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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ 

บริษทั ไดเมท (สยาม) จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (DIMET-W4)

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4 ออกโดย บริษัท 
ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563              
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ  โดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและ
เข้าใจข้อกาํหนดต่างๆ ในข้อกาํหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้น้ี ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บ
รกัษาสาํเนาข้อกาํหนดสิทธิไว้ ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษทั เพ่ือให้ผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนา
ข้อกาํหนดสิทธิ ได้ในวนัและเวลาทาํการของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือสามารถดขู้อกาํหนดสิทธิได้จากเวบ็
ไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th 

คาํจาํกดัความ 

ขอกําหนดสิทธิ  หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด 
(มหาชน) และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท  
ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (DIMET-W4) ท่ีจัดสรร
ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทท่ีไดจองซ้ือและไดชําระราคาคา
จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามสัดสวนโดยไมคิดมูลคา ใน
อัตราสวน 1.335 หุนสามัญเพ่ิมทุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม)  
จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4 ชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปล่ียนมือได ท่ี
จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท 

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง  ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท หรือ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง  บริษัท ไดเมท (สยาม)  จํากัด (มหาชน) 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง  ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท        

ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) และใหรวมถึงผูทรงสิทธิในใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) 
จํากัด (มหาชน) 

วันทําการ  หมายถึง  วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไมใชวันเสารหรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย 

ประกาศ ทจ.34/2551  หมายถึง  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซื้อหุน
ท่ีออกใหมและหุนท่ีออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

สํานักงาน ก.ล.ต.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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ตลาดหลักทรัพยฯ  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  
ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  หมายถึง  วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก หมายถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2564  
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย  หมายถึง  วันท่ี 29 กันยายน  2566 
 

1. รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
 

1.1 สรปุรายละเอียดสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
ประเภทของหลักทรัพย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท 

(สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
DIMET-W4”) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผูถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  : ไมเกิน 3 ป นับจากวันท่ีออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ซึ่งตรงกับวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 โดยกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย และวันครบกําหนดของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งตรงกับวันท่ี 29 กันยายน  2566 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ไมเกิน 806,553,591 หนวย 
จํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับ : ไมเกิน 806,553,591 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  
การใชสิทธิ  หรือคิดเปนรอยละ 49.99 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมด ณ ปจจุบัน จํานวน 806,553,591 หุน  
วิธีการจัดสรร : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อหุนเพ่ิมทุนของ

บริษัท ท่ีมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียน ณ วันกําหนด
รายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัทในวันท่ี 
15 กันยายน 2563 ท่ีไดจองซื้อและไดชําระราคาคาจองซื้อ
หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุนโดยไม
คิดมูลคาในอัตราสวน 1.335 หุนสามัญใหม ตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMET-W4 (กรณีมีเศษใหปดท้ิง) 

ราคาเสนอขาย    : 0.00 บาท (ศูนยบาท) ตอหนวย 
อัตราการใชสิทธิ    : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 
      หุน เวนแตจะมีการปรับใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ราคาการใชสิทธิ  : 0.50 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิทธิ : วันทําการสุดทายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน 

ธันวาคม สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันครบกําหนด
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกําหนดการใชสิทธิตรง
กับวันหยุดทําการของบริษัทใหเล่ือนเปนวันทําการสุดทาย
กอนวันใชสิทธิในแตละคร้ัง 

วันกําหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิได ดังนี้ 
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ครั้งท่ี 1  วันท่ี 31 มีนาคม  2564 
ครั้งท่ี 2  วันท่ี 30 มิถุนายน  2564 
ครั้งท่ี 3  วันท่ี 30 กันยายน  2564 
ครั้งท่ี 4  วันท่ี 30 ธันวาคม  2564 
ครั้งท่ี 5  วันท่ี 31 มีนาคม  2565 
ครั้งท่ี 6  วันท่ี 30 มิถุนายน  2565 
ครั้งท่ี 7  วันท่ี 30 กันยายน  2565 
ครั้งท่ี 8  วันท่ี 30 ธันวาคม  2565 
ครั้งท่ี 9  วันท่ี 31 มีนาคม  2566 
ครั้งท่ี 10 วันท่ี 29 มิถุนายน  2566 
ครั้งสุดทาย วันท่ี 29 กันยายน 2566  

  ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของ
บริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการ
สุดทายกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง 

 ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของบริษัทจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของบริษัท ในระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในทุก
วันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ยกเวนระยะเวลาแจงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายซ่ึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 15 วัน กอนวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ : บริษัทจะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิเขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

สรุปผลกระทบตอผูถือหุนจากการออกและ : แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 
(Dilution Effect)  1.   กรณีท่ีผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญท้ังจํานวนจะ

กอใหเกิดผลกระทบดานราคาตลาดของหุน (Price 
Dilution) ลดลงรอยละ 44.43 บนสมมุติฐานราคาตลาด
ท่ี 0.30 บาทตอหุน แตไมเกดิผลกระทบตอสวนแบง
กําไร (Earnings Dilution) หรือสิทธิออกเสียงของผูถือ
หุนเดิม (Control Dilution) 

2. กรณีท่ีผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และมีบุคคล
อื่นท่ีไมใชผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนท้ังจํานวน จะ
กอใหเกิดผลกระทบดานราคาตลาดของหุน (Price 
Dilution) ลดลงรอยละ 44.43 และผลกระทบตอสวน



 

4 
 
 

 

แบงกําไร (Earnings Dilution) และสิทธิออกเสียงของผู
ถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลงรอยละ 59.97 

เง่ือนไขอื่น  : ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
  และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการหรือ

บุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท เปนผูมี
อํานาจในการกําหนดและเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมี
อํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุนสามัญใหมเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตรา
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังดําเนินการตางๆ 
อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขา
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

1.2 การใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ 
1.2.1  วันกําหนดการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได วันทําการสุดทายของเดือน มีนาคม 
มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกป ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรกคือ วันท่ี 31 มีนาคม  2564 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกันท่ี 
29 กันยายน 2566 ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  ในกรณีท่ี
วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทํา
การสุดทายกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง 

1.2.2  การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 
ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทแตละครั้งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ท้ังหมดหรือบางสวนได 

1.2.3  ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงใน
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามวิธีการท่ีระบุไวในขอ 1.3 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. 
ในทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง 
ยกเวนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความ
จํานงในการใชสิทธิภายใน 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 
บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนกรณีดังนี้ 
1) ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะปดสมุดทะเบียน 21 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

และตลาดหลักทรัพยฯ จะทําการขึ้นเคร่ืองหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 2 วันทําการกอน
วันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับ
วันหยดุทําการใหเล่ือนวันปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา) 

2)  ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลาว และ
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จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ วันกําหนดการใชสิทธิ อัตรา
การใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ พรอมท้ังสถานที่ใชสิทธิ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ  
(SETSMART / SETLink) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทราบอยางนอย 7 วันกอนระยะเวลาแจงความ
จํานงในการใชสิทธิในแตละคร้ัง สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายชื่อท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันหลัง
วันปดสมุดทะเบียน 

1.2.5  นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงทาดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 02-009-9000 
โทรสาร 02-009-9991   
Website: www.set.or.th/tsd 
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะตองประกอบดวย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและท่ีอยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยจะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน จะถือวาขอมูลท่ีปรากฏ
อยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลท่ีถูกตอง ดังนั้น ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาท่ี
ในการแจงขอเปล่ียนแปลง หรือแกไขรายละเอียดขอผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอนายทะเบียนโดยตรง ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ (SETSMART / SETLink) 
และแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมท้ังบริษัทจะดําเนินการจัดสงการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 
 

1.3  วิธีการและสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ 

สถานท่ีติดตอและบุคคลท่ีติดตอในการใชสิทธิ  คือ 
   วาท่ีรอยตรีเมธี  อิทธิริวิชัย 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)  
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท  02-049-1041  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีบริษัทมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ติดตอในการใชสิทธิ บริษัทจะแจงรายละเอียดใหกับผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ (SETSMART / SETLink) ตอไป 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได ณ สถานท่ี
ติดตอในการใช สิทธิ และ /หรือบริษัทหลักทรัพย ทุกแหง หรือดาวนโหลดจากเว็บไซดของบริษัท       
www.dimetsiam.com ไดในระหวางระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ 



 

6 
 
 

 

(ก)  กรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless System) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตองการใช
สิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพ่ือใหออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯกําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนย
รับฝากหลักทรัพยเพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือนําไปใช
เปนหลักฐานประกอบการยื่นใชสิทธิซื้อหุนสามัญกับบริษัทหรือตัวแทนเพื่อดําเนินการใชสิทธิตามท่ีระบุ
ไวขางตน 

(ข)  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ และใหนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมกับใบแจงความจํานงใน
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญแกบริษัทพรอมกับชําระเงินตามจํานวนที่ใชสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
จะตองปดอากรแสตมปใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายรัษฎากรวาดวยอากรแสตมป 
หรือขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ท่ีใชบังคับเกี่ยวกับการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดวย (ถามี) 
 

เอกสารและหลักฐานท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตองสงมอบใหแกบริษัท มีดังนี้ 
1.  ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และครบถวนแลว

ทุกรายการ 
2.  ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ท่ีระบุ

วาผูถือนั้นมีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามจํานวนที่ระบุอยูในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ 

3.  ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิท่ีระบุในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชําระเงินโอน เช็ค แคชเชียรเช็ค 
ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคํา ส่ังจายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บไดในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง และขีดครอมส่ัง
จาย “ บัญชีจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” หรือ “Dimet (Siam) 
Public Company Limited for Share Subscription” หรือโอนเงินสดเขาบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “ 
บัญชีจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” หรือ “Dimet (Siam) Public 
Company Limited for Share Subscription” บัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย เลขท่ี 
081-2-84808-9 สาขาแม็กซแวลู พัฒนาการ พรอมนําสงสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay-in)  ฉบับจริง
ใหแกบริษัท และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดไวดานหลังเช็ค 
แคชเชียรเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือใบนําฝากเงิน 

4.  หลักฐานประกอบการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ดังนี้ 
4.1  บุคคลสัญชาติไทย  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
4.2  บุคคลตางดาว  สําเนาหนังสือเดินทาง 
4.3  นิติบุคคลในประเทศ  สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไมเกิน 

6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ และเอกสารหลักฐานของ 
ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 4.1 หรือ 4.2 

4.4  นิติบุคคลตางประเทศ  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ท่ี
ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ และเอกสาร
หลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 4.1 หรือ 4.2 
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(ค)  จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตรา
การใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ เวนแตจะมีการปรับสิทธิตาม ขอ 1.4 

(ง) หากบริษัทไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินไมครบตามท่ีระบุในใบแจงความจํานงในการ           
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือมีอากรแสตมปไมครบถวน
ถูกตองตามขอบังคับและกฎหมายตางๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองทําการแกไขใหถูกตองหรือ
ชําระเงินใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งนั้นๆ หากผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งนั้นๆ บริษัทจะถือวา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิและจะสงเงินท่ีบริษัทไดรับ
ไวโดยไมมีดอกเบ้ียพรอมกับใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง 
ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินในการใชสิทธิไมครบถวน บริษัทมีสิทธิท่ีจะดําเนินการ
ประการใดประการหนึ่งตอไปนี้แลวแตบริษัทจะเห็นสมควร      
1.  ถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่พึงจะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ

ซึ่งบริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ 
2. ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายใน

ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการ
ใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น         
ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ 

สําหรับการแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯชําระ
เงินเพ่ิมเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาวบริษัทจะ       
ถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่พึงจะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ        
ซึ่งบริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น 
ในกรณีตามขอ 2. ขางตน บริษัทจะสงเงินท่ีไดรับไวโดยไมมีดอกเบ้ียและใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัท
ถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาว หรือในกรณีตามขอ 1. ขางตน บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ี
เหลือในกรณีท่ีบริษัทถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวนคืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ท่ียังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชไดตอไปจนถึงวันกาํหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

(จ)  เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบท้ังใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใบแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ จะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับหนังสือยินยอมจากบริษัท 

(ฉ)  เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ยังมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
การใชสิทธิท่ีกําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใช
สิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะใชสิทธิไมไดอีก 

(ช)  จํานวนหุนสามัญท่ีจะออกเมื่อมีการใชสิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิในขณะท่ีมีการใชสิทธินั้น
โดยบริษัทจะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีขอใชสิทธิ 
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คูณดวยอัตราการใชสิทธิภายหลังจากการปรับอัตราการใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอ 1.4 (ถามี) หาก
มีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอ 1.4 แลว ทําใหมีเศษ
เหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษดังกลาวมาคิดคํานวณและจะสงเงินท่ีเหลือจาก
การใชสิทธิดังกลาวโดยไมมีดอกเบ้ียคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง  

(ซ)  การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวภายหลังจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง บริษัทจะย่ืนขอ
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัท ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม
สําหรับการใชสิทธิในครั้งนั้น ภายใน 14 วันนับตั้งแตวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง และบริษัทจะ
ดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใชสิทธิเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัท ในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญท่ีคํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น 

(ฌ)  บริษัทจะสงคืนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ยังมิไดใชสิทธิ (ถามี) และเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายเงินตาม
จํานวนเงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบ้ียไมวากรณีใดๆ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ตามท่ีอยูท่ีปรากฏในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิ ภายใน 14 วันนับจาก        
วันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง โดยบริษัทจะไมรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอยางใด         
ท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสงใบหุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเช็คทางไปรษณียดังกลาว 

 

1.4  เง่ือนไขการปรบัสิทธิ 
1.4.1  บริษัทตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อ

เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ 
 

 (ก) เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ
แบงแยกหุนสามัญท่ีไดออกแลวของบริษัท 

 บริษัทจะปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิอันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยกหุน
สามัญท่ีไดออกแลวของบริษัท โดยจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตรา
ไวของหุนสามัญของบริษัทเพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ1 ไดรับหุนตามจํานวนที่คํานวณไดตาม
สูตรและประเภทเชนเดียวกับหุนสามัญของบริษัทท่ีออกภายหลังจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
 
 
 

2. อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
   
 

โดยที่ 
 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Par 1  คือ  มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 1   =  Price 0 x [ Par 1 ] 
  [ Par 0 ]

Ratio 1   =  Ratio 0 x [ Par 0 ] 
      [ Par 1 ] 
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 Par 0  คือ  มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง 
 (ข) เมื่อบริษัทจายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกผูถือหุนของบริษัท การ

เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
ไมมีสิทธิในการไดรบัหุนปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยฯประกาศขึ้นเคร่ืองหมาย XD)  

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
 
 
2.  อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

   
 
 

โดยที่ 
 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 A1  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระแลวท้ังหมด ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนสามัญเพ่ือสิทธิการรับหุนปนผล 
 B1  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 
 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมตอผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคล
เฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามญัท่ีออกใหมท่ีคํานวณไดต่ํากวา “ราคาตลาดของหุน
สามัญของบริษัท” เกินกวารอยละ 90 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุน
สามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยฯประกาศขึ้น
เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีทีเปนการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม (Righto Issue) และ/หรือวัน
แรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมสําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลวแตกรณี 

ในกรณีดังกลาวขางตน ใหเปรียบเทียบราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมกับราคาตลาด
ของหุนสามัญโดยใชฐานของมูลคาหุนท่ีตราไวใหเทากัน 

ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินท้ังส้ินท่ีบริษัทจะไดรับจากการ
เสนอขายหุนหักดวยคาใชจาย (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมท้ังหมดในคร้ังนี้ 

“ราคาของตลาดหุนสามัญของบริษัท” ไดกําหนดไวเทากัน “ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง
มูลคาการซื้อขายหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขาย

 Price 1  =  Price 0 x [     A1      ] 
 [ A1 + B1 ]

Ratio 1  =  Ratio 0 x [ A1 + B1 ] 
 [     A1    ]
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ท้ังหมดท่ีทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯในระหวางระยะเวลา 7 วันทําการ (วันท่ีเปดทําการ
ซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ) ติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 

ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทไมมี
การซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะทําการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน 

คําวา “วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญท่ีออกใหม สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือวัน
แรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมสําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 
และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันมากกวาหนึ่งราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไข
ท่ีจะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําราคาเฉล่ียท้ังสองราคา และจํานวนหุนท่ีออกใหมท้ังหมดมาคํานวณ
ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม แตในกรณีท่ีการเสนอขายพรอมกันดังกลาวไมอยู
ภายใตเง่ือนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําจํานวนหุนและราคาเสนอขายของหุนสามัญท่ีออก
ใหมท่ีต่ํากวาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทเกินกวารอยละ 90 มาคํานวณการเปล่ียนแปลง
เทานั้น 

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
 
 
2.  อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
 

 
โดยที่ 
 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 MP  คือ  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 
 A2  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระแลวท้ังหมด ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนและ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญ
ท่ีออกใหมใหแกประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลว      
แตกรณี 

 B2  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม ท้ังท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือเสนอขายแกประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง 
แลวแตกรณี 

Price 1  =  Price 0 x [ (A2 x MP) + B2X ] 
             [   MP (A2 + B2)   ] 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [    MP (A2 + B2)    ] 
 [ (A2 x MP) + B2X ] 
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 B2X  คือ  จํานวนเงินท่ีจะไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากหุนสามัญท่ีออก
ใหม ท้ังการเสนอขายใหผู ถือหุนเดิมและ /หรือเสนอขายแก
ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แลวแตกรณี 

 
(ง) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ใหกับผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/

หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง โดยหลักทรัพยนั้นใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพ/
เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
หรือหนี้สินอื่นใดที่ใหสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัท โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของ
หุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”         
เกินกวารอยละ 90 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุน
สามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยฯประกาศขึ้น
เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรก
ของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือ
ใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคล
เฉพาะเจาะจง แลวแตกรณี 

ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินท่ีไดรับจากการออก
หลักทรัพยใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญหัก
ดวยคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญนั้นถามีการใชสิทธิท้ังหมดหารดวยจํานวนหุนท้ังหมดท่ีตองออกใหมเพ่ือรองรับการใช
สิทธิ 

ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท และฐานของมูลคาหุนท่ีตราไวซึ่งจะใชเปรียบเทียบใหใชและมี
ความหมายเชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ค) ขางตน 

คําวา “ วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญ สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/
หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใชสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุน
สามัญ หรือใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวตอ
ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แลวแตกรณี 

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 

 
 
 
2.  อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Price 1  =  Price 0 x [ (A3 x MP) + B3X ] 
   [  MP (A3 + B3)  ] 
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โดยที่ 
 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 MP  คือ  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 
 A3  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระแลวท้ังหมด ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนเพ่ือการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 
และ/หรือกอนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยท่ี   
ออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได 
หรือใหสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปและ/หรือบุคคล
เฉพาะเจาะจง 

 B3  คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพย
ใดๆ ซึ่งจะสามารถแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือให
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกผู ถือหุนเดิมและ/หรือ
ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลวแตกรณี 

 B3X  คือ  จํานวนเงินท่ีจะไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออก
หลักทรัพยใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ
ได หรือใหสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
และ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลวแตกรณี 
รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของ
บริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ นับตั้งแตวันท่ีจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯ จนถึงวันครบกําหนดการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย 
การคํานวณอัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุนในการคํานวณโดยนําเงินปนผลที่จาย
ออกจริงในระอบระยะเวลาบัญชีในแตละปดังกลาว หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผล
การดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญไมมีสิทธิในการรับเงินปนผลนั้น (วันแรกท่ี
ตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศขึ้นเคร่ืองหมาย XD)  
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทและฐานของมูลคาท่ีตราไว ซึ่งจะใชเปรียบเทียบ ใหใชและมี
ความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ (ค) ขางตน 
คําวา “วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล 

1.  ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [    MP (A3 + B3)    ] 
      [ (A3 x MP) + B3X ] 
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2.  อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
 
 
 โดยที่ 

 Price 1  คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0  คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1  คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 MP  คือ  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 
 D  คือ  เงินปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน 
 R  คือ  เงินปนผลตอหุนท่ีจะจายในอัตรารอยละ 40 หากนํากําไรสุทธิหลัง

หักภาษีเงินไดมาคํานวณจากจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล 

 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนใดๆ อันพึง
ได โดยที่เหตุการณใดๆ นั้น ไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ) ใหบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรมและไมทําใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม 
 

1.4.2  บริษัทจะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิและจะไมแกไขเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการ          
ใชสิทธิเวนแตจะมีการปรับสิทธิตามขอ 1.4.1 

 

1.4.3  การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) เปนอิสระตอกัน 
และจะคํานวณการเปล่ียนแปลงตามลําดับเหตุการณตางๆ กอนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน
สามัญของบริษัท สําหรับกรณีท่ีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณการเปล่ียนแปลงเรียง
ตามลําดับดังนี้ คือ (ก) -> (จ) -> (ข) -> (ค) -> (ง) และ (ฉ) โดยในแตละลําดับครั้งท่ีคํานวณการ
เปล่ียนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง  

 

1.4.4  การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) จะไมมีการ
เปล่ียนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้นและ/หรืออัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวม
หุน ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของการแสดงความจํานง
ในการใชสิทธิในแตละครั้ง (ทศนิยม 3 ตําแหนงของอัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง) 
คํานวณออกมาเปนเศษของหุนใหตัดเศษของหุนนั้นท้ิง และหากราคาการใชสิทธิหลังการเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ ในการแสดงความจํานงในการใชสิทธิในรอบนั้น 
คํานวณไดเปนเศษของบาท ใหตัดเศษของบาททิ้ง 

 

Price 1  =  Price 0 x [ MP - (D - R) ] 
    [       MP        ] 

Ratio 1  =  Ratio 0 x [         MP         ] 
       [ MP - (D - R) ] 
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1.4.5  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ จนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาต่ํากวา          
มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท ก็ใหใชราคาการใชสิทธิใหมดังกลาว เวนแตจะเปนกรณีท่ี
กฎหมายหามมิใหบริษัทออกหุนต่ํากวามูลคาท่ีตราไว ใหถือเอามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท
เปนราคาการใชสิทธิใหม 

 

1.4.6 บริษัทอาจทําการปรับราคาการใชสิทธิ ควบคูกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับ
อัตราการใชสิทธิก็ได ท้ังนี้ หากบริษัทตองออกหุนรองรับเพ่ิมเติม บริษัทตองยื่นมติท่ีประชุมผูถือหุนท่ี
อนุมัติใหออกหุนรองรับการปรับสิทธินั้นอยางเพียงพอตอสํานักงาน ก.ล.ต. กอนการปรับสิทธิ จึงจะถือ
วาบริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนรองรับ 

 

1.5  การแจ้งเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ หรือข้อกาํหนดสิทธิ 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการใชสิทธิท่ีไดกําหนดไวในขอ (ก) ถึง (ฉ) 
และการเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธินั้น บริษัทจะแจงการปรับอัตราการใชสิทธิ และราคาของใบสําคัญแสดง
สิทธิทันที หรือกอนวันท่ีอัตราการใชสิทธิ หรือราคาใชสิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ ผานระบบเผยแพรขอมูล
ของตลาดหลักทรัพยฯ (SETSMART/SET Link) 
 

1.6 สถานภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แสดงความจาํนงใช้
สิทธิ 
สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใชสิทธิและ        
วันกอนวันท่ีกระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯจะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดแสดงความจํานงในการใชสิทธิ 
และสถานภาพจะส้ินสุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการ       
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนแลว 

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิในชวงท่ีบริษัทยังไมไดนําหุนสามัญท่ีเกิด
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได     
ทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพ่ิมเติมใหแก       
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับ หากราคาที่ไดปรับ
ใหมนั้นมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญสวนท่ีเพ่ิมใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญท่ีไดรับกอนหนานี้แลว แต     
ไมเกิน 15 วันทําการนับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิกรณีระบบใบหุน (Scrip System) หรือไมเกิน 7 วันทําการ
นับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิกรณีระบบไรใบหุน (Scripless System) 

 

1.7  สถานะของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 
หุนสามัญใหมท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและไดรับผลประโยชนอันพึงไดเหมือนหุน
สามัญเดิมท่ีออกและเรียกชําระแลวของบริษัททุกประการ เมื่อชื่อของผูถือหุนสามัญใหมท่ีไดมาจากการใช
สิทธิปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทและกระทรวงพาณิชยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวของ
บริษัท 
 

1.8  การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิได้ 
บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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1.8.1  บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมาแจงความจํานงท่ีจะใชสิทธิในวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละรอบของวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิได 

 

1.8.2  การชดใชคาเสียหายตามขอ 1.8.1 บริษัทจะชําระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมส่ังจายเฉพาะ และจะ
จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 

 

1.8.3  การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 1.8.1 มีสูตรการคํานวณ
ดังนี้ 

 
 
 

โดยที่ 
 B  คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมีและ/หรือเพ่ิมขึ้นตามอัตราการใช

สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย 
 MP  คือ  ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท 7 วันทําการ

ติดตอกันกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิมาแสดงความจํานงในการใชสิทธิ (ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักเทากับ
มูลคาการซื้อขายหุนท้ังหมดของบริษัทหารดวยจํานวนหุนของบริษัทท่ีมี
การซื้อขายท้ังหมด) 

 Price  คือ  ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิ
ตามท่ีกําหนดไวในขอ 1.4 

 

1.8.4  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทยท่ีไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจาก
ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 2. บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายดังกลาว 

 

1.9  ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใหตลาดหลักทรัพยฯ พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 45 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขาย 

1.10 มติท่ีประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการออกหุ้นเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563 ไดมีมติ ดังนี้
1.10.1 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 269,420,722.50 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม จํานวน 1,211,342,674.50 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,883,843,904 หุน มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  
1.10.2 อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 1,883,843,904 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม ดังนี้ 

(ก)  จํานวน 1,076,749,044 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตรา 1 หุนเดิม 
      ตอ 2 หุนใหม 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย = B x [ MP - Price ] 
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(ข)  จํานวน 806,553,591 หุน เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 4 
(DIMET-W4) โดยไมคิดมูลคา ใหกับผูถือหุนเดิมท่ีจองและชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุน โดยจองซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุนและไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว ในอัตราสวน 1.335 หุนสามัญใหมท่ีจองซื้อหุนเพ่ิมทุน 
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMET-W4 ในกรณีมีเศษใหปดท้ิง 

(ค) จํานวน 541,269 หุน เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMET-W3  
 

1.11  จาํนวนหุ้นท่ีรองรบัเม่ือรวมกบัจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้ครัง้อ่ืน 
1.11.1 จํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท

ในครั้งนี้ 
 806,553,591 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 

ครั้งท่ี 4 (DIMET-W4) หรือคิดเปนรอยละ 49.99.00 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของบริษัท 
ณ ปจจุบัน จํานวน 538,374,522 หุน  

 

1.11.2  จํานวนหุนท่ีจัดสรรเพ่ือวัตถุประสงคอื่น 
 - ไมมี - 
 

1.12  รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นสามญัท่ีรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
1.12.1  ลักษณะสําคัญของหุน 
 จํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับ  :  806,553,591 หุน 
 มูลคาท่ีตราไว  :  0.50 บาทตอหุน 
 ราคาการใชสิทธิ  :  0.00 บาทตอหุน 
 หุนสามัญท่ีรองรับคิดเปนรอยละ  :  49.99 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของ

บริษัท ณ ปจจุบัน จํานวน 538,374,522  หุน  
 

1.12.2  การดําเนินการหากมีหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีท่ีมีหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในครั้งนี้ บริษัทจะ
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนสามัญท่ีเหลืออยูท้ังจํานวน 
 

1.12.3  ขอจํากัดการโอนหุน 
บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนหุนของบริษัท เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหผูถือหุนท่ีมิใชสัญชาติ
ไทยถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีไดออกจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท 
  

1.13  วิธีการส่งมอบใบหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 
 ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในแตละครั้ง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให

บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
1)  กรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู 
  นายทะเบียนของบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
สามัญไวท่ีบริษัทหลักทรัพยซึ่งผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรหุนฝากไว และ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละ
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ครั้ง ในกรณีนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯไดทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

 ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิซื้อหุนสามัญเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอนี้ ชื่อของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรหุนจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ดําเนินการออกใบหุนสามัญใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนตามขอ 3) แทน 

 

2)  กรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา  

 นายทะเบียนของบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย 
และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไดรับการจัดสรรไวในบัญชีผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง เมื่อผูท่ีไดรับการจัดสรรหุน
ตองการขายหุน ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผาน
บริษัทหลักทรัพยท่ัวไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ 
บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ในกรณีนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุนสามัญในตลาด
หลักทรัพยฯไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯอนุญาตใหหุนสามัญทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และ        
ผูท่ีไดรับจัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 แลว 

 

3)  กรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะขอรับหุนสามัญ โดยใหออกใบหุนในนามของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ  

 นายทะเบียนของบริษัทจะดําเนินการจัดสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับ
จากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะไม
สามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิอาจจะไดรบัภายหลังจากท่ีหุนสามัญไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

 

1.14  ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 
บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเขาซื้อขายใน        
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 
 

1.15 การดาํเนินการของบริษทัหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กบัหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 
เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้น หุนสามัญออกใหมท่ีเกิด
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯได ภายหลังจาก
บริษัทดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ 
 

2.  ข้อจาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

2.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

 บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเวนแตการโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิเพ่ือพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพย 
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 ฯ จะทําการขึ้นเคร่ืองหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 2 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ี 
 วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเล่ือนวันปดสมุดทะเบียน 
 เปนวันทําการกอนหนา) 
 

2.2  บคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย 
 

2.2.1  บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนหรือการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หากการโอนหรือการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญดังกลาวทําใหอัตราสวนการถือครองหุนของบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทยของบริษัท เกิน
อัตราสวนท่ีขอบังคับของบริษัทกําหนดไวตามขอ 13 ขอจํากัดการโอนหุน โดยบริษัทจะไมชดเชย
คาเสียหายใดๆ 

 

 2.2.2 ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งใดๆ มีจํานวนมากกวาจํานวน
หุนสามัญท่ีอนุญาตใหสามารถใชสิทธิซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุนตามขอ 1.12.3 บริษัท
จะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย
ตามลําดับการแจงความจํานงในการใชสิทธิท่ีมีเอกสารและหลักฐานครบถวนสมบูรณตามวิธีท่ีกําหนด
ไวในขอ 1.3 

 

 2.2.3 หากขอจํากัดการโอนหุนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยท่ีได
ดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิในขอ 1.3 โดยครบถวนไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุ
ในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิเพียงสวนท่ี 
ไมขัดตอขอจํากัดขางตน โดยบริษัทจะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินท่ีเหลือตามราคาการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบ้ียใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีมิใชสัญชาติไทยดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิใน
ครั้งนั้นๆ 

 

 2.2.4  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท ใน
กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครอง
หลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิยังมีผล
ใชไดตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

 
3.  เหต ุเง่ือนไข และกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธิ 
 

3.1  เหตท่ีุจะดาํเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธิ 
บริษัทอาจดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบวาจะมีเหตุท่ีทําใหเกิดอุปสรรคในการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
1)  การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ
คําส่ังท่ีมีผลบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. 

2)  การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องท่ีจะกระทบตอสิทธิท่ีไมใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เชน การแกไขขั้นตอนในการใชสิทธิท่ีไมใชสาระสําคัญ หรือเรื่องท่ีจะเปนประโยชนตอผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนอยางชัดแจง 
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3)  ในกรณีท่ีมีเหตุการณอื่น ซึ่งบริษัทเห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิ ซึ่งตองขอมติผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือหุนกอน 

ท้ังนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิเสนอใหแกไขขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญท่ีผิดไปจากมติของที่ประชุม
ผูถือหุนท่ีไดลงมติไวแลว เวนแตจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนใหเสนอขอแกไขขอกําหนดสิทธิกอน 

 

3.2  เง่ือนไขการแก้ไขข้อกาํหนดสิทธิ 
 1)  บริษัทอาจดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ ถาคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาอยูใน

วิสัยท่ีบริษัทจะดําเนินการได เพ่ือลดขอจํากัดหรืออุปสรรคในการดําเนินการตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดท่ี
ไดกําหนดไวแลวโดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลดนอยลง 

 2)  การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 ท่ีมีผล
ใชบังคับอยูในปจจุบันรวมทั้งท่ีอาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมภายหลัง 

3)  การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ จะตองไมเปนการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเปล่ียนแปลงอัตรา
การใชสิทธิและราคาการใชสิทธิ (ยกเวนเปนการเปล่ียนแปลงตามขอ 1.4 เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

 

3.3  กระบวนการแก้ไขข้อกาํหนดสิทธิ 
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือขอมติแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิกอนดําเนินการ
แกไขขอกําหนดสิทธิ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การเรยีกประชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
1)  บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได ไมวาในเวลาใดๆ เพ่ือแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ หรือ

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 
25 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ณ ขณะนั้นอาจรวมกันเขาชื่อทําหนังสือ
ขอใหบริษัทดําเนินการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได โดยระบุเหตุผลท่ีขอใหเรียกประชุมไวชัดเจน
ในหนังสือดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแตวันท่ี        
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีคําขอเปนหนังสือไปถึงบริษัทใหเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2)  ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปนการเรียกประชุมเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไดใชสิทธิรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทําหนังสือนัดประชุม โดย
ระบุวัน เวลา สถานที่ ผูท่ีขอใหเรียกประชุมและเรื่องท่ีจะใหท่ีประชุมพิจารณา โดยจัดสงใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละรายตามรายชื่อและท่ีอยูท่ีปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปด
สมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม 

3)  ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิในการเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานที่ประชุมหรือผูท่ีประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเริ่มการ
ประชุม 

องคป์ระชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
1) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผูรับมอบ

ฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวน
หนวยท้ังหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู ณ ขณะนั้น จึงจะครบเปนองคประชุม 
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2) ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 45 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขา
รวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธินั้นเปนการเรียกนัดโดยคณะกรรมการบริษัท ใหนัดประชุมใหมภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
กําหนดเปนวันประชุมครั้งแรก โดยใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมใหมไปยังผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบ
เปนองคประชุม ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหม 

ประธานทีป่ระชุม 
1) การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ี
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหจัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยทั้งสองกรณี ประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

การออกเสยีงลงคะแนน 
1) การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีถืออยู โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิ       ออก
เสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยูในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณานั้นๆ 

มตทิีป่ระชุม 
1) มติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิ ณ ขณะนั้น ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
2) มติใดๆ ซึ่งท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิทุกราย ไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม 

อืน่ๆ 
1) บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ไมวาจะเปนการเรียกประชุมโดยบริษัท

หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิก็ตาม และจะเก็บรักษารายงานการประชุมดังกลาวไวท่ีสํานักงานใหญของ
บริษัท รายงานการประชุมท่ีไดลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของ
กิจการท้ังหลายที่ไดประชุมกันนั้น และใหถือวาการประชุมและมติท้ังหลายไดกระทําโดยถูกตอง 

2) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสิทธิท่ีจะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายใน 
ท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได 

3) บริษัทจะแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วันทําการ
นับตั้งแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติ และบริษัทจะแจงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนด
สิทธิ เปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมี
การประชุมนั้น ท้ังนี้ บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาด
หลักทรัพยฯ (SETSMART / SETLink) ในวันเดียวกับท่ีบริษัทแจงสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ 







BROKER

ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  032 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด  (มหาชน) 034 บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

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

004 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  038 บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)

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

005 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)

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

006 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 051 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด

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

008 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 052 บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 

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

010 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด  200 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

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

011 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

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

013 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด

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

014 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 221 บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร  จํากัด (มหาชน)

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

015 บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพยซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

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

019 บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด     229 บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด

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

022 บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด 230 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด 244 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

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

026 บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน)     247 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จํากัด

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

027 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด

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

029 บริษัทหลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

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

257 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

CUSTODIAN

ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผูฝากเลขที่ ชื่อบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

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

302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 330 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี)้

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

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรับฝากทรัพยสิน 334 บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)

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

304 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

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

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)

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

312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด  (ไทย) จํากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี)้

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

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

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

320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน 345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

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

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา)

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

ขอมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

สําหรับการจองซื้อหุน

รายชื่อสมาชิกผูฝากหลักทรัพย 



Checklist warrant-RO 

สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (“warrant”) และหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับ warrant (“หุนรองรับ”) ตอผูถือหุนของบริษัท

ตามสัดสวนการถือหุน  

บริษัทที่ออกหลักทรัพย (“บริษัท”)  บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)  

 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (“บจ.”) 

 เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่มีหนาทีต่ามมาตรา 56 (ที่ไมใช บจ.) 

รายละเอียดของ warrant  

- ชื่อ warrant  (ถามี) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 (DIMET-W4)  

- เสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัท  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้

ในวันที่ 15 กันยายน  2563 

- วันที่ออกเสนอขาย warrant 16 พฤศจิกายน 2563 - วันสิ้นสุดอายุ warrant   29 กันยายน 2566 

- จํานวน warrant ที่เสนอขาย 806,553,591 หนวย   - วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย  29 กันยายน 2566 

- ราคาที่เสนอขาย  หนวยละ 0.00 บาท - จํานวนหุนรองรับ 806,553,591 หุน 

- อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมได 1 หุน 

- ราคาใชสิทธิ 0.50 บาทตอหุน 

Checklist 
ครบถวน 

ตามเกณฑ0 1
เอกสารอางอิง 

(ขอ/หนา) 

1. ลักษณะของ warrant 

1.1 สัดสวนจํานวนหุนรองรับตอจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท1

2 เทากับ 

 < 50%  

 > 50% เฉพาะเปนการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ที่ไดรับผอนผันจาก

สํานักงานกอนการเสนอขาย  ตามหนังสือที่ ___ลงวันที่ _____ 

(1) บริษัทอยูในภาวะที่มีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือทางการเงิน 

(2) เพ่ือประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท  

(3) กรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร และเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม 

 ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.1 หนา 2 

และเอกสารแนบ 5 

1.2 มีอายุแนนอน ซึ่ง < 10 ป นับแตวันที่ออก warrant  (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)  ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.1 หนา 2 

1.3 กําหนดราคา และอัตราการใชสิทธิไวอยางแนนอน  ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.1 หนา 2 

1  ใหระบุ  N/A หากเกณฑในขอใดไมสามารถ apply กับกรณีของบริษัทได 
2  วิธีการคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ :  

((จํานวนหุนรองรับ warrant ที่เสนอขายในคร้ังนี้) + (จํานวนหุนรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย 

ในคร้ังอ่ืน* ซึ่งไมรวมหุนที่จัดไวรองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) 

 (จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท  ซึง่รวมจํานวนหุนที่จะออกใหมอ่ืน 

ที่บริษัท จะเสนอขายควบคูกับ warrant ในคร้ังนี้) 

* เฉพาะจํานวนหุนรองรับที่ outstanding  อนึ่ง หากในการประชุมผูถือหุนเพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังนี้ ผูถือหุนมีมติอนุมัติให

ออกหุนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแปลงสภาพที่เสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถือหุนมีมติในวาระอ่ืนใดที่อาจทําใหจํานวนหุนรองรับ 

outstanding ที่จะตองนํามาคํานวณเพ่ิมขึ้น เชน การจายเงินปนผลเกินกวาที่กําหนด ซึ่งเปนผลใหตองมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแปลงสภาพที่เสนอขาย

ในคร้ังอ่ืน  เปนตน  บริษัทตองนําหุนรองรับที่อาจเพ่ิมขึ้นดังกลาวมารวมคํานวณดวย 

    ทั้งนี ้CD    = หุนกูแปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่

ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 

 

 



Checklist 
ครบถวน 

ตามเกณฑ0 1 

เอกสารอางอิง 

(ขอ/หนา) 

 1.4 มีระยะเวลาใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย > 15 วัน กอนวันใชสิทธิ2 3  ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.1 หนา 3 

 1.5 กําหนดใหมีการใชสิทธิซื้อหุนรองรับใหแลวเสร็จภายในอายุ warrant  ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.2.1-1.2.2 

หนา 4 

2. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนไดแสดงขอมูลอยางนอย ดังนี้   

 2.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ warrant เชน 

  - ราคาหรืออัตราที่คาดวาจะเปนราคาหรืออัตราการใชสิทธิ 

  - ระยะเวลาการใชสิทธิ  

 - วันสิ้นสุดของการใชสิทธ ิ 

 - เหตุใหตองออกหุนใหมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 

 - อ่ืน ๆ (ถามี)  

 

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุน คร้ังที ่2/2563 

(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 

 2.2 ผลกระทบตอผูถือหุน (dilution effect) หากมีการใชสิทธคิรบถวน โดยไดระบุ 

  (1) price dilution4 

  (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 2.3 วิธีการจัดสรรwarrant  

 2.4 ขอมูลอ่ืนๆ (ถามี)  

3. มติที่ประชุมผูถือหุนและอายุมต ิ   

 3.1 บริษัทไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน ใหออกหุนรองรับอยางเพียงพอ    

 

รายงานการประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุน คร้ังที ่2/2563  

วาระที่ 4  หนา 6 

 3.2 บริษัทไดเสนอขาย warrant แลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติ (ผูถือหุน

อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยาน 2563 

 

 

บริษัทไดออกเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิในวันที่ 5 พฤศจกิายน  

2563 ปรากฏรายละเอียดตาม

รายงานผลการจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่แนบมาพรอมกันนี ้

4. ขอกําหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยางนอย ดังนี้   

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 (1) อายุของ warrant  ระบ ุ3 ป นับจากวันที่ออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิทธิซื้อหุน 

 (3) อัตราการใชสิทธิ 

 (4) วิธีการใชสิทธิของ warrant เชน ใชสิทธิไดทุกวันสุดทายของแตละไตรมาส  

 

 

 

 

ขอกําหนดสิทธิ  ขอ 1.1 หนา 2 

 3 ไมรวมวันใชสิทธิ 
4  Price dilution  = ราคาตลาดกอนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

     ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

  โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดกอนเสนอขาย x จํานวนหุน paid-up) + (ราคาใชสิทธ ิx จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้)   

                              จํานวนหุน paid-up + หุนRO+หุนรองรับ DIMET-W4) 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share กอนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 

        Earning per share กอนเสนอขาย 

 โดย  Earning per share กอนเสนอขาย   = กําไรสุทธิ / จํานวนหุน paid-up  

           Earnings per share หลังเสนอขาย  = กําไรสุทธิ / (จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้) 
6  Control dilution  =                          จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้     

            จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้ 

                                                        



Checklist 
ครบถวน 

ตามเกณฑ0 1 

เอกสารอางอิง 

(ขอ/หนา) 

 (5) รายละเอียดสําคัญอ่ืน (ถามี) ระบุ 

 4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดตาม warrant  
 

  ขอกําหนดสิทธิ ขอ 3 หนา 18 

 4.3 คาเสียหายที่ผูถือ warrant จะไดรับในกรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนรองรับได ซึ่งตองไมตํ่า

กวาสวนตางระหวางราคาตลาดของหุนของบริษัทกับราคาใชสิทธิ 

 
 

ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.8 หนา 14 

 4.4 มาตรการคุมครองผูถือ warrant  ซึง่มีขอกําหนดดังนี ้

 (1) กรณีมีขอกําหนดใหบริษัทสามารถเรียกใหผูถือ warrant ใชสิทธิกอนกําหนด บริษัทรับรอง

วา ขอกําหนดดังกลาว 

 (ก) มีความเปนธรรม ชัดเจน และเหตุแหงการเรียกใหใชสิทธกิอนกําหนดดังกลาวตอง

อางอิงเหตุการณหรือการกระทําที่ไมอยูในอํานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  

 (ข) กําหนดใหบริษัท ตองเรียกใหมีการใชสิทธิเมื่อมีเหตุการณที่กําหนดไว 

 (ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทําใหผูถือ warrant ในทอดตอๆ ไป ทราบถึงขอกําหนด

ดังกลาว 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

  (2) กําหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังตอไปนี้พรอมกับระบุวิธีการคํานวณ  ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.4.1    

 (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุนของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือ

แบงแยกหุน 

 

 

(ก) หนา 8 

 (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด6

7  (ค) หนา 9 

 (ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด7  (ง) หนา 11 

 (ง) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทัง้หมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถอืหุน  (ข) หนา 9 

 (จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซึง่เกินกวาอัตราที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ  (จ) หนา 12 

 (ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทําใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ ที่ผู

ถือ warrant จะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิดอยไปกวาเดิม 

 (ฉ) หนา 13 

 กรณีการปรับสิทธิตามขอ (ข) และ (ค) บริษัทไดระบุสวนลดจากราคาตลาด พรอมกับ

วิธีการคํานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอกําหนดสิทธิแลว 

 (ค)-(ง) หนา 9-11 

 ทั้งนี้ หากบริษัทจะไมดําเนินการปรับสิทธเิมื่อเกิดเหตุการณตาม (ก)-(ฉ) บริษัทไดรับผอน

ผันจากสํานักงานกอนการเสนอขายแลว ตามหนังสือที่_____ ลงวันที่ __________ 

- - 

5. การดําเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant   

 5.1 บริษัทระบุไวในการเสนอขาย warrant วา จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

  (1) ปรับราคาและอัตราการใชสิทธิ หรือ 

 

 

 

ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.4.3 ถึง 1.4.6 

หนา 13-14   (2) ปรับราคาใชสิทธิ ควบคูกับการออก warrant ใหมทดแทนการปรับอัตราการใชสิทธ ิ  

  ทั้งนี้ หากบริษัทตองออกหุนรองรับเพ่ิมเติม บริษัทตองย่ืนมติที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติใหออก

หุนรองรับการปรับสิทธินั้นอยางเพียงพอตอสํานักงานกอนการปรับสิทธิ จึงจะถือวาบริษัทไดรับอนุญาต

ใหเสนอขายหุนรองรับ 

 

 5.2 บริษัทระบุไวในการเสนอขาย warrant วาจะไมขยายอายุ warrant และไมแกไขเปลี่ยนแปลงราคา

และอัตราการใชสิทธิ เวนแตจะเปนการปรับสิทธิตามที่กําหนดในขอ 4.4 (2)  

 ขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.4.2 หนา 13 

 

 

7  คือ การเสนอขายหลักทรัพยโดยมีราคาเสนอขายตํ่ากวาราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคํานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  

                                                        





เอกสารที่ตองจัดสงพรอมกับ checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (“warrant”) 

และหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับwarrant (“หุนรองรับ”)  ตอผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

 

เอกสารที่ตองจัดสงพรอมกับ checklist มี/ไมมี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุนรองรับ มี - 

2. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนที่ขออนุมัติใหออกและเสนอขาย warrant และหุนรองรับ มี - 

3. มติที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติใหออกและเสนอขาย warrant และหุนรองรับ มี - 

4. ขอกําหนดสิทธิ warrant มี - 

5. รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุนรองรับ มี - 

6. รายละเอียดการคํานวณ dilution effect มี - 

7. หนังสือสํานักงานแจงการผอนผันการออก warrant ในสัดสวนที่มากกวา 50% (ถามี) ไมมี - 

8. หนังสือสํานักงานแจงการผอนผันใหบริษัทไมตองดําเนินการ 

 ปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณตามที่ประกาศกําหนด (ถามี) 

ไมมี - 

 

หมายเหตุ   เอกสารขางตนตองใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเปนผูลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารทุกหนา พรอมประทับตราบริษัท 

(ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบลําดับท่ี 5-6 ตาม checklist ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

1. เอกสารแนบลําดับท่ี 5 รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุนรองรับ (ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในขอกําหนดสิทธิ ขอ 1.1 หนา 2)  

 

จํานวนหุนสามัญท่ีสํารองไวเพื่อการใชสิทธิ : 806,553,591 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

49.99 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด ณ ปจจุบัน จํานวน 

1,615,590,489 หุน 
 

  วิธีการคํานวณ  
    

= จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMET-W4 x 100 

            จํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของบริษัท 

 

   = 806,553,591 x 100 
        1,615,590,489 
 

   = 49.99% 

 

 

 

 



2. เอกสารแนบลําดับท่ี 6 รายละเอียดการคํานวณ dilution effect (ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2563 (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3)) 

 

 ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และมีบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตาม DIMET-

W4 ท้ังจํานวน 806,553,591หนวย จะทําใหผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control 

Dilution) ลดลงรอยละ 59.97% แตไมเกิดผลกระทบดานราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เนื่องจากราคาใชสิทธิของ 

DIMET-W4 ท่ีเทากับ 0.00 บาทตอหุน บนสมมติฐานราคาตลาดท่ี  0.30 บาท  ซึ่งคํานวณจากราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถวง

น้ําหนักของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังเปนระยะเวลา 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการ (31 สิงหาคม 

2563) โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 

 
-  Price Dilution 
  

Price dilution   =  ราคาตลาดกอนเสนอขาย–ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

                         ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

  

* ราคาตลาดหลังเสนอขาย  =  (ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว) +  (ราคาROxหุนRO)   

(จํานวนหุนชําระแลว + หุนRO+หุนรองรับ DIMET-W4) 

 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย     =  (0.30 x 538,374,522) + (1.10 x 1,076,749,044) 

                                                   (538,374,522+ 1,076,749,044+806,553,591) 

 

           =  0.1667  บาท 

 

Price dilution            =   0.30 – 0.1667   

          0.30 
 

=  (44.43%) 

 

ซึ่งไมเกิดผลกระทบดานราคา 

 

-  Control Dilution 

   

Control Dilution   =              หุนรองรับ DIMET-W4                          

                            (จํานวนหุนชําระแลว + หุนรองรับ DIMET-W4) 

 

    =                 806,553,591                   . 

            (538,374,522  + 806,553,591) 

 

    =   59.97% 

 




