บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
1. ต้ นฉบับใบสําคัญใบแสดงสิทธิ DIMET-W3 / ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด ที่ระบุว่าผู้ถือนันมี
้ สิทธิใน
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
2. แบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ www.dimetsiam.com
3. เอกสารประกอบการใช้ สิทธิ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ ดังนี ้
3.1. บุคคลสัญชาติไทย

: สําเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

3.2. บุคคลต่างด้ าว

: สําเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องสําเนาหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลผู้ขอใช้ สทิ ธิ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

3.3. นิติบคุ คลในประเทศ : 1) สําเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นหนังสือรับรองบริษัทนัน้
2) เอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 3.1. หรือ 3.2. พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
3.4. นิติบคุ คลต่างประเทศ : 1) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
2) เอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 3.1. หรือ 3.2. พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
4. เอกสารการชําระเงิน / หลักฐานการชําระเงิน (โดยโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ )
วิธีการชาระเงิน
1. ชําระเงินโดย เช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการนับจากวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ และขีดคร่อม สัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” หรือ “Dimet (Siam) Public Company
Limited for Share Subscription”โดยต้องลงวันทีใ่ นเช็คไม่เกิ นวันที ่ 19 พฤษภาคม 2563 และนาเช็คฝากเข้าบัญชีภายในวันที ่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.
ชื่อเจ้ าของเช็ค ต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับผู้ใช้ สิทธิ์ ชื่อคนที่ใช้ สิทธิ์ ต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับที่ปรากฏในชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ สิทธิ์ และเอกสารประกอบอื่นๆทุกฉบับ
เข้ าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 081-2-84808-9 สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม)
จํากัด (มหาชน) พร้ อมนําส่งสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงให้ แก่บริษัท และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และยืน่ ความจํานง
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 ตังแต่
้ เวลา 09.00 – 15.30 น.
2. ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี
เข้ าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 081-2-84808-9 สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” โดยต้องโอนเงิ นภายในวันที ่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. พร้ อมนําส่งสําเนาใบ
นําฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงให้ แก่บริษัท และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และยื่นความจํานงระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563
และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 ตังแต่
้ เวลา 09.00 – 15.30 น.
กาหนดการใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ ที่ 1 (DIMET-W2)
1. วันที่ยื่นความจํานง : วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 15.30 น.
2. วันที่ใช้ สิทธิแปลงสภาพครัง้ ที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
สถานที่จัดส่ งเอกสาร
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมูท่ ี่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปูใหม่ อําเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ (02) 323-2800-6 โทรสาร (02) 323-2807
Website: www.dimetsiam.com
ผู้ประสานงาน: นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม e-mail: yuppadeek@dimetsiam.com
นายไพบูลย์ บุดดีวงศ์ e-mail: paiboonb@dimetsiam.com

