ที่ DIMET 012/2563
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เรื่อง

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (DIMET – W4)

เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ
ถือหุน
3. สรุปรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4
(DIMET – W4)
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “DIMET”) ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังตอไปนี้
1. มี มติ อ นุ มัติให เ สนอต อที่ ป ระชุมวิส ามัญ ผู ถือหุ น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจ ารณาอนุมัติ การลดทุ น
จดทะเบียน จํานวน 537,440,676 บาท จาก 806,861,398.50 บาท เปน 269,420,722.50 บาท โดยการตัดหุน
สามัญ และใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไมไดจําหนาย จํานวน 1,074,881,352 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท คงเหลือหุน
ไว 466,923 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ DIMET-W3 มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
ขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
269,420,722.50 บาท (สองรอยหกสิบเกาลานสี่แสนสองหมื่น
เจ็ดรอยยี่สิบสองบาทหาสิบสตางค)
แบงออกเปน
538,841,445 หุน (หารอยสามสิบแปดลานแปดแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันสี่รอยสี่สิบหาหุน)
มูลคาหุนละ
0.50 บาท (หาสิบสตางค)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
บาท (-บาท)
หุนบุริมสิทธิ
หุน (-หุน)”
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2. มีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทจํานวน 941,921,952.00 บาท จาก 269,420,722.50 บาท เปน 1,211,342,674.50 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 1,883,843,904 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (2) รองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DIMET-W4) ซึ่งจะออกใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือ
หุน และ (3) รองรับการปรับอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMET-W3 ตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและ
หนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแกไขเปนดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,211,342,674.50 บาท

แบงออกเปน

2,422,685,349 หุน

มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

0.50

บาท

(หนึ่งพันสองรอยสิบเอ็ดลานสามแสนสี่หมื่น
สองพันหกรอยเจ็ดสิบสี่บาทหาสิบสตางค)
(สองพันสี่รอยยี่สิบสองลานหกแสนแปด
หมื่นหาพันสามรอยสี่สิบเกาหุน)
(หาสิบสตางค)

-

บาท
หุน

(-บาท)
(-หุน)”

3. มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหมเปนจํานวนไมเกิน 1,883,843,904 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ดังนี้
3.1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนจํานวนไมเกิน 1,076,749,044 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายให แ ก ผู ถือหุ น เดิ มของบริ ษัทฯ ที่ มีร ายชื่ อปรากฏอยูในวัน กํา หนดรายชื่อผูมี สิทธิจ องซื้อหุน เพิ่มทุ น
(Record Date) ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 2 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม (ในกรณีที่มีเศษ
หุนจากการคํานวณใหปดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท (สิบสตางค) ทั้งนี้สิทธิดังกลาวยังไมมีความแนนอน
เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2563 โดยบริษัทกําหนดวันจองซื้อ และรับชําระ
คาหุนเพิ่มทุนในระหวางวันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 (วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 เปนวันหยุดราชการ) ระหวาง
เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ หรือมีหุนคงเหลือไมวา
กรณีใดๆ ใหจัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ไดจองซื้อและชําระเงินคาหุน
2

สามั ญที่ จ องเกิ น กว า สิ ทธิ ของตน ในราคาเสนอขายที่เท ากั น โดยมอบอํา นาจให คณะกรรมการบริษั ท หรื อ
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมไดจองซื้อและชําระเงิน
คาหุนสามัญที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของตนตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ในกรณีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนมากกวาจํานวนหุนสามัญ
สวนที่เหลือดังกลาว ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวในระหวางผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิของ
ตน ตามสัดส วนการถือหุ นสามั ญเดิมของผู ถือหุน ที่ไดจ องซื้อหุ นสามัญเกิน กวาสิทธิของตนแตละราย โดยการ
จั ด สรรหุ น ดั งกล า วให ดํ าเนิ น การไปจนกระทั่ ง ไม มีหุ น เหลื อจากการจั ดสรรตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
คณะกรรมการบริ ห ารและ/หรื อ ประธานคณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ กรรมการผู จั ด การจะพิ จ ารณา
เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทฯจะคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญสําหรับสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมของผูถือหุนดังกลาว
ขางตน โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแตวันที่ปดรับการจองซื้อหุน
(ข) ในกรณีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนนอยกวาจํานวนหุนสามัญ
สวนที่เหลือดังกลาว ใหจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิและชําระเงิน
คาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวทุกราย
(ข.1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
แตละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนสามัญเพิ่ม
ทุนที่เหลือ ซึ่งจะเทากับจํานวนหุนที่ผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรร (ในกรณีที่มี
เศษหุนจากการคํานวณใหปดทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่ผูถือหุนแตละรายไดจองซื้อและชําระคาหุนครบถวนแลว
(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามขอ (ข.1) ขางตนแลว บริษัทฯ จะ
จัดสรรใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายที่ยังไมไดรับการจัดสรรใหครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิตามวิธีการในขอ (ข.1) ขางตน จนกวาจะไมมีหุนเหลือใหจัดสรร ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะไดรับการ
จัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ผูถือหุนแตละรายไดจองซื้อและชําระคาหุนครบถวนแลว
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่
จองซื้อเกินกวาสิทธิของตนถือครองหุนของบริษัทฯ ในลักษณะที่เขาขายตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
บริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการหรือลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตาง
ดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ

3

รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่สงมาดวย 1 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน
ทั้งนี้ ใหวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน
Rights Offering (Record Date) คือวันที่ 15 กันยายน 2563 อยางไรก็ดี การกําหนดสิทธิและรายละเอียด
ดังกลาวยังมีความไมแนนอนและขึ้นอยูกับการไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563
3.1.2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 806,553,591 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรั บการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุ นที่ 4 (DIMET-W4) ที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิ มของ
บริษัทฯ (Right Offering) ที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ที่ไดจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคาในอัตราสวน 1.335 หุนสามัญใหม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริษัทฯ รุนที่ 4 (Dimet-W4) (ในกรณีมีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ราคาการใชสิทธิเทากับ 0.50
บาท ตอหุน
3.1.3. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 541,269 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท DIMET-W3 เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอ
ขายหุน Rights Offering ในราคาที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผู
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) (“การปรับสิทธิ DIMET-W3”)
ทั้งนี้ เปนไปตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (DIMET-W3) โดยที่การปรับสิทธิ DIMET-W3
คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัท 7-15 วันที่มีการซื้อขายติดตอกันกอนวันแรกที่ผูซื้อหุน
สามัญจะไม ไดรับสิทธิจ องซื้อในการเสนอขายหุน Rights Offering (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย ฯ ประกาศ
เครื่องหมาย “XR”) (ไมใชบังคับกับกรณีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMET-W3 เนื่องจากราคาใชสิทธิจะเทากับ
ราคาตลาดหรือมีสวนเพิ่มจากราคาตลาด)
ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดสําหรับการคํานวณการปรับสิทธิ DIMET-W3 ยังมีความ
ไมแนนอน โดยบริษัทไดเสนอใหมีการจัดสรรหุน จํานวนไมเกิน 541,269 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิ DIMET-W3
โดยคํานวณจากสถานการณที่อาจเปนไปได ทั้งนี้ ในกรณีที่จํานวนหุน ที่เสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
2/2563 เพื่อจัดสรรสําหรับการปรับสิทธิ DIMET-W3ไมเพียงพอ บริษัทจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อใหอนุมัติ
การเพิ่มทุน และจัดสรรหุนเพิ่มเติมเพื่อคุมครองสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMET-W3
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห เ สนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ม อบหมายให
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
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ฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ
จากกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้
(1) พิจารณากําหนด แกไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชําระคาหุน และการกําหนดขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
เปนตน
(2) เขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่
จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว
(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาต เอกสาร
และหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
และหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯดังกลาวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมถึงมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว
3.2. ในกรณี ที่ มี เ ศษหุ น จากการจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น
(Right Offering) และ/หรือการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯจะดําเนินการปดเศษหุนทิ้งทั้งจํานวน
4. มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (DIMET – W4) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”)
จํานวนไมเกิน 806,553,591 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่ไดจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(Rights Offering) ในอัตราสวนการจัดสรร 1.335 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีที่มีเศษหุน
จากการคํานวณใหปดทิ้ง) ที่ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หนวยละ 0 บาท และอัตราสวนการใชสิทธิคือ 1
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได 1 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ที่ราคา
ใชสิทธิ 0.50 บาทตอหุน โดยมีรายละเอียดเบื้องตนสรุปไดตามสิ่งที่สงมาดวย 2
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5. มีมติกําหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 ดังตอไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ตามมาตรา 100 เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2563
วาระที่ 2
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารล ดทุ น จดทะเบี ย น จํ า นว น 537,440,676 บาท จาก
806,861,398.50 บาท เป น 269,420,722.50 บาท โดยการตั ด หุ น สามั ญ และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไมไดจําหนาย จํานวน 1,074,881,352 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50
บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 3
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท จํ า นวน 941,921,952 บาท จาก
269,420,722.50 บาท เปน 1,211,342,674.50 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
ไมเกิน 1,883,843,904 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 4.
ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมเปนจํานวนไมเกิน 1,883,843,904 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ก. จัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม จํานวนไมเกิน 1,076,749,044 หุน เพื่อการเสนอขาย
หุน (Right Offering) ในราคาหุนละ 0.10 บาท
ข. จัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม จํานวนไมเกิน 806,553,591 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DIMETW4) ซึ่งออกใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและชําระคาหุนสามัญ
ค. จัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม จํานวนไมเกิน 541,269 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
DIMET-W3
พิจ ารณาอนุ มัติการออกและจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุน สามัญ เพิ่มทุนของ
วาระที่ 5
บริษัทฯ ครั้งที่ 4 (DIMET – W4) จํานวนไมเกิน 806,553,591 หุน ใหแกผูถือหุนถือเดิม
ของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน
วาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
6. มีมติอนุมัติใหกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ หองออดิเทอเลี่ยม ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด ทาวเวอร เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชอง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
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7. มีมติใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 และกําหนด
รายชื่อผูมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 (Record Date)
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ
อนุมัติการมอบหมายอํานาจใหกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือ กรรมการผูมีอํานาจลง
นามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายโดยกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียกประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 2/2563 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2563 การกําหนดและแกไข
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นวาจําเปน หรือสมควร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายมณฑล เชตุวัลลภกุล)
กรรมการผูจัดการ

7

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ขาพเจาบริ ษัท บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากั ด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ดังตอไปนี้
1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหนํ าเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน จดทะเบียนบริษัทดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียน จํานวน 537,440,676 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 806,861,398.50 บาท
เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 269,420,722.50 บาท โดยการตัดหุนสามัญ และใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไมไดจําหนาย จํานวน 1,074,881,352 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท คงเหลือหุนไว 466,923
หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ DIMET-W3 มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 269,420,722.50 บาท เปน 1,211,342,674.50 บาท โดย
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จํานวน 1,883,843,904 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
รวม (บาท)
การเพิ่มทุน
ประเภทหุน
จํานวนหุน
มูลคาที่ตราไว
(ตอหุน)
หุนสามัญ
1,883,843,904
0.50
941,921,952

แบบกําหนดวัตถุประสงค
ในการใชเงิน
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน
จัดสรรใหแก
จํานวนหุน
อัตราสวน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
(เดิม : ใหม) (บาทตอหุน) และชําระเงินคา
หุน
-ผูถือหุนเดิม
1,076,749,044 1 หุนเดิม ตอ
0.10 บาท
22-29
โปรดดูหมายเหตุ
(Right Offering)
2 หุนใหม
ตุลาคม 2563
ทายตาราง
-เพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ DIMETW4 ที่จัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิม ที่จองซื้อ
และชําระคาหุน

806,553,591

-เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ DimetW3

541,269

1.335 หุน
สามัญใหมที่
จองซื้อ ตอ 1
หนวย
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

0.00 บาท

0.50 บาท
(ราคาใชสิทธิ)
โปรดดูรายละเอียด
โดยสรุปของ DimetW4 ตามสิ่งที่สงมา
ดวย 2

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (DIMET-W4)
1. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่
จองซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท
หัวขอ
รายละเอียด
ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน

ใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิที่ จะซื้อหุ นสามัญ ของบริษั ท ไดเมท (สยาม) จํ ากั ด (มหาชน)
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “DIMET-W4”)
ชนิด
ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได
วัตถุประสงคและความจําเปน ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
ไมเกิน 806,553,591 หนวย
ลักษณะการจัดสรร
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในจํานวนไมเกิน 806,553,591 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัท ที่ไดจองซื้อและชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวนการจัดสรร 1.335
หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุนจากการคํานวณ
ใหปดทิ้ง)
ราคาเสนอขาย
0.00 บาทตอหนวย
ราคาใชสิ ทธิซื้อหุน สามัญเพิ่ ม 0.50 บาทตอหุน
ทุน
อั ต รา ส ว น กา รใ ช สิ ท ธิ ข อ ง ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน (เวนแต
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
กรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 3 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
ระยะเวลาการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดวันทําการสุดทาย
ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกป ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 15.00 น. ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรก คือ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมี
อายุครบกําหนด 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิไมตรงกับวันทําการของบริษัท ใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิใน
แตละครั้งเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิดังกลาว
จํานวนหุนสามัญที่รองรับการ ไมเกิน 806,553,591 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
ใชสิทธิ
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ วั น ที่ จ ะกํ า หนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ระยะเวลาการแจงความจํานง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯที่ประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ในการใชสิทธิ
จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการ
กอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุด

การยกเลิกความจํานงในการใช
สิทธิ
สิทธิประโยชนอื่น
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

ทําการของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนฯวันทําการกอนหนาวัน
กําหนดการใชสิ ทธิในครั้งดังกลาว เวนแตการแสดงความจํ านงการใชสิท ธิในครั้ ง
สุดทายใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิเปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 วัน กอนวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ไมวากรณีใดผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความจํานงใน
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได หากไดแจงความจํานงดังกลาวกับบริษัทฯแลว
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ จะมีสิทธิและ
สภาพหุนเทาเทียมกับหุนสามัญของบริษัท ที่ออกไปกอนหนานี้ทกุ ประการ
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณหนึ่งตอไปนี้ ซึ่งอาจเปนเหตุใหบริษัทตองออกหุนสามัญ
ใหม เ พื่ อ รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ ทั้ ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค เ พื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ข องผู ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท อันเปนผลมากจากการ
รวมหุนหรือแบงแยกหุน
2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํากวารอยละ 90 ของราคาหุนที่
คํานวณไดตามวิธีการที่ใชราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนนั้น หรือราคาตลาด
ในช ว งก อ นการเสนอขายหุ น นั้ น และเป น วิ ธี ก าร คํ า นวณตามที่ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ น
ขอกําหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหมโดย
กําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาหุนที่คํานวณตามวิธีที่ใช
ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนกู แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคา
ตลาดในชวงกอนการ เสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ นั้น
และเปนวิธีการคํานวณตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน
5. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตราที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ
6. เมื่อกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวตามขอ 1-5 ขางตน ที่ทําใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม
บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจาการใชสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ตลาดรองของ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ
ตลาดรองของหุน สามัญ ที่เกิ ด
จากการใชสิทธิ
นายทะเบี ย นของใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิฯ
เงื่อนไขอื่นๆ
ใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร

หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเสนอขาย และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การเขา
เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ
อันจําเปน และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสําคัญแสดงสิทธิ และการออก และเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียน
เป นหลัก ทรั พย จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพ ย เอ็ ม เอไอ ตลอดจนดํ าเนิน การขอ
อนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

นายทะเบียน

2. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแกผูถือหุนเดิมในครั้งนี้

ในกรณีผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W4) จํานวน 806,553,591 หนวย
จะทําใหเกิดผลกระทบดานราคาตลาดหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 7.44 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 0.30 บาท
ตอหุน ซึ่งคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักยอนหลังเจ็ดวันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการ(วันที่ 31
สิงหาคม 2563) แตไมเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) โดยมี
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
- Price Diluition
*ราคาตลาดหลังเสนอขาย= (ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาROxหุนRO)+(ราคาการใชสิทธิxหุนรองรับDIMET-W4)
(จํานวนหุนชําระแลว+หุนRO+หุนรองรับDIMET-W4)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (0.3x53,374,522)+(0.1x1,076,749,044)+(0.5x806,553,591)
(538,374,522+1,076,749,044+806,553,591)
=
672,464,056.50
2,421,677,157
=
0.277685262
Price diluition

=
=

Price dilution

=

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย*
ราคาตลาด
(0.3-0.277685262280401)
0.30
0.074382459

=

7.4382%

แตหากในกรณีที่ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุน
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W4) ทั้งจํานวน 806,553,591 หนวย จะกอใหเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลงรอยละ 59.97 โดยมีรายการคํานวณ ดังนี้
-

Control Diluition

จํานวนหุนที่รองรับ W4
(จํานวนหุนชําระ+จํานวนหุนที่รองรับW4)
806,553,591
(538,374,522+806,553,591)

=
=

Control dilution

=

0.59970015

=

59.9700%

ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน (Dilution Effect) ขางตนจะเกิดขึ้น ตอเมื่อบริษัทไดมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหมใหแกผูถือหุนเดิม (RO) และมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W4)
การคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ
= ((จํานวนหุนรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + จํานวนหุนรองรับ CD หรือ Warrant ที่เสนอขายในครั้ง
อื่น ซึ่งไมรวมที่จัดรองรับ ESOP CD หรือ ESOP warrant (จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง
รวมจํานวนหุนที่จะออกใหมจะเสนอขายควบคูกับ Warrant ในครั้งนี้)

=

466,923+541,269+806,553,591
538,841,445+1,076,749,044

=

807,561,783
1,615,590,489

=

49.99%

X100

X100

หมายเหตุ : รายละเอียดการจัดสรรหุนเพิ่มทุน จํานวน 1,883,843,904 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering : RO) จํานวน 1,076,749,044 หุน โดยเสนอ
ขายในราคา หุนละ 0.10 บาท คิดเปนเงินจํานวน 107,674,904.40 บาท และเพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ รุนที่ 4 (Dimet-W4) จํานวน 806,553,591 หุน และออกหุนใหม เพื่อรองรับการปรับสิทธิ Dimet-W3
จํานวน 541,269 หุนโดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหม ดังนี้
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนจํานวนไมเกิน 1,076,749,044 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูในวันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุน (Record
Date) ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 2 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม (ในกรณีที่มีเศษหุนจาก
การคํานวณใหปดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท (สิบสตางค) ทั้งนี้สิทธิดังกลาวยังไมมีความแนนอน เนื่องจาก
ตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยบริษัทกําหนดวันจองซื้อ และรับชําระคาหุนเพิ่มทุนในระหวางวันที่
22-29 ตุลาคม 2563 (วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 เปนวันหยุดราชการ) ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ หรือมีหุนคงเหลือไมวา
กรณีใดๆ ใหจัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ไดจองซื้อและชําระเงินคาหุน
สามั ญที่ จ องเกิ น กว า สิ ทธิ ของตน ในราคาเสนอขายที่เท ากั น โดยมอบอํา นาจให คณะกรรมการบริษั ท หรื อ
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมไดจองซื้อและชําระเงิน
คาหุนสามัญที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของตนตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังนี้
(ก) ในกรณีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนมากกวาจํานวนหุนสามัญสวน
ที่เหลือดังกลาว ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวในระหวางผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตน
ตามสัดสวนการถือหุนสามัญเดิมของผูถือหุนที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตนแตละราย โดยการจัดสรรหุน
ดังกลาวใหดําเนินการไปจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ
จะคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญสําหรับสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมของผูถือหุนดังกลาวขางตน โดยไมมีดอกเบี้ย
ภายใน 14 วันนับแตวันที่ปดรับการจองซื้อหุน
(ข) ในกรณีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนนอยกวาจํานวนหุนสามัญสวน
ที่เหลือดังกลาว ใหจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิและชําระเงินคา
จองซื้อหุนสามัญดังกลาวทุกราย
(ข.1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแต
ละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่
เหลือ ซึ่งจะเทากับจํานวนหุนที่ผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษ
หุนจากการคํานวณใหปดทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุน
ที่ผูถือหุนแตละรายไดจองซื้อและชําระคาหุนครบถวนแลว
(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามขอ (ข.1) ขางตนแลว บริษัทฯ จะ
จัดสรรใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายที่ยังไมไดรับการจัดสรรใหครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิตามวิธีการในขอ (ข.1) ขางตน จนกวาจะไมมีหุนเหลือใหจัดสรร ทั้งนี้ จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะไดรับการ
จัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ผูถือหุนแตละรายไดจองซื้อและชําระคาหุนครบถวนแลว
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นอกจากนี้ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จอง
ซื้อเกินกวาสิทธิของตนถือครองหุนของบริษัทฯ ในลักษณะที่เขาขายตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ
บริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการหรือลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตาง
ดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ
รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่สงมาดวย 1 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน
ทั้งนี้ ใหวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขายหุน
Rights Offering (Record Date) คือวันที่ 14 กันยายน 2563 อยางไรก็ดี การกําหนดสิทธิและรายละเอียด
ดังกลาวยังมีความไมแนนอนและขึ้นอยูกับการไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
1.2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 806,553,591 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุนที่ 4 (DIMET-W4) ที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
(Right Offering) ที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ที่ไดจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคาในอัตราสวน 1.335 หุนสามัญใหม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ รุนที่ 4 (Dimet-W4) (ในกรณีมีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ราคาการใชสิทธิเทากับ 0.50
บาท ตอหุน
1.3. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 541,269 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท DIMET-W3 เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมในการเสนอขาย
หุน Rights Offering ในราคาที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่
3 (DIMET-W3) (“การปรับสิทธิ DIMET-W3”)
ทั้งนี้ เปนไปตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (DIMET-W3) โดยที่การปรับสิทธิ DIMET-W3
คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัท 7-15 วันที่มีการซื้อขายติดตอกันกอนวันแรกที่ผูซื้อหุน
สามัญจะไม ไดรับสิทธิจ องซื้อในการเสนอขายหุน Rights Offering (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย ฯ ประกาศ
เครื่องหมาย “XR”) (ไมใชบังคับกับกรณีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMET-W3 เนื่องจากราคาใชสิทธิจะเทากับ
ราคาตลาดหรือมีสวนเพิ่มจากราคาตลาด)
ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาตลาดสําหรับการคํานวณการปรับสิทธิ DIMET-W3 ยังมีความไม
แนนอน โดยบริษัทไดเสนอใหมีการจัดสรรหุน จํานวนไมเกิน 541,269 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิ DIMET-W3
โดยคํานวณจากสถานการณ ที่อาจเปนไปได ทั้งนี้ ในกรณีที่จํานวนหุน ที่เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อ
จัดสรรสําหรับการปรับสิทธิ DIMET-W3ไมเพียงพอ บริษัทจะเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2563
เพื่อใหอนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุนเพิ่มเติมเพื่อคุมครองสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMET-W3
มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห เ สนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ม อบหมายให
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
ฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ
จากกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้
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(1) พิจารณากําหนด แกไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชําระคาหุน และการกําหนดขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
เปนตน
(2) เขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่
จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว
(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาต เอกสาร
และหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
และหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯดังกลาวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมถึงมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว
1.2. ในกรณีที่มีเศษหุนจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right
Offering) และ/หรือการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯจะดําเนินการปดเศษหุนทิ้งทั้งจํานวน
3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน/วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ หองออดิเทอเลี่ยม ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด ทาวเวอร เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชอง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 14 กันยายน
2563 (Record Date)
4. การขออนุญาต ลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถามี)
4.1 บริษัทจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุน การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออก และจัดสรรให แก ผูถือหุ นเดิมเพื่อจองซื้ อหุ นสามัญเพิ่ มทุ น และหุนสามัญออกใหมที่เกิดจากาการใชสิ ทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
4.3 บริษัทฯจะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ DIMETW4 ที่ออกเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท และหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
DIMET-W4 เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
บริษัทฯจะนําเงินที่ไดรับจากการออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนมาเปนแหลงเงินทุน และเปนทุนหมุนเวียนใหกับ
บริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคลองทางการเงินในการรองรับการดําเนินงานปกติในธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งการขยาย
ธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการตอยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และเพื่อชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพ
ในการสรางความมั่นคง และเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯในระยะยาว
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6. ประโยชนที่บริษัทฯจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯในครั้งนี้ จะชวยสงเสริมใหบริษัท
ฯมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอตอการดําเนิน และขยายธุรกิจ อีกทั้งยังชวยใหบริษัทฯมีสภาพคลองทางการเงินทีดีขึ้น
สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งยังสามารถรองรับการลงทุนในธุรกิจที่จะ
สามารถตอยอดจากธุรกิจหลักของบริษัทฯไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสในการชวยเพิ่มรายได และผลกําไรที
ดีตอบริษัทฯในอนาคตได
7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
เงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯจะนําไปใชเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ และใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการ ทําใหบริษัทฯมีความสามารถในการสรางรายได และความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ชวงสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนจากรายไดและผลกําไรที่จะไดรับ และสงผลดีตอมูลคาหุนของบริษทั ฯในอนาคต
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุนเพิ่มทุน
บริษัทฯขอเรียนวา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามเอกสาร
แนบสรุปรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (Dimet-W4)
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ป
1
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563
31 สิงหาคม 2563
2
วันกําหนดวันรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผู
ถื อหุ นครั้ งที่ 2/2563 และกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิจองซื้อหุ น
15 กันยายน 2563
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) (ทั้งนี้สิทธิในการเพิ่มทุนยังไมมี
ความแนนอน ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน)
3
วันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2563
30 กันยายน 2563
4
ดําเนินการจดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจ ภายใน 14 วันนับแตวันที่
การคา กระทรวงพาณิชย
ประชุมผูถือหุนมีมติ
5
วันจองซื้อและชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนใหม (Right Offering) (
22-29 ตุลาคม 2563
5 วันทําการ)
(หยุด 23-25 ตุลาคม 2563)
6
ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย
ภายใน 14 วัน นับแตวันที่
ปดการจองซื้อและชําระคา
หุน
บริษัทฯขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการผูอํานาจลงนาม

นายฐิติพร กวีวิทยเวชญ
กรรมการผูอํานาจลงนาม
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