัจากการจดัสรร

ตามขอ้ (ก) และ (ข) ขา้งตน้แลว้ ใหจ้ดัสรรหุน้ที่เหลอืดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)        

ซึ่งรวมถงึผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรอืผู้ลงทุนที่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ คณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคล

ดงักล่าวตอ้งไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ในราคาไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด

ใหค้ านวณจากราคาซื้อขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั

เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั แต่ไมเ่กนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย อยา่งไรกต็ามกรณีทีบ่รษิทั

เสนอขายหุน้ PP ทีเ่หลอืจาก RO ในราคาตลาดนัน้ มคีวามเป็นไปไดท้ีร่าคาเสนอขาย PP อาจต ่ากวา่ราคา 

RO  ทัง้น้ีการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/

หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จ ัดการ หรือบุคคลที่ได้ร ับมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้อี านาจก าหนดราคาเสนอขายและรายละเอยีดอื่นๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
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สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เช่น การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นคราวเดยีว หรอืแบ่งเป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็น

คราวๆ สรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลงรายชื่อและจ านวนหุ้นที่ไดร้บัจดัสรร รวมถงึเปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เตมิ

รายละเอยีดในการจดัสรร และมอี านาจก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว

ตามทีเ่หน็สมควร เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์สงูสดุ และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมาย และ/หรอืกฎหรอืระเบยีบ

ที่เกี่ยวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และ/หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

3. การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (ถ้ามี) 
บรษิัทจะคืนเงนิตามจ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธิฯที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ย      

เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบรษิทัจะด าเนินการจดัส่งเช็คดงักล่าวออกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสทิธิ        

และได้รบัจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นับแต่วนัที่ปิดรบัการจองซื้อหุ้น         

(วนัที ่29 มกราคม 2563) ตามรายละเอยีดทีอ่ยู่ของผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ 

(Record Date) วนัที ่30 กนัยายน 2562 

ทัง้น้ี ในกรณีทีบ่รษิทัไมส่ามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ในสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการ

จดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัทีปิ่ดรบัการจองซื้อหุน้ บรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสง่คนืเงนิ

ดงักล่าว และจะต้องท าการช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซื้อ           

ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรคนื นับจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลา 14 วนัดงักล่าวจนถงึวนัที่ไดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าว

ขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารสง่เชค็คนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่ อยู ่      

ทีร่ะบุไวใ้นบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที ่30 กนัยายน 2562 ใหถ้อืวา่ผูจ้องซือ้ไดร้บั

คนืเงนิคา่จองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้ไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืคา่เสยีหายใดๆ จากบรษิทัอกีต่อไป 

 
4. เอกสารท่ีต้องใช้ในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯและการน าส่งเอกสาร 

 
ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิในครัง้น้ี โปรดน าเอกสารการจองซือ้หุน้และ

หลกัฐานการช าระเงนิมาตดิต่อ ณ ทีต่ามทีร่ะบุในขอ้ 1.1  

4.1. ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบ
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ กรณุากรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน 

4.2. ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ : ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญั      
เพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิฯที่ระบุจ านวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รบัการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(เอกสารแจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ทีอ่อกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

4.3. หลกัฐานการช าระเงนิ ไดแ้ก่ ใบน าฝากฉบบัจรงิ (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ดว้ยการโอนเงนิ) หรอืเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขต
กรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป) พร้อมทัง้ระบุเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น ชื่อ -นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงนิ 
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4.4. เอกสารประกอบการแสดงตน : 
4.4.1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่มี              

เลขประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4.4.2. บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว - ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มลงนามรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 
4.4.3. นิตบิุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย - ส าเนาหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่

เกนิ 1 ปี พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.4.4. นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ – ส าเนาหนงัสอืส าคญัแสดงการจดัตัง้นิตบิุคคลทีอ่อกไมเ่กนิ     
1 ปี พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่
กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.5. หนังสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีม่อบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจ
มากระท าการแทน) พรอ้มส าเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผูจ้องซื้อ และผูร้บัมอบอ านาจซึ่งลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
5. หลกัฐานการรบัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

บรษิทัจะออกหลกัฐานการรบัจองซื้อหุน้ (สว่นที ่2 ของใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน) เป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ทัง้น้ี ผลการจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัสามารถเรยีกเก็บเงนิตามเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ได้เรยีบรอ้ยแล้ว

เท่านัน้ และบรษิทัไดจ้ดัสรรหุน้เพิม่ทุนกรณีการจองซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธ ิ(ถา้ม)ี ตามขอ้ 2. เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
6. การสละสิทธิจองซ้ือ 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืไมไ่ดช้ าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้หรอืเชค็ แคชเชยีร์

เชค็ หรอืดรา๊ฟท ์ไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้บรษิทัจะถอืวา่ทา่นไมป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายในครัง้น้ี 

 
7. ข้อมลูส าคญัอ่ืน 

7.1 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและช าระเงนิคา่จองซือ้แลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 
7.2 เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดรา๊ฟท ์ใหล้งวนัทีต่ามวนัทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้จง้สทิธกิารจองซือ้หุน้ทีบ่รษิทัเปิดรบัจองซือ้

หุน้เพิม่ทุน ดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดรา๊ฟท ์ไดใ้นระหวา่งวนัที ่23 - 27 มกราคม 2563  เท่านัน้ 
7.3 ชื่อผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและชื่อเจา้ของบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกนั 

หากเป็นเลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องบุคคลอื่น หุน้จะไม่สามารถเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่าว บรษิทัขอ
สงวนสทิธใินการสง่มอบหุน้ดงักล่าวโดยออกหุน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ซึ่งอาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที่จองซื้อไดท้นัในท าการแรกของการ
ซือ้ขายหุน้ทีจ่องซือ้ 
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7.4 โปรดระบุรหสัโบรกเกอรท์ี่ผูจ้องซื้อประสงค์จะน าหุน้เขา้บญัชใีหถู้กตอ้ง หากไม่ถูกต้อง จะท าใหไ้ม่สามารถ
โอนหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่งบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ในการตดิตามหุน้คนืหรอือาจ
สูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสทิธิในการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าวโดยออกหุน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้
สามญัเพิม่ทุนเขา้ฝากไว้กบัศูนย์ร ับฝากหลกัทรพัย์ฯ โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิ
เลขที ่600 ซึ่งอาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีจ่องซื้อไดท้นัในวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้ที่จอง
ซือ้ 

7.5 หากจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนไมต่รงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้ ับช าระ บรษิทัขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะถอืตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระจากการจองซือ้เป็นหลกั บรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัใบจองซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนเฉพาะใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดม้กีารกรอกขอ้มลูถกูตอ้งและครบถว้นเทา่นัน้ 

7.6 หากมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่ คุณยุพด ี คู่เพช็รง์าม    
โทรศพัท ์081-488-3513 

 
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 (นายปญัญา  บุญญาภวิฒัน์) 
 ประธานกรรมการ 
 บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
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หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ของ 
บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
 

1.  ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 
 ชื่อ : บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 สถานทีต่ ัง้ : 602 หมู ่2 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูซอย 1บ ีถนนสขุมุวทิ  
   ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
   โทรศพัท ์ 02-323-2800-6   โทรสาร  02-323-2807 
 
2.  วนั เดือน ปี และครัง้ท่ีของการประชมุคณะกรรมการบริษทัและการประชมุผูถื้อหุ้น ท่ีมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุ 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2562  เมือ่วนัที ่9  กนัยายน  2562 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562    เมือ่วนัที ่19  ธนัวาคม 2562 
 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  ของบรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เมื่อวนั

พฤหสับด ี19 ธนัวาคม 2562 ไดม้มีตใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่ านวน 1,075,815,198  หุน้ โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

ใหมใ่หแ้ก่      ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ

บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3  จ านวน 537,907,599 หน่วย โดยใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญั

แสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อและช าระค่าหุน้ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) ใน

อตัรา ส่วน 1:1  ควบกบั ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ  ในอตัราสว่น 1:1 (1 หุน้สามญัเพิม่ทุนที่จองซื้อและช าระค่าหุน้ ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีจ่ะซือ้หุน้สามญั ของบรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3  (DIMET-W3) ในราคาเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุนหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์   ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีก่ าหนดราคา RO เท่าเดมิที ่0.50 

บาท นัน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดป้ระกาศการก าหนดราคา RO ที ่0.50 บาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อ ณ วนั Record Date 30 

กนัยายน 2562 ซึ่งมาประชุมสามญัประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2562 ไปแลว้นัน้ หากบรษิทัฯ ท าการปรบัราคาไป

จากเดมิอาจท าใหเ้กดิการเสยีสทิธแิละเกดิความไมเ่ท่าเทยีมแกผูถ้อืหุน้ดงักล่าว      โดยราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

หน่วยละ  0.00  บาท และมรีาคาใช้สทิธ ิ 0.65 บาท       ต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมกีารปรบัสทิธ)ิ ทัง้น้ีเศษของทศนิยมใบส าคญั

แสดงสทิธฯิทีเ่กดิจากการค านวณใหป้ดัทิง้ ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งใชส้ทิธจิองซื้อใบส าคญัแสดง

สทิธฯิทัง้หมดในคราวเดยีวกนัและเป็นไปตามสดัสว่น   

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
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ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อปรากฎใน

วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 และก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่

ทุนในระหวา่งวนัที ่ วนัที ่23-24 มกราคม 2563 และ วนัที ่ 27-29 มกราคม 2563  (5 วนัท าการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น.   

 
3.1  หุน้สามญัทีอ่อกใหม ่

 
ประเภทของหุน้เพิม่ทุน    : หุน้สามญัทีอ่อกใหม ่
ทุนช าระแลว้ ณ ปจัจุบนั    :  268,953,799.50 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 537,907,599 หุน้ 

    มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 ทุนช าระแลว้ภายหลงั   :  806,861,398.50 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 1,613,722,797 หุน้ 
 การเพิม่ทุนในครัง้น้ี      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 (กรณีทีม่กีารจองซือ้หุน้สามญั 
 เพิม่ทุนครบทัง้จ านวน) 
 จ านวนหุน้ทีจ่ดัสรร  :  1,075,815,198  หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 วธิกีารจดัสรร   :  จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎในวนัก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 

 ราคาเสนอขายต่อหุน้    : 0.50 บาทต่อหุน้ (หา้สบิสตางคต์่อหุน้) 
 อตัราสว่นการจองซือ้หุน้    : 1 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่
 วธิกีารจดัสรร    :  เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดมิที่จองซื้อและช าระค่าหุน้ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผูถ้อืหุน้แต่ละ
รายถอือยู่ (Right Offering) ในอตัรา ส่วน 1:1 ควบกบั ใบส าคญั
แสดงสทิธฯิ  ในอตัราส่วน 1:1 (1 หุน้เพิม่ทุนที่จองซื้อและช าระค่า
หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิที่จะซื้อหุ้นสามญั ของบรษิทั 
ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่3 (DIMET-W3) ในราคา
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนหุน้ละ 0.50 บาทต่อหุน้ (หา้สบิสตางค)์ 
ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ หน่วยละ 0.00 บาท และมรีาคา
ใชส้ทิธ ิ0.65 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมกีารปรบัสทิธ)ิ ทัง้น้ีเศษของ
ทศนิยมใบส าคัญแสดงสิทธิฯที่ เกิดจากการค านวณให้ปดัทิ้ง          
ผูถ้อืหุน้เดมิที่ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจะต้องใชส้ทิธจิองซื้อ
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิทัง้หมดในคราวเดยีวกนัและเป็นไปตามสดัสว่น 

 
ผูถ้อืหุน้เดมิมสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยมอีตัราสว่นการจอง

ซือ้หุน้ดงัแสดงขา้งตน้ ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธจิองซือ้เกนิกวา่สทิธขิองตนได ้

รายละเอยีดวธิกีารจดัสรร มดีงัน้ี 

(1) ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจองซื้อของผูถ้อืหุน้เดมิตามสทิธิ หรอืมหีุน้คงเหลอืไม่ว่ากรณีใดๆ       

ใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซื้อและช าระเงนิค่าหุน้สามญัทีจ่องซื้อเกนิกว่า
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สทิธขิองตน ในราคาเสนอขายทีเ่ท่ากนั โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื

ประธานคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดมิทีไ่ดจ้องซือ้และช าระเงนิคา่หุน้สามญัทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธขิองตนตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงัน้ี  

(ก) ในกรณีจ านวนหุน้สามญัทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนมจี านวนมากกว่าจ านวนหุน้สามญั
สว่นทีเ่หลอืดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้สว่นทีเ่หลอืดงักล่าวในระหวา่งผูถ้อืหุ้นเดมิทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สามญัเกนิ
กวา่สทิธขิองตน ตามสดัสว่นการถอืหุน้สามญัเดมิของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สามญัเกนิกวา่สทิธขิอง
ตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนกระทัง่ไมม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรร ตามที่
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืกรรมการผูจ้ดัการจะพจิารณาเหน็สมควร  ทัง้น้ีบรษิทัจะคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัส าหรบัสว่นที่
ไมไ่ดร้บัการจดัสรรเพิม่เตมิของผูถ้อืหุน้เดมิดงักล่าวขา้งตน้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัทีปิ่ดรบัการจองซือ้หุน้  

(ข) ในกรณีจ านวนหุน้สามญัทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนมจี านวนน้อยกว่าจ านวนหุน้สามญั
สว่นทีเ่หลอืดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้สว่นทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สามญัเกนิกวา่
สทิธแิละช าระเงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวทุกราย  

  อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสทิธิเหลือจากการเสนอขาย และจดัสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ          
จะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการเสนอขายทัง้หมด 

 
(2) ทัง้น้ี หากยงัคงมหีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัจากการจดัสรร

ตามขอ้ (ก) และ (ข) ขา้งตน้แลว้ ใหจ้ดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึผูล้งทุน

ประเภทสถาบนั และ/หรอืผู้ลงทุนที่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.28/2551         

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั 

ในราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบรษิทั        

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 7 วนั แต่ไมเ่กนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัเสนอ

ขาย อย่างไรกต็ามกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้ PP ทีเ่หลอืจาก RO ในราคาตลาดนัน้ มคีวามเป็นไปไดท้ีร่าคาเสนอขาย PP 

อาจต ่ากวา่ราคา RO  ทัง้น้ีการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/

หรอืประธานคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั และ/

หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผู้จดัการเป็นผู้มอี านาจก าหนดราคา

เสนอขายและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เช่น การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นคราว

เดยีว หรอืแบ่งเป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ สรรหานกัลงทุน เปลีย่นแปลงรายชื่อและจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรร รวมถงึ

เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดในการจดัสรร และมอี านาจก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิม่

ทุนดงักล่าวตามทีเ่หน็สมควร เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์สงูสุด และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมาย และ/หรอืกฎหรอืระเบยีบที่

เกี่ยวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ( “ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และ/หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(3) กรณีที่เป็นการจดัสรรหุน้ที่เหลอืจากการจองซื้อหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ใหบ้รษิทัสามารถ

ด าเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัได้เป็นคราวๆ ตามการช า ระเงนิของ

บุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรในแต่ละคราว 
 

3.2  ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธฯิทีจ่ดัสรร: จ านวนไมเ่กนิ  537,907,599 หน่วย 

 อตัราสว่นการจองซือ้ : บรษิทัฯ จะเสนอขาย 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
      ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิควบกบัการใชส้ทิธใินการจองซือ้ 
      ในอตัราสว่น 1 หุน้ทีจ่องซือ้และช าระคา่หุน้ ต่อ 1 
      หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ไมเ่ตม็หน่วยใหป้ดัเศษ 
      ดงักล่าวทิง้ 
 ราคาทีเ่สนอขายต่อใบส าคญั : ราคาหน่วยละ 0.00  บาท (ศนูยบ์าท) (ไมค่ดิมลูคา่) 
 แสดงสทิธ ิ
 อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ  1 หน่วย ต่อหุน้สามญั  1  หุน้ 
      (เวน้แต่จะมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเงือ่นไข 
      การปรบัสทิธ)ิ 
 วธิกีารจดัสรร : โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 3.1 หุน้สามญัทีอ่อกใหม ่
      เรือ่งวธิกีารจดัสรร 
 
4.  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ณ         
วนัที ่30 กนัยายน 2562  

 
5. ก าหนดวนัจองซ้ือ สถานท่ี และการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

5.1 ระยะเวลาและสถานทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

วนัที ่23-24 มกราคม 2563 และ วนัที ่ 27-29 มกราคม 2563  เวลา 9.00 น. - 15.30 น.  
คุณยพุด ี คูเ่พช็รง์าม 
ต าแหน่ง  เลขานุการบรษิทั 
อาคาร RS Tower ชัน้ 22 
เลขที ่121/105 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง  
เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 081-488-3513 
 (** ไมร่บัจองซือ้ทางไปรษณีย ์**) 

 
ส าหรบัท่านทีถ่อืหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) กรุณาตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่่านมบีญัชซีื้อขาย

หลกัทรพัย์ และมีหุ้นสามญัของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรพัย์นัน้
ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยืน่เรือ่งใหแ้ก่บรษิทั 
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5.2  การช าระเงนิคา่หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ เลอืกวธิชี าระเงนิเพยีงวธิเีดยีว 
5.2.1. กรณีช าระเงนิดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดรา๊ฟท์ 

(1)  น าเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการจองซือ้ตามขอ้ 5.3 พรอ้มดว้ย เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์
ที่ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน บรษิัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน)” ที่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้จากส านักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน     
วนัท าการถดัไป โดยเชค็จะตอ้งลงวนัทีว่นัเดยีวกบัวนัทีจ่องซือ้  

(2)  กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน)             
ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค แคชเชียร์เช็ค               
หรอืดรา๊ฟท ์

 
กรณีช าระดว้ยเงนิโอน โดยช าระผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารเทา่นัน้ (** งดรบัช าระเงินด้วยเงินสด **) 

(1) สามารถโอนเขา้บญัชจีองซือ้หุน้ ดงัน้ี 
    ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)” 
 ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 สาขา ถนนรชัดา-สีแ่ยกสาธุประดษิฐ ์
 ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์
 เลขทีบ่ญัช ี 195-4-95131-3 

(2)  กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)                
ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานใบโอนเงนิ (Pay-in 
Slip) 

 
หมายเหต ุ 1) ผูถื้อหุ้นจะเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) 
  2) บริษทังดรบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทางไปรษณีย ์
  3) บริษทังดรบัช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯเป็นเงินสด 

  4) บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตให้ท าการจองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุด้วยวิธีการอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 

 
5.3 เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิและการน าสง่เอกสาร 

ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิในครัง้น้ี โปรดน าเอกสารการจองซื้อ
หุน้และหลกัฐานการช าระเงนิมาตดิต่อ ณ ทีท่ าการตามทีร่ะบุในขอ้ 5.1 ดงัน้ี 

5.3.1  ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญั
เพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ กรุณากรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อใหถู้กต้องครบถ้วน
และชดัเจน 

5.3.2 ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ : ใบรบัรองสทิธกิารจอง     
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิทีร่ะบุจ านวนทีผู่ถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ (เอกสารแจง้สทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ทีอ่อกโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 
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5.3.3  หลกัฐานการช าระเงนิ ไดแ้ก่ ใบน าฝากฉบบัจรงิ (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุน ดว้ยการโอนเงนิ) หรอืเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์(ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได้
จากส านักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป) พรอ้มทัง้ระบุเลขทะเบยีนผู้
ถอืหุน้ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระ
เงนิ 

5.3.4  เอกสารประกอบการแสดงตน: 
(1) บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาทะเบยีนบา้นที่มี      

เลขประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(2) บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว - ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(3) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย - ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์

อายุไม่เกนิ 1 ปี พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอื
ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ – ส าเนาหนงัสอืส าคญัแสดงการจดัตัง้นิตบิุคคลทีอ่อก
ไม่เกนิ 1 ปี พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และ
ประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.3.5 หนังสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผูร้บั
มอบอ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อ และ          
ผูร้บัมอบอ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.4  การคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ (ถา้ม)ี 

บรษิทัจะคนืเงนิตามจ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มี
ดอกเบีย้ เป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายชื่อผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัจะด าเนินการจดัสง่เชค็ดงักล่าวออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่
จองซื้อเกนิสทิธิและไดร้บัจดัสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อ ทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนั นับแต่วนัที่
ปิดรบัการจองซื้อหุน้ (วนัที ่29 มกราคม 2563) ตามรายละเอยีดทีอ่ยู่ของผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ 
ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที ่30 กนัยายน 2562 หรอืวธิอีื่นตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ี ในกรณีที่บรษิทัไม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ในส่วนที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อไดภ้ายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัที่ปิดรบัการจองซื้อหุน้ บรษิทัมหีน้าที่
รบัผิดชอบในการส่งคืนเงนิดงักล่าว และจะต้องท าการช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี         
โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซื้อที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรคนื นับจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลา 14 วนัดงักล่าว
จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรกด็ ีไมว่า่กรณีใดๆ หากไดม้กีารสง่เชค็คนืเงนิค่าจอง
ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อ          
ผูถ้อืหุน้ (Record Date) วนัที ่30 กนัยายน 2562 ใหถ้อืวา่ผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้อง
ซือ้ไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืคา่เสยีหายใดๆ จากบรษิทัอกีต่อไป 
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5.5  หลกัฐานการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

บรษิทัจะออกหลกัฐานการรบัจองซือ้หุน้ (สว่นที ่2 ของใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน) เป็นหลกัฐานใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ผลการจองซือ้หุน้จะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์
ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้ และบรษิทัไดจ้ดัสรรหุน้เพิม่ทุนกรณีการจองซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธิ (ถา้ม)ี ตามขอ้ 3. เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ 

5.6 การสละสทิธจิองซือ้ 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืไม่ไดช้ าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ หรอื

เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ บรษิทัจะถอืวา่ท่านไมป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนทีเ่สนอขายในครัง้น้ี 

5.7 ขอ้มลูส าคญัอื่น 
5.7.1 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและช าระเงนิค่าจองซื้อแลว้ จะไม่มสีทิธยิกเลกิการ

จองซือ้ 
5.7.2 เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหล้งวนัทีต่ามวนัทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้จง้สทิธกิารจองซือ้หุน้ทีบ่รษิทั

เปิดรบัจองซื้อหุ้นเพิม่ทุน ด้วยเช็ค แคชเชยีร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ ได้ในระหว่างวนัท่ี 23-27 
มกราคม 2563 เท่านัน้ 

5.7.3 ชื่อผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและชื่อเจา้ของบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็น
ชื่อเดยีวกนั หากเป็นเลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องบุคคลอื่น หุน้จะไม่สามารถเขา้บญัชไีด ้
ในกรณีดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธใินการสง่มอบหุน้ดงักล่าวโดยออกหุน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้ฝากไวก้บั        
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ซึง่อาจ
ท าใหผู้ถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้ทีจ่องซือ้ไดท้นัในท าการแรกของการซือ้ขายหุน้ทีจ่องซือ้ 

5.7.4  โปรดระบุรหสัโบรกเกอรท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะน าหุน้เขา้บญัชใีหถู้กตอ้ง หากไมถู่กตอ้ง จะท าให้
ไมส่ามารถโอนหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยไ์ด้ ซึง่บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบต่อความล่าชา้ในการ
ตดิตามหุน้คนืหรอือาจสญูหาย ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้กรอกรายละเอยีดดงักล่าวไมค่รบถว้น บรษิทั
ขอสงวนสทิธใินการสง่มอบหุน้ดงักล่าวโดยออกหุน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ 
โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่ 600 ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ไมส่ามารถ
ขายหุน้ทีจ่องซือ้ไดท้นัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้ทีจ่องซือ้ 

5.7.5 หากจ านวนหุน้ที่ผูถ้อืหุน้ระบุในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิที่บรษิทัไดร้บั
ช าระ บรษิทัขอสงวนสทิธทิี่จะถอืตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระจากการจองซื้อเป็นหลกั บรษิทั        
ขอสงวนสทิธใินการรบัใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเฉพาะใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดม้กีาร
กรอกขอ้มลูถูกตอ้งและครบถว้นเท่านัน้ 

5.7.6  หากมขีอ้สงสยัใดๆ เกี่ยวกบัการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน สามารถตดิต่อสอบถามได้ที ่                      
คุณยพุด ี คูเ่พช็รง์าม  โทรศพัท ์081-488-3513 

 
6. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามในอตัรา 1:1 (Right Offering) จ านวนเงนิ
ทีค่าดวา่จะไดร้บัประมาณ 268,953,799.50 บาท จะน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นเรือ่งดงัน้ี 
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(1) เพื่อซือ้หุน้สามญัของบรษิทั IAM INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT SRL (“IAM”) ซึง่เป็นบรษิทัด าเนิน
ธุรกจิทีป่รกึษาวศิวกรรมในประเทศอติาล ีในสดัสว่นรอ้ยละ 85 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของ IAM คดิเป็น
มลูค่ารวม 3.36 ลา้นยโูร (ประมาณ 114.81 ลา้นบาท)/1 โดยบรษิทัจะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการ       
ซือ้หุน้ดว้ยเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ IAM ตามสดัสว่น ภายใน 31 มกราคม 2563 

(2)  ใชเ้ป็นเงนิลงทุนในธุรกจิอื่น และ 
(3) ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ 
เน่ืองจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้แผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความ

จ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงนิทุน ดงันัน้ บรษิทัจงึไดอ้อกหุน้เพิม่ทุนน้ีเพื่อเพิม่สภาพคล่องและเงนิทุนหมุนเวยีน  ใหก้บับรษิทั 
รวมทัง้ช่วยเสรมิใหบ้รษิทัมฐีานเงนิทุนทีเ่ขม้แขง็ขึน้เพื่อสรา้งความพรอ้มส าหรบัการลงทุนในอนาคต  ซึง่โครงการในอนาคต       
จะน ามาซึง่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ และคาดวา่ จะสง่ผลใหอ้ตัราการท าก าไรของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัและ        
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
7. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะได้รบัจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

7.1  เพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทั ซึง่ท าใหบ้รษิทัมเีงนิทุนทีเ่พยีงพอเพื่อใชล้งทุนธุรกจิอื่น และ/หรอื
ในโครงการทีม่อียูใ่นปจัจุบนั เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิและส ารองไวเ้พื่อใชล้งทุนในโครงการใหมใ่น
อนาคต  

7.2 เพิม่ความแขง็แกรง่ของฐานะทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทั ซึง่เป็นผลจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิที่ไดจ้องซื้อและช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน และเงนิที่ไดร้บัจากการใช้สทิธซิื้อหุ้น
ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิDIMET-W3 

7.3 การสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นจากรายไดแ้ละผลก าไรที่ไดร้บัจากการลงทุนในธุรกจิและ/หรอืโครงการ
ใหม ่

7.4    มเีงนิทุนเพยีงพอเพื่อน าไปใชส้นับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกจิของบรษิทัทีม่อียู่ในปจัจุบนั และรองรบั
การขยายตวัของการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะสง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการท าก าไร 
และมแีนวโน้มการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ในอนาคต 

 
8. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

เงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนน้ี บรษิทัน าไปใชเ้พื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกจิ และหรอืโครงการใหม่ของ
บรษิทั และใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ  ซึ่งจะส่งผลให้บรษิทัมคีวามสามารถในการท าก าไร และมแีนวโน้มการ
ด าเนินงานทีด่ขี ึน้ในอนาคต อนัจะสง่ผลใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
 
9. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนท่ีเพ่ิมทนุ 

บรษิัทมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิได้และหกัส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่นใดที่จะต้องใชเ้งนิดงักล่าว 
และการจา่ยเงนิปนัผลนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมนียัส าคญั 

                                                            
1อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 6 กนัยายน 2562  ซ่ึงเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้ท่ีคณะกรรมการจะมีมติอนุเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี  
ในอตัรา 34.17 บาท/ยโูร 
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 ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทุนในครัง้น้ี จะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แต่ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ไดร้บั
การจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ 

10. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหุ้นของบริษทั 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุ 

ของบริษทั 

หวัข้อ รายละเอียด 
ประเภท ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม)  จ ากัด (มหาชน)         

ครัง้ที ่3 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “DIMET – W3”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
วตัถุประสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

บรษิทัฯจะสามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการใชส้ทิธดิงักล่าวมาเป็นเงนิลงทุนในธุรกจิอื่นและ
เงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัเมือ่มกีารใชส้ทิธจิากใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเพื่อทีบ่รษิทั
จะไดม้คีวามพรอ้มและความยดืหยุน่ทางดา้นการเงนิส าหรบัโครงการหรอืการลงทุนหรอื
เงนิส ารองเพือ่การด าเนินงานต่างๆ ในอนาคต 

จ านวนทีอ่อก 537,907,599  หน่วย 
จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรร 
เพือ่รองรบัการใชส้ทิธ ิ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหอ้อกหุน้  จ านวน  537,907,599 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50  ของจ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมจ านวนเท่ากับ 
537,907,599 หุน้ (จ านวนหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่30 กรกฎาคม  
2562  เท่ากบั 537,907,599 หุ้น รวมกบัจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ที่ออกเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีน่ าเสนอเพือ่ขออนุมตัติ่อผูถ้อืหุน้ในคราวน้ี จ านวน 537,907,599 หุน้ 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) ต่อหน่วย 
วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ วนัทีจ่ะก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลที่

คณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย 
วธิกีารจดัสรร 
 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทั ทีม่รีายชื่อปรากฎอยูใ่น
สมดุทะเบยีน ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัของบรษิทัในวนัที ่ 30 
กนัยายน  2562  ทีไ่ดจ้องซือ้และไดช้ าระราคาค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตาม
สดัส่วนการถอืหุ้นโดยไม่คดิมูลค่า ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธ ิDIMET – W3 (กรณีมเีศษใหป้ดัทิง้) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ
 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนได้ 1 หุน้ เวน้แต่จะมกีาร
ปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิ 0.65 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ
วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย                   

DIMET – W3 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ไมเ่กนิ 2  ปี นบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ ทุกวนัที ่20 ของเดอืนพฤษภาคม สงิหาคม พฤศจกิายน และ กุมภาพนัธ ์ส าหรบัการใช้

สทิธคิรัง้สุดทา้ยคอืวนัครบก าหนดอายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ซึ่งหากวนัก าหนดการใชส้ทิธิ
ตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิทัใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัใชส้ทิธใินแต่ละครัง้  
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หวัข้อ รายละเอียด 
ระยะเวลาแจง้ความจ านง 
ในการใชส้ทิธ ิ

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ประสงค์จะใช้สทิธใินการซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิทั ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.30 น.              
ในทุกวนัท าการของบรษิทั ภายในระยะเวลา 7 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 
ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สุดท้ายซึ่งผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
สามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธภิายใน 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

ตลาดรองของ 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญั 
ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธ ิ

บรษิทัจะน าหุน้สามญัที่เกดิจากการใชส้ทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 

เงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ บรษิัทจะด าเนินการปรบัราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธิตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสทิธ ิเมื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปน้ี ซึ่งอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งออก
หุน้สามญัใหม่เพื่อรองรบัการปรบัสทิธ ิ ทัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธไิมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดมิ 
1. เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรอืแบง่แยกหุน้ 
2. เมื่อบรษิทัเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาเสนอขายทีต่ ่ากวา่ราคาตลาดทีไ่ดก้ าหนดไว้

ในขอ้ก าหนดสทิธ ิ
3. เมือ่บรษิทัเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ทีใ่หส้ทิธแิก่ผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพ/ใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั โดยก าหนดราคาเสนอขายและ/หรอืราคาใช้สทิธิ
แปลงสภาพ/ใชส้ทิธซิือ้หุน้ทีต่ ่ากวา่ราคาตลาดทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

4. เมือ่บรษิทัจา่ยปนัผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
5. เมือ่บรษิทัจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัราทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.-5. ข้างต้น ที่ท าให ้

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดมิ  
ประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้พึง่จะไดร้บั หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สทิธใินครัง้น้ีจะมสีทิธแิละสภาพเท่าเทยีมกบัหุ้นสามญัของ

บรษิทัก่อนหน้าน้ีทุกประการ ในกรณีที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ DIMET – W3 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะไดร้บัประโยชน์
เกีย่วเน่ืองจากการทีบ่รษิทัจะสามารถน าเงนิทีไ่ดร้บัไปใชใ้นโครงการต่างๆ ของบรษิทั ใน
อนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธ ิDIMET – W3 

เงือ่นไขอื่น ให้คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลที่
ได้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผู้มอี านาจใน
การก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญั
แสดงสทิธน้ีิ ตลอดจนมอี านาจในการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จด
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หวัข้อ รายละเอียด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

นายทะเบยีน บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเบือ้งต้นของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษทั 

 ชื่อบรษิทั  : บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่  : 602 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูซอย 1บ ีหมู ่2  ถนนสขุมุวทิ ต าบลบางปใูหม่ 
   อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
 โทรศพัท ์ : 02-323-2800-6    
 โทรสาร : 02-323-2807 
 
2.  ประเภทกิจการและลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 2.1.  ประวติัความเป็นมา 
บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เดมิใชช้ื่อว่า บรษิทัจากบรษิทั วทัทลิ ไดเมท (สยาม) จ ากดั        

จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2525 และบรษิทัด าเนินการแปรสภาพบรษิทัจ ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั        
เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2550 เพื่อด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑส์คีุณภาพสงูส าหรบัใชท้าในงานอุตสาหกรรมและ         
งานโครงเหลก็ทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้งต่างๆ อาท ิโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีโรงกลัน่น ้ามนั โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขดุเจาะน ้ามนั
และก๊าซในอ่าวไทย เพือ่ป้องกนัสนิมเหลก็ รวมไปถงึสทีาอาคาร สเีคลอืบไม ้สทีาเฟอรนิ์เจอร ์และสอุีตสาหกรรม เช่น สพีน่ถงั
ก๊าซ เป็นตน้ 
 2.2 ภาพรวมธรุกิจ 

บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจอนัแรงกลา้ ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิารพลงังานไฟฟ้าอยา่งยัง่ยนื และสเีคลอืบคุณภาพสงูในหลายๆ 
ประเภทสู่ตลาดในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน บรษิทัฯผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์สคีุณภาพสูงส าหรบัใช้ทาในงาน
อุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ และแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภณัฑ์สี
อุตสาหกรรมและ กลุม่ผลติภณัฑส์ทีาอาคาร โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
2.2.1 กลุม่ผลติภณัฑส์อุีตสาหกรรม 

(ก) สป้ีองกนัสนิม (Protective Coating) 
เป็นสพีิเศษทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ส าหรบัทาโครงสร้างเหล็ก เพื่อป้องกนัสนิม และ

ทนทานต่อมลภาวะ (อาทิ แสงแดด ไอน ้าเค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทัง้คงสภาพความ
สวยงามในอุตสาหกรรมหนกั ใหม้อีายุการใชง้านทีย่าวนาน ซึง่โดยปกตหิากจ าแนกประเภทในเชงิ
วศิวกรรมแลว้ สป้ีองกนัสนิมจะประกอบดว้ย สรีองพืน้ สชี ัน้กลาง และสทีบัหน้า ซึง่แต่ละชัน้จะท า
หน้าที ่และใหคุ้ณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 

  สรีองพืน้  : ใชป้้องกนัสนิมเหลก็ และใหค้วามยดึเกาะทีด่กีบัผวิเหลก็ อาท ิ 
      ส ีInorganic Zinc Primer เป็นตน้ 
  สชีัน้กลาง : ใชเ้สรมิความแขง็แรงใหก้บัระบบส ีอาท ิสอีพี๊อกซี่ เป็นตน้ 
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  สทีบัหน้า : ใชป้้องกนัพืน้ผวิเหลก็จากสภาวะแวดลอ้มภายนอก (แสงแดด ไอน ้าเคม็  
       สารเคม)ี อาท ิสโีพลยีเูรเทน เป็นตน้ 
 

(ข) สเีคลอืบไม ้(Timber Coating) 
เป็นสทีี่ใช้ส าหรบัเคลือบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนต่อสภาพการใช้งานจริง         

ซึ่งโดยทัว่ไปมกัใช้เคลอืบหลายชัน้เพื่อให้ได้คุณสมบตัิที่ต้องการ อาท ิความเรยีบเนียน เป็นเงา 
ทนทานต่อสารเคมทีีม่ใีนผลติภณัฑท์ าความสะอาด เป็นตน้ 

(ค) สอุีตสาหกรรม (Industrial Coating) 
เป็นสทีีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบหน่ึงในการผลติสนิคา้อุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม

ต่างๆ ซึ่งประเภทของสอุีตสาหกรรมจะมคีวามหลากหลายและแตกต่างออกไปตามความตอ้งการ
ของอุตสาหกรรมนัน้ๆ 

 
2.2.2 กลุม่ผลติภณัฑส์ทีาอาคาร 

(ก) สทีาอาคาร (Decorative Paints) 
เป็นสทีีใ่ชส้ าหรบัทาอาคาร บา้น โรงแรม และส านกังานทัว่ไป เพื่อใหเ้กดิความสวยงาม

และทนทานจากสภาวการณ์ต่างๆ ซึ่งโดยทัว่ไปสทีาอาคารจะประกอบไปดว้ยสรีองพืน้และสทีบั
หน้า โดยสบีางชนิดจะมคีุณสมบตัยิดืหยุ่นต่อพืน้ผวิ ป้องกนัน ้าร ัว่ซมึ ทนเชื้อราทัง้ภายนอกและ
ภายใน และสามารถเชด็/ลา้งสิง่สกปรกไดง้า่ย นอกจากน้ีสทีาอาคารบางชนิดยงัสามารถสะทอ้น
ความร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน และเป็นสทีี่ไร้กลิน่ที่ใช้ทาภายในโดยไม่สร้างอาการแพ้ให้แก่         
ผูอ้ยูอ่าศยัดว้ย 

 
ทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทีส่ าคญั 
 
สนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทั  
 

ประเภท/ ลกัษณะทรพัยสิ์น กรรมสิทธ์ิ มลูค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 ม.ิย.61 30 ม.ิย.62 30 ม.ิย.61 30 ม.ิย.62 
1. ทีด่นิ  เป็นเจา้ของ 16.47 16.47 16.47 16.47 
2. อาคาร  เป็นเจา้ของ 8.63 7.76 8.63 7.76 
3. เครือ่งมอื เครือ่งจกัร อุปกรณ์  เป็นเจา้ของ 4.43 3.39 4.43 3.40 
4. เครือ่งตกแต่ง เครือ่งใช ้ส านกังาน เป็นเจา้ของ 2.90 1.82 2.89 1.80 
5. ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 1.53 0.74 1.53 0.74 
6. สว่นปรบัปรงุอาคาร เป็นเจา้ของ 0 0 0 0 

รวม 33.96 30.18 33.95 30.17 
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3. ข้อมลูรายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 
คณะกรรมการบรษิทัฯ 
โครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1.ดร. ปญัญา  บุญญาภวิฒัน์* ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /ประธานกรรมการบรหิาร 

2.นายธรีชยั  ลนีะบรรจง* กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3.พลต ารวจโท สมคดิ  บุญถนอม* กรรมการอสิระ กรรมการบรษิทั 
4.นายโชคชยั  เนียมรตัน์* กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
5.นางสาววรรณา  เมลอืงนนท ์ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
6.นายมานิตย ์ กูธ้นพฒัน์   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
7.พลต ารวจตร ีประภาส  ปิยะมงคล กรรมการอสิระ/กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ 

8.นายณรงคศ์กัดิ ์ ทัง่ทอง กรรมการอสิระ/กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ: * กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

 

คณะผูบ้รหิาร 

ณ วนัที ่20 ธนัวาคม 2562  บรษิทัมผีูบ้รหิาร จ านวน  5  คน ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร. ปญัญา  บุญญาภวิฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสนัทฏิฐ  อุปถมัภ ์ ผูจ้ดัการฝา่ยขายโครงการ 
3. นางสาวธนวรรณ แสงทองเขยีว ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช/ีสมหุบ์ญัช ี
4. นายบุญฤทธิ ์ อุปถมัภ ์ ผูจ้ดัการฝา่ย IT 
5. นางยพุด ีคูเ่พช็รง์าม ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยธุรการ  
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  รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2562    
ขอ้มลูจาก บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”)  มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

รายชื่อ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละ 

1. บรษิทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 134,357,683 24.98 
2. นายชนิชยั  ลนีะบรรจง 41,225,100 7.66 
3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 18,503,400 3.44 
4.  นางสาวพรวด ีสมพงษ์ชยักุล 16,670,000 3.10 
5. บรษิทั นิมติร โฮลดิง้ จ ากดั 16,167,500 3.01 
6. นางสาวกาญจนา วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ 15,341,100 2.85 
7. นางสาวสายฝน แสนส ี 12,900,000 2.40 
8. นายบุญชยั  ศรธีรีะกุล 9,758,000 1.81 
9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION 

LIMITED, HONGKONG BRANCH 
9,057,200 1.68 

10. นางสาวภสัธารยี ์ วงษ์ทองหลนิ 7,443,800 1.38 
หมายเหต ุ :  จ านวนหุ้นทัง้หมด  537,907,599  หุ้น    ที่มาของข้อมลู  www.setportal.set.or.th 

   
  รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562    

ขอ้มลูจาก บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”)  มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

รายชื่อ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละ 

1.บรษิทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 134,357,683 24.98 
2.นายชนิชยั  ลนีะบรรจง 41,225,100 7.66 
3.นางสาวกาญจนา วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ 36,320,500 6.75 
4.LGT BANK (SINGAPORE) LTD 20,257,900 3.77 
5.บรษิทั นิมติร โฮลดิง้ จ ากดั 17,167,500 3.19 
6.นางสาวพรวด ีสมพงษ์ชยักุล 16,670,000 3.10 
7.นางสาวสายฝน แสนส ี 12,345,000 2.30 
8.นางปราณี  วงศไ์พฑรูยปิ์ยะ 10,226,400 1.90 
9.นายบุญชยั  ศรธีรีะกุล 9,900,000 1.84 
10.นายปรญิญา พงษ์รตันกูล 9,647,200 1.79 

หมายเหต ุ :  จ านวนหุ้นทัง้หมด  537,907,599  หุ้น    ที่มาของข้อมลู  www.setportal.set.or.th 

 

http://www.setportal.set.or.th/
http://www.setportal.set.or.th/
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4. ประวติัการเพ่ิมทนุและประวติัการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ทุนเรอืนหุน้ 
 ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัที ่30  กรกฎาคม  2562 มดีงัน้ี 
 ทุนจดทะเบยีน  403,430,170.50  บาท 
 ทุนช าระแลว้  268,953,799.50  บาท 
 แบง่เป็นหุน้สามญั  537,907,599  หุน้ 
 มลูคา่ทีต่ราไว ้  0.50   บาทต่อหุน้ 

 
4.1 ประวตักิารเพิม่ทุน  

   
ปี 2555 : เพิม่ทุนจดทะเบยีน จาก 90,000,000 บาท (แบ่งเป็น 180,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท) 
  เป็น  135,000,000 บาท (แบง่เป็น 90,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท) เพือ่รองรบัการใช ้
  สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัผูถ้อืหุน้เดมิครัง้ที ่1 (DIMET-W1) 
ปี 2561 : เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 134,476,723.50 บาท (แบง่เป็น 806,860,341 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50  
  บาท) เป็น 403,430,170.50  บาท (แบง่เป็น 806,860,341 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท) 
  เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัผูถ้อืหุน้เดิมครัง้ที ่2  
  (DIMET-W2) 

 
4.2 ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา 

บรษิทัไมไ่ดม้กีารจา่ยเงนิปนัผลในชว่งระยะเวลาตัง้แต่ปี 2560 ถงึ 2562 

 

5. ข้อมลูของบริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง  

การประกอบธุรกจิของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ล าดบั ชื่อบรษิทั ทีต่ัง้ส านกังาน สดัสว่น
การถอื
หุน้ 
ของ
บรษิทั 

ทุนช าระแลว้ ทุนจด
ทะเบยีน 

จ านวนหุน้ที ่
จ าหน่ายแลว้ 

มลู
คา่ที่
ตราไว ้

บรษิทัย่อย  ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายส ีรบัเหมาทาสงีานโครงการ ออกแบบตดิตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection” และ
การป้องกนัการกดักรอ่นดว้ยระบบ Wax Tape 
1 บรษิทั เอเชีย่น คอร์

โรชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลย ีจ ากดั 
 
 

602 หมู ่2 นิคม
อุตสาหกรรมบางป ู
ซอย 1บ ีถนนสขุมุวทิ  
ต าบลบางปใูหม ่
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
สมทุรปราการ 10280 

100% 4,000,000 4,000,000 40,000 100 
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ล าดบั ชื่อบรษิทั ทีต่ัง้ส านกังาน สดัสว่น
การถอื
หุน้ 
ของ
บรษิทั 

ทุนช าระแลว้ ทุนจด
ทะเบยีน 

จ านวนหุน้ที ่
จ าหน่ายแลว้ 

มลู
คา่ที่
ตราไว ้

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  จ าหน่ายสทีนความรอ้นส าหรบัใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์และชิน้สว่น 
2 บรษิทั ซนัโคท้       

(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 
 

888/18 หมูท่ี ่19 
ต าบลบางพลใีหญ่ 
อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ 10540 

10.00% 3,000,000   3,000,000   30,000 100 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  จดัหาพรอ้มตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูและแรงต ่า งานรบัเหมาก่อสรา้งสถานีโรงไฟฟ้ายอ่ย 
3 บรษิทั ไอเจน เอนจิ

เนียริง่ จ ากดั 
52 อาคารธนิยะ 
พลาซ่า ชัน้ 27 แขวงสุ
รยิวงค ์เขตบางรกั 
กรงุเทพฯ 10500 

14% 270,000,000  270,000,000 2,700,000 100 

ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งและงานตดิตัง้ระบบ 
4 บรษิทั แมคทรคิ จ ากดั 

(มหาชน) 
เลขที ่121/105  
อาคารอารเ์อส ทาว
เวอร ์ชัน้ที ่39  ถนน
รชัดาภเิษก แขวงดนิ
แดง           เขตดนิ
แดง กรงุเทพมหานคร  
10400 

4% 300,000,000 450,000,000   300,000,000 1 
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ส่วนท่ี 3  ข้อมลูทางการเงินในระยะ 2 ปีท่ีผา่นมา และปีปัจจบุนั 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2559    30 มถุินายน 2560 และ  30 มถุินายน 2562 

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบดุล สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 16.44 8.61% 12.55 7.74% 18.02 5.40% 

ลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้อง 29.96 15.69% 27.05 16.67% 42.13 12.62% 

ลกูหนีก้ารค้าอ่ืน 40.95 21.45% 36.16 22.29% 70.34 21.07% 

สินค้าคงเหลือ 42.64 

 

22.34% 

 

32.25 

 

19.88% 

 

42.08 

 

12.61% 

 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 3.47 1.82% 4.10 2.53% 2.78 0.83% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 133.45 69.91% 112.11 69.10% 175.35 52.53% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 5.00 2.62% 5.00 3.08% 1.92 0.58% 

เงินลงทนุในบริษัทที่เก่ียวข้อง 0.33 0.17% 0.33 0.20% 118.63 35.54% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 37.52 19.65% 33.97 20.94% 30.18 9.04% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 0.47 0.24% 0.31 0.19% 0.90 0.27% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 12.77 6.69% 9.76 6.02% 0.31 0.09% 

สินทรัพย์อื่นๆ 1.37 0.72% 0.77 0.47% 6.53 1.95% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57.45 30.09% 50.14 30.90% 158.47 47.47% 

รวมสินทรัพย์ 190.90 100% 162.25 100% 333.82 100% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 6.13 3.21% 17.29 10.66% 10.75 3.22% 

%เจ้าหนีก้ารค้า 54.88 28.75% 49.15 30.29% 64.28 19.26% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1.12 0.59% 0.58 0.36% 0.44 0.13% 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 9.42 4.93% 9.51 5.85% 15.79 4.73% 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 71.55 37.48% 76.53 47.17% 91.26 27.34% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ 1.27 0.67% 0.44 0.27% 0.00 0.00% 

ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 5.74 3.01% 3.21 1.98% 4.18 1.25% 

รวมหนีส้นิ 78.56 41.15% 80.19 49.43% 95.44 28.59% 
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ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบดุล สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว 128.73 67.43% 134.48 82.89% 268.95 80.57% 

สว่นเกินมลูค่าหุ้น 20.39 10.68% 20.39 12.57% 154.86 46.39% 

สว่นเกินเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.72 0.38% 0.72 0.44% 0.55 0.16% 

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ส ารองตามกฎหมาย 3.03 1.59% 3.03 1.87% 3.03 0.91% 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (40.70) (21.32%) (76.44) (47.12%) (189.01) (56.62%) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่ 112.17 58.76% 82.17 50.65% 238.38 71.41% 

สว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.17 0.09% (0.11) (0.07%) 0.00 0.00% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 112.34 58.85% 82.06 50.58% 238.38 71.41% 

รายได้จากการขายและบริการ 301.92 100% 276.93 100% 333.25 100% 

รวมรายได้ 301.92 100% 276.93 100% 333.25 100% 

ต้นทนุขายและบริการ 232.29 76.94% 226.68 81.85% 259.93 78.00% 

รวมต้นทุนขาย 232.29 76.94% 226.68 81.85% 259.93 78.00% 

ก าไรขัน้ต้น 69.63 23.06% 50.25 18.15% 73.32 22.00% 

รายได้อื่นๆ 1.93 0.64% 1.96 0.71% 1.32 0.40% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 71.56 23.70% 52.21 18.86% 74.64 22.40% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 95.05 31.48% 88.05 31.80% 177.72 53.33% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (23.49) (7.78%) (35.84) (12.94%) (103.08) (30.93%) 

ต้นทนุทางการเงิน 0.48 0.16% 0.31 0.11% 0.15 0.05% 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ (23.97) (7.94%) (36.15) (13.05%) (103.23) (30.98%) 

ภาษีเงินได้ 1.24 0.41% (2.39) (0.86%) (9.43) (2.83%) 

ก าไร (ขาดทุน) รวมส าหรับปี (22.73) (7.53%) 38.54 (13.92%) (112.66) (33.81%) 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี (0.45) (0.15%) 2.51 0.91% 0.05 0.02 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (23.18) (7.68%) (36.03) (13.01%) 112.61 33.79% 
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ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบดุล สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จ       

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ (23.33) (7.73%) (35.74) (12.91%) 112.56 33.78% 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.15 0.05% (0.29) (0.10%) 0.05 0.02 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.089)  (0.144)  (0.224)  

มลูค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.50  0.50  0.50  

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 257.5  268.95  537.90  

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.089)  (0.144)  (0.224)  

มลูค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.50  0.50  0.50  

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 257.5  268.95  537.90  
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ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

ก าไรสุทธิ (23.97) (36.15) (103.23) 
ปรับปรุงรายการที่ไมใ่ช่เงินสด    

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 6.43 5.52 4.53 
ค่าเสื่อมสินค้าเคลื่อนไหวช้า และเสื่อมสภาพ 9.26 11.15 0.56 
ค่าเผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) หนีส้งสบัจะสญู (2.45) 1.97 (0.32) 
ค่าเผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอื่น - - 83.14 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง - (0.16) (0.10) 
ก าไรจากการขายอปุกรณ์ - (0.77) - 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตดัจ่าย - - - 
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนีข้องลกูหนี ้ - - - 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 
ต้นทนุบริการปัจจบุนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.37 0.43 0.92 
ดอกเบีย้รับ (0.79) (0.06) (0.24) 
ต้นทนุทางการเงิน 0.48 0.31 0.15 

สนิทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้อง (6.12) 2.91 (15.08) 
ลกูหนีก้ารค้าลกูหนีท้ัว่ไป 15.31 2.82 (33.86) 
สินค้าคงเหลือ 2.50 (0.77) (10.39) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 0.18 (0.64) 1.33 
ภาษีเงินได้จ่ายลว่งหน้า - - - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น (0.03) 0.70 (5.33) 

หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้อง (0.80) 11.16 (6.54) 
เจ้าหนีก้ารค้าผู้ ค้าทัว่ไป (9.60) (5.79) 15.23 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (0.90) (0.74) 3.07 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0.83 1.01 3.21 
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (0.18) - - 

เงนิสดใช้ไปในกจิการด าเนินงาน (9.48) (7.08) (62.96) 
จ่ายดอกเบีย้ (0.20) (0.13) (0.04) 
จ่ายภาษีเงินได้ (0.15) (0.11) (0.43) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน (9.84) (7.32) (63.43) 
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน 0.01 1.36 - 
เงินสดจ่ายในการซือ้อาคาร และอปุกรณ์ (1.88) (2.37) (0.61) 
เงินสดจ่ายในการซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.16) (0.01) (0.72) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - 
เงินสดรับดอกเบีย้ 0.72 0.06 0.24 
เงินฝากติดภาระค า้ประกนั(เพ่ิมขึน้) ลดลง - - - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ลดลง - - 3.08 
จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทอื่น - - (201.44) 
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 ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 
จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - (0.01) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1.31) (0.95) (199.46) 
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - 
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั 0.26 5.75 - 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ - - 268.95 
จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1.45) (1.37) (0.58) 
จ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยีมระยะสัน้จากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั (1.00) - - 
จ่ายเงินปันผล - - - 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (2.19) 4.38 268.37 

เงนิสดสุทธิต้นงวด 29.77 16.44 12.55 
เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) (13.33) (3.89) (5.47) 
เงนิสดสุทธิปลายงวด 16.44 12.55 18.02 
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                                                                              ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.87 1.46 1.92 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1.22 0.99 1.43 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ (0.13) (0.10) (0.76) 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 4.06 4.13 3.79 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 88.57 87.17 94.89 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 4.79 6.05 6.99 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 75.20 60.00 51.48 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 3.51 3.56 3.67 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 102.61 101.21 97.97 

Cash cycle วนั 61.16 45.44 48.40 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 23.06% 18.14% 22.00% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (7.78%) (12.96%) (30.93%) 

อตัราก าไรอ่ืน % (0.15%) 0.90% 0.01% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 41.87% 20.59% 60.95% 

อตัราก าไรสทุธิ % (7.73%) (12.91%) (33.78%) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % (18.85%) (36.77%) (70.25%) 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)  อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (11.20%) (20.24%) (45.38%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % (28.71%) (54.54 (103.58%) 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.45 1.71 1.34 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)  อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.7 0.98 0.4 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (22.13) (15.05) (359.66) 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ (3.12) (2.48) (35.75) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล1/ % 0.00% 0.00% 0.00% 

 
หมายเหต ุ: 1/ = การค านวณอตัราการจ่ายเงินปันผล ค านวณจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยก าไรสทุธิปีก่อนหน้า โดยจ่ายจากก าไรสะสม



 
 

ส่วนที่ 1 : ส ำหรับบริษัท         ใบจองเลขที่ / Subscription Form No…………………................................................ 
 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบใบส าคญัแสดงสทิธิฯ DIMET-W3 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES DIMET-W3 OF DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 537,907,599  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในอตัราสว่นการจองซือ้ 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม ่

 ควบกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ไดเมท(สยาม)จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (DIMET-W3)หรือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ) จ านวนไม่เกิน 537,907,599  หน่วย ในอตัรา 1 หุ้นท่ีจองซือ้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัฯ 
 OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT OF 537,907,599  ORDINARY SHARES WITH PAR VALUE OF BAHT 0.50 EACH AT THE OFFERING PRICE OF BAHT 0.50  EACH  AT THE RATIO OF 1 EXISTING SHARE TO 1 NEW SHARE 
INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (DIMET-W3 OR WARRANTS) OF DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED IN THE AMOUNT OF NOT EXCEEDING  537,907,599  UNITS, AT THE RATIO OF  1 
SUBSCRIBED SHARES TO 1 UNIT OF WARRANT  

 วนัท่ีจองซือ้  23 มกราคม 2563          1  24 มกราคม  2563                    27 มกราคม 2563               28 มกราคม 2563                  29 มกราคม 2563             
 Subscription Date  23 January 2020 24 January 2020   27 January 2020   28 January 2020   29 January 2020  
 โดยผู้จองซือ้ไมจ่ าเป็นต้องกรอกข้อมลูการจองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ (Subscriber is not required to indicate information on the subscription for Warrants.) 
 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง. นางสาว, บริษัท, อื่นๆ) I/ We (Mr., Mrs., Miss, Company name, others)………………………………………..………………………………………………………………………………………………….……
ทะเบยีนผู้ถือหุ้นเลขท่ี / Shareholder’s Register No………………………………………………………………..เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ / Telephone No………………………………….………………………………………………. 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน...................................................................................หุ้น 
 I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) be an existing shareholder of the Company whose name appear on the Record Date on September 30, 2019 and entitled to subscribe for…………………………………………ordinary shares.   
ข้อมูลการจองซือ้ / Subscription Details 
  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We wish to subscribe for the shares as follows: 

จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หน่วย) 
No. of subscribed shares  

จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) 
Amount (Baht) 

               จองซือ้ตามสทิธิทัง้จ านวน  /  Subscription for full entitlement   

               จองซือ้ต ่ากว่าสทิธิที่ได้รับจดัสรร  /  Subscription for lower than entitlement   

               จองซือ้เกินกว่าสทิธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะสว่นเพิ่ม)  /  Subscription for more than the entitlement (exceeding the right only)   

                                                                                                                                                               รวม / Total   

พร้อมกนันี ้ ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบใบส าคญัแสดงสทิธิฯดงักลา่ว โดย / I/We have enclosed the payment made by 
         เงินโอน / Money transfer โอนเข้าบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)” ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดา-ส่ีแยกสาธุประดษิฐ์ ประเภทบญัชี ออมทรัพย์             

เลขท่ีบญัชี  195-4-95131-3 
              Credit account “DIMET’S INCREASED SHARES SUBSCRIPTION ACCOUNT” Bank BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Branch THANON RATCHADA – SIYAEK SATHUPRADIT Account Type SAVINGS ACCOUNT   

No.  195-4-95131-3 
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                                                                     ดร๊าฟท์ / Bank Draft  เลขท่ี /no…………..……วนัท่ี/Date………..………ธนาคาร/Bank………..…………………….สาขา/Branch……….…………… 
 สัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)”/ Payable to “DIMET’S INCREASED SHARES SUBSCRIPTION ACCOUNT”  
        และจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีใน เขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ / It shall be able to cleared in Bangkok district within 1 working day 
ข้อมูลการรับหลักทรัพย์ / Method of receiving securities 
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงันี ้(ผู้จองซือ้หุ้นโปรดกากบาทในช่องที่เลอืก) 
If the shares are allotted to me/us, I/We agree to have either one of the following actions taken (please mark “X” in front of your choice) 
        แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) 

  น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลกัทรัพย์...................................................... 
สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี.....................................................(ระบชุื่อใดชื่อหนึง่ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นนี)้ น าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ บญัชีเลขท่ี.....................................................................................(ชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกบัชื่อผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้)  

  To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and have (name of broker)………………………………………… 
  Participant No. ……………………………………..……….(see the list appearing on the back of this subscription form) deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities  
  trading account number…………………………………………..with which I/We have maintained my/our account. (Name of the Subscriber must be the same with Account Name) 

  น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รับจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากกับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
  โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
  To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account  
  number 600 for my/our name 

        แบบรับเป็นใบหุ้น (Script) โดยให้ออกใบหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชือ่ของข้าพเจ้าและจดัสง่ใบหุ้นท่ีได้รับจดัสรรให้ข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ที่ระบไุว้ในทะเบยีนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ 
 บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อจดัท าและสง่มอบใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้ โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นลา่ช้าหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น 
 หลกัทรัพย์จดทะเบยีนให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 To issue the share certificates in my/our name and deliver them to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/We hereby authorize the Company to proceed with  
 all necessary actions to have the share certificates issued and delivered to me/us within 15 business days after the close of the subscription period. I/We also acknowledge that the share certificates may be
 received by me/us after the Stock Exchange of Thailand has approved the Listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand. 
การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี)  / Refund of subscription payment (if any) 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หรือเงินสว่นต่างค่าจองซือ้ โดยเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฎใน
บญัชีรายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วนัก าหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้น (Record Date) วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 หรือวิธีอื่นตามความเหมาะสม 
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by Check crossed “Account Payee Only” and sent to 
me/us by registered mail at the name and address appearing on the Company’s register at the Record Date on September 30, 2019 or other methods as appropriate. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่บริษัทจะจดัสรรให้ โดยไม่ยกเลกิเพิกถอนการจองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นี  ้
I/We agree and undertake to subscribe for the new ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke the subscription as stated above. 
หมายเหตุ /Notes:  - กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้หุ้น มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นฉบบันีด้้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 
   - เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักลา่วสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไปเท่านัน้ /The cheque, cashier cheque or draft must be collected within the next business day from the    

Bangkok Clearing House only. 
   - เชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องลงวนัท่ีในระหว่างวันท่ี 23 – 27 มกราคม 2563 เท่านัน้ 
    The cheque or cashier’s cheque or bank draft should be dated between  23 – 27 January 2020 ONLY. 
   - ในกรณีท่ีเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเกบ็เงินได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ให้ถือวา่ ข้าพเจ้าสละสิทธิท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครัง้นี ้
    If the cheque or cashier’s cheque or bank draft cannot be cleared for whatsoever reason, it is considered that I/We have waived my/our subscription rights. 
   - ผู้จองซือ้โปรดสัง่จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ รวมเป็นฉบบัเดียวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือต ่ากวา่สิทธิ และกรณีจองซือ้เกินจากสทิธิท่ีได้รับการจดัสรร 
    The subscriber shall pay in only one cheque, cashier’s cheque or bank draft for both subscription according to rights or lower than rights and subscription in excess of rights. 
   - ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้นี ้ไมต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั 
    If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. 
       ลงชื่อ / Signature………………………………………………………………………………ผู้จองซือ้ / Subscriber 
 

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ส่วนที่ 2 : ส าหรับผู้ถือหุ้น หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิฯ DIMET-W3 (โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) / Subscription Receipt (Subscribers please also fills in this portion)    
เลขที่ / No………………………………           
วนัท่ีจองซือ้      23 มกราคม 2563             1  24 มกราคม  2563                    27 มกราคม 2563             28 มกราคม 2563                    29 มกราคม 2563            
Subscription Date   23 January 2020             24 January 2020                 27 January 2020              28 January 2020           29 January 2020 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั(มหาชน) ได้รับเงินค่าจองซือ้หุ้นจาก (ชือ่ตามใบจอง)............................................................................................................................... .................................................................................................. 
Dimet (Siam) Public Company Limited received money from (name of Subscriber) 
เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุควบใบส าคญัแสดงสทิธิฯ DIMET-W3  ของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท จ านวน.............................................................................หุ้น  รวมเป็นเงิน................... ............................................................บาท 
For a subscription of new ordinary shares of WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES DIMET-W3    Dimet (Siam) Public Company Limited of……………….………………………shares at Baht 0.50  per 
share totaling………..………………………….…….Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by            เงินโอน / Transfer                      เช็คธนาคาร / Cashier Cheque                     ดร๊าฟท์ / Draft  
เลขท่ีเช็ค / Cheque No………………………………………..วนัท่ี / Date………………………………………ธนาคาร / Bank………………………………………………….…สาขา / Branch…….……………………………………………. 
       ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก...............................................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี............................................................................................. 
       Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number…………………………Securities trading account number……………………..…………... 
       ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
       Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600  
       ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ / Issue a share certificate in the name of Subscriber 
       เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ / Authorized Officer……………………………………………………....................................................... 

                 เอกสารแนบ  2 



                                        รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด                       Enclosure No. 3 
NAME OF THE MEMBERS OF DEPOSITORS WITH THAILAND DEPOSITORY COMPANY LIMITED 

 
 

BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ  ากดั   200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ  ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

   

   

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
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แผนที่สถานที่จองซือ้หุ้น 

ตดิต่อ  คุณยพุด ี คูเ่พช็รง์าม 
 
อาคาร RS Tower ชัน้ 39 
เลขที ่121/105 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง  
เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์ 081-488-3513 
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