ที่ DIMET 008/2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
เรื่อง แจ้งกาหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ DIMET-W3 (ครั้งที่ 2)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (DIMET-W3) จานวน 466,923 หน่วย อายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 2 ปี โดยกาหนดวันใช้สิทธิ คือทุกวันที่ 20 ของเดือนพฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และ กุมภาพันธ์
(วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
บริษัทขอแจ้งต่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) เกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอน
และเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ตั้งแต่วันที่ 13- 19 สิงหาคม 2563 (วันทาการของบริษัท จันทร์ – ศุกร์) เวลา 9.00 น. - 15.30 น.
2. วันกาหนดการใช้สิทธิ
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
3. อัตราการใช้สิทธิ
1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
4. ราคาการใช้สิทธิ
0.65 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
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5. เอกสารในการยื่นความจานง
5.1 ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (ใบ
แจ้ ง ความจ านงการใช้ สิ ท ธิ ส ามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ ได้ ที่ บ ริ ษั ท หรื อ Download แบบฟอร์ ม ได้ ที่
www.dimetsiam.com)
5.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ที่ระบุว่าผู้ถือ
หุ้นนั้นมีสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
5.3 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจานวนเต็มเท่านั้ น โดยอัตรา
การใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ
5.4 ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชาระเงิน ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
5.4.1 โอนเงิน สดเข้ าบั ญชี เงิ น ฝากชื่ อบั ญชี “บั ญชี จ องซื้อ สามัญ ของบริษั ท ไดเมท (สยาม) จากั ด
(มหาชน)” หรือ “Dimet (Siam) Public Company Limited for Share Subscription”
บัญชีเลขที่ 081-2-84808-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ พร้อมนาส่งสาเนาใบนาฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงให้แก่บริษัท และ
โปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ได้ไว้ด้านหลังใบนาฝากเงิน
5.4.2 ชาระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ที่
สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย“บัญชีจองซื้อสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)”
หรือ “Dimet (Siam) Public Company Limited for Share Subscription” พร้อมนาส่ง
ส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay-in) ฉบั บ จริง ให้ แ ก่บ ริ ษั ท และโปรดระบุ ชื่ อ นามสกุ ล และเบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ตั๋วแลกเงินธนาคาร
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6. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
6.1 บุคคลสัญชาติไทย
6.2 บุคคลต่างด้าว
6.3 นิติบคุ คลในประเทศ

:
:
:

6.4 นิติบุคคลต่างประเทศ :

สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทาง
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออก โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ และเอกสารหลักฐานของผู้อานาจลงลายมือชื่อ
ตาม 6.1 หรือ 6.2
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6
เดือนก่อนวัน กาหนดการใช้สิทธิ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อตาม 6.1 หรือ 6.2

7. สถานที่ติดต่อในการขอใช้สิทธิ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ติดต่อ คุณไพบูลย์ บุดดีวงศ์
โทรศัพท์ (02) 323-2800-6
โทรสาร (02) 323-2807
ติดต่อ คุณภูริชา บุรณศิริ
โทรศัพท์ (02) 049-1041 ต่อ 1022
โทรสาร (02) 049-1045
8. เงื่อนไขอื่นๆ
หากบริษัทได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือจานวนเงินไม่ครบตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องหรือชาระเงินให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาแจ้งความจานงใน
การสิทธิครั้งนั้นๆ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งจานงในการใช้สิทธิ
ครั้งนั้นๆ บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้ สิทธิครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและจะส่งเงินที่
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บริ ษั ท ได้ รั บ ไว้ โ ดยไม่ มี ด อกเบี้ ย พร้ อ มกั บ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ คื น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท างไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดาเนินการประการ
ใดประการหนึ่งต่อไปนี้แล้วแต่บริษัทจะเห็นสมควร
1. ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่ จองซื้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่พึงจะได้รับตามจานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่ง
บริษัทได้รับชาระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
2. ให้ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญแสดงสิ ท ธิ ช าระเงิ น เพิ่ ม เติ ม ตามจ านวนที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ ใ ห้ ค รบถ้ ว นภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจานวนในการใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่
มีการใช้สิทธิ
สาหรับการแสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงิน
เพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้ว นภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิ ทธิในครั้งนั้น
หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่
จองซื้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่พึงจะได้รับตามจานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชาระไว้จริงตามราคาการใช้
สิทธิในขณะนั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมณฑล เชตุวัลลภกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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