
 

 

 

 

 

หนังสือแจงสิทธิการจองซ้ือและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ควบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 

 

ของ 

 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 

ระหวางวันที่  22-29 ตุลาคม  2563 

 
 



 

ที่ DIMET020-2563 

วันที่  2  ตุลาคม  2563 

 

เรื่อง แจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ควบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ของบริษัท ไดเมท  

  (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“DIMET-W4”) 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1.  หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 

 2.  ใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 3.  ใบรับรองสทิธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิ (TSD) 

 4.  แผนที่สถานที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 
 

 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 1,883,843,904 หุน โดย

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม จํานวน 1,076,749,044 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท มูลคาที่ตราไวหุนละ 

0.50 บาท และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้ง

ที่ 4  จํานวน 806,553,591 หนวย โดยใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุน

เดิมทีจ่องซื้อและชําระคาหุนตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rigths Offering : RO) ในอัตรา 

สวน 1 หุนเดิม ตอ 2 หุนใหม ควบกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในอัตรา 1.335 หุนสามัญเพ่ิมทุนที่จองซื้อและ

ชําระคาหุน ตอ 1 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 4 (DIMET-W4) ในราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) 

ในการน้ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ไดกําหนดราคา

เสนอขาย เปนจํานวนหุนละ 0.10 บาท และไดกําหนดวัน กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อและ

ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งไดประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ไปแลวน้ัน โดยราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯหนวยละ 0.00 

บาท และมีราคาใชสิทธิ  0.50 บาทตอหุน (เวนแตกรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งน้ีเศษของทศนิยมใบสําคัญแสดง

สิทธิฯที่เกิดจากการคํานวณใหปดทิ้ง ผูถือหุนเดิมที่ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจะตองใชสิทธิจองซื้อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯทั้งหมดในคราวเดียวกันและเปนไปตามสัดสวน 

 ทั้งน้ีบริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนควบคูใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนที่มี

รายช่ือปรากฏในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 และกําหนดวันจองซื้อ

และรับชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนในระหวางวันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. น้ัน 

 บริษัทฯ จึงเรียนมาเพ่ือแจงสิทธิของทานในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯของ

บริษัท และขอแจงขอกําหนดการจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี 
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1.  กําหนดวันจองซื้อ สถานที่ และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 1.1 ระยะเวลาและสถานที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

     วันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สถานที่ดังน้ี 

   วาที่รอยตรีเมธี  อิทธิริวิชัย 

   ตําแหนง เลขานุการบริษัท 

   อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17 

   เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี   

   เขตยานนาวา กรุงเพมหานคร 10120 

   โทรศัพท 02-049-1041 

(**ไมรับจองซื้อทางไปรษณีย**) 

สําหรับทานที่ถือหุนในระบบไรใบหุน (Scriptless) กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขาย                                        

หลักทรัพย และมีหุนสามัญของ บริษัท ไดเมท(สยาม) จํากัด (มหาชน) ฝากไวเพ่ือใหบริษัทหลักทรัพยน้ัน

ดําเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืนเรื่องใหแกบริษัท 

 1.2 การชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

       ผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เลือกวิธีชําระเงินเพียงวิธีเดียว 
 

       1.2.1 กรณีชําระเงินดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 

(1)  นําเอกสารที่ใชประกอบการจองซื้อตามขอ 4 พรอมดวย เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ 

ดราฟท ที่ขีดครอม  เฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไดเมท 

(สยาม) จํากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายในวันทําการถัดไป โดยเช็คจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ

โดยลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 ตุลาคม 2563 (กรณีที่จองซื้อดวยเช็ค) 

(2)  กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน)       

ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ 

ดราฟ 

1.2.2  กรณีชําระดวยเงินโอน โดยชําระผานเคานเตอรธนาคารเทาน้ัน (*งดรับชําระดวยเงินสด*) 

(1) สามารถโอนเขาบัญชีจองซื้อหุน ดังน้ี 

    ช่ือบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” 

    ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

      สาขา ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ 

               ประเภทบัญชี ออมทรัพย 

      เลขที่บัญชี 195-4-95131-3 

            (2) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน) 
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               ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังของหลักฐานใบโอนเงิน  

               (Pay-in Slip) 

หมายเหตุ 1)  ผูถือหุนจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถามี) 

      2)  บริษัทงดรับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย 

      3)  บริษัทงดรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

เปนเงินสด 

      4)  หากไมไดดําเนินการตามวิธีการชําระเงินคาหุนตามที่ระบุไว จะถือวาทานสละสิทธ์ิ 

        การจอง 

5)  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตใหทําการจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อและชําระ 

 เงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดวยวิธีการอ่ืนไดตามความเหมาะสม 

2.การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุนเกินสิทธิ 

 ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯตามสัดสวนการถือหุน โดยมี

อัตราสวนการจองซื้อหุนไดตามสิทธิ หรือตํ่ากวาสิทธิ หรือเกินกวาสิทธิก็ได ทั้งน้ีในกรณีที่หุนเพ่ิมทุนเหลือจาก

การจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิหรือมีหุนคงเหลือไมวากรณีใดๆ ใหจัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือ

ดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ไดจองซื้อและชําระเงินคาหุนสามัญจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนในราคา

เสนอขายที่เทากัน โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ เปนผูพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือ

ดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อและชําระเงินคาหุนสามัญที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของตนตามหลักเกณฑ

และเง่ือนไขดังน้ี 

ก.   ในกรณีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนมากกวาจํานวนหุน

สามัญ สวนที่เหลือดังกลาว ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวในระหวางผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกิน

กวาสิทธิของตน ตามสัดสวนการถือหุนสามัญเดิมของผูถือหุนที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตนแตละ

ราย โดยการจัดสรรหุนดังกลาวใหดําเนินการไปจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ

ผูจัดการจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งน้ีบริษัทจะคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญสําหรับสวนที่ไมไดรับการจัดสรร

เพ่ิมเติมของผูถือหุนเดิมดังกลาวขางตน โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 14 วันนับแตวันที่ปดรับการจองซื้อหุน 

ข.   ในกรณีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนนอยกวาจํานวนหุน

สามัญสวนเกินที่เหลือดังกลาว ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวา

สิทธิและชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวทุกราย อยางไรก็ดีในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจาการ
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เสนอขายและจัดสรรใหผูถือหุนเดิม บริษัทฯจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการเสนอขาย

ทั้งหมด 

 

3. การคนืเงนิคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทนุควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (ถามี) 

บริษัทจะคืนเงินตามจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมี

ดอกเบ้ียเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายช่ือผูถือหุน โดยบริษัทจะดําเนินการจัดสงเช็คดังกลาวออกใหแกผูถือหุน

ที่จองซื้อเกินสิทธิและไดรับจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต

วันที่ปดรับการจองซื้อหุน (วันที่ 29 ตุลาคม 2563)  ตามรายละเอียดที่อยูของผูถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือ

ผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน(Record Date) วันที่ 15 กันยายน 2563 

 ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในสวนที่

ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันที่ปดรับการจองซื้อหุน บริษัทมีหนาที่

รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว และจะตองทําการชําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป 

โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วัน 

ดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็ค

คืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในบัญชีรายช่ือผูถือหุน ณ วัน

กําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date)  วันที่ 15 กันยายน 2563 ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว

โดยชอบ  และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกตอไป 

 

4. เอกสารที่ตองใชในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการนําสงเอกสาร 

 ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯในครั้งน้ี  โปรดนําเอกสารการ

จองซื้อหุนและหลักฐานการชําระเงินมาติดตอ ณ ที่อยูตามที่ระบุในขอ 1.1 

 4.1 ใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม

ทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 

 4.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ: ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ระบุจํานวนที่ผูถือหุนมีสิทธิไดรับการจัดสรรตามสัดสวนการถือหุน

(เอกสารแจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ) 

 4.3 หลักฐานการชําระเงิน ไดแก ใบนําฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

เพ่ิมทุนดวยการโอนเงิน) หรือเช็ค (โดยเช็คจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อและลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 

ตุลาคม 2563) แคชเชียร เ ช็ค หรือ ดราฟท  (ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายในวันทําการถัดไป) พรอมทั้งระบุเลขทะเบียนผูถือหุน ช่ือ-นามสกุล และหมายเลข

โทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของหลักฐานการชําระเงิน 

4.4  เอกสารประกอบการแสดงตน 

 4.4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียน 
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  บานที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

4.4.2 บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว - สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางพรอม

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

4.4.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย – สําเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกจากกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย อายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 

(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต

กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

  4.4.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ – สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจัดต้ังนิติ

   บุคคลที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ

   นิติบุคคลน้ันและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร 

   ประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจของนิติ

   บุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

4.5 หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให

  ผูรับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พรอมสําเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผูจองซื้อ

  และผูรับมอบอํานาจซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 

5. หลักฐานการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 บริษัทจะออกหลักฐานการรับจองซื้อหุน(สวนที่ 2 ของใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน) เปนหลักฐานใหแก

ผูถือหุน ทั้งน้ี ผลการจองซื้อหุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค           

หรือ ดราฟท ไดเรียบรอยแลวเทาน้ัน และบริษัทไดจัดสรรหุนเพ่ิมทุนกรณีการจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิ (ถามี) 

ตามขอ 2 เสร็จเรียบรอยแลว 

 

6.  การสละสิทธิจองซื้อ 

ผูถือหุนที่ไมไดใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน หรือไมไดชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือ

เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไมสามารถเรียกเก็บเงินได บริษัทจะถือวาทานไมประสงคจะจองซื้อหุนสามัญ

เพ่ิมทุนที่เสนอขายในครั้งน้ี 

7.  ขอมูลสําคัญอ่ืน 

 7.1  ผูถือหุนที่ไดทําการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนและชําระเงินคาจองซื้อแลว จะไมมีสิทธิยกเลิกการ

       จองซื้อ 
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หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุ 

ของ 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 

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

สวนที่ 1 ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

 ช่ือ  : บริษัท ไดเมท (สยาม) จาํกัด (มหาชน) 

 สถานที่ต้ัง  : 602 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 บี ถนนสุขุมวิท 

    ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

 

2. วัน เดือน ป และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน ที่มีมติให

 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) เมื่อวันพุธ

ที่ 30 กันยายน 2563 ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 1,883,843,904 หุน โดยจัดสรรหุนสามัญ

เพ่ิมทุนใหม จํานวน 1,076,749,044 หุน ใหแก ผูถือหุนเดิมของบริษัท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 จํานวน 

806,553,591 หนวย โดยใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อ

และชําระคาหุนตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering : RO) ในอัตราสวน 1 หุน

เดิมตอ 2 หุนใหม ควบกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1.335 หุนสามัญเพ่ิมทุนที่จองซื้อและชําระคาหุน ตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DIMET –W4) ใน

ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) ในการน้ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 

9/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ไดกําหนดราคาเสนอขาย เปนจํานวนหุนละ 0.10 บาท และไดกําหนด

วัน กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน (Record Date)ในวันที่ 

15 กันยายน 2563 ซึ่งไดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ไปแลวน้ัน โดย

ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯหนวยละ 0.00 บาท และมีราคาใชสิทธิ  0.50 บาทตอหุน (เวนแตกรณีมี

การปรับสิทธิ) ทั้งน้ีเศษของทศนิยมใบสําคัญแสดงสิทธิฯที่เกิดจากการคํานวณใหปดทิ้ง ผูถือหุนเดิมที่ใชสิทธิ

จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจะตองใชสิทธิจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯทั้งหมดในคราวเดียวกันและเปนไปตาม

สัดสวน 

สิ่งที่สงมาดวย 1 
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ทั้งน้ีบริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอเสนอขายหุนเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนที่มี

รายช่ือปรากฏในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 และกําหนดวันจองซื้อ

และรับชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนในระหวางวันที่  22-29  ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. 

 3.1 หุนสามัญที่ออกใหม  

  ประเภทของหุนเพ่ิมทุน   : หุนสามัญที่ออกใหม  

  ทุนชําระแลว ณ ปจจุบัน   : 269,187,261.00 บาท  

แบงเปนหุนสามัญจํานวน   : 538,374,522 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ   : 0.50 บาท 

  ทุนชําระแลวภายหลัง  : 807,561,783 บาท  

แบงเปนหุนสามัญจํานวน   : 1,615,123,566 หุน 

  การเพ่ิมทุนในครั้งน้ี    

มูลคาที่ตราไวหุนละ   : 0.50 บาท 

  (กรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนครบทั้งจํานวน) 

  จํานวนหุนที่จัดสรร  : 1,076,749,044 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท  

จัดสรรใหแกผูถือหุน เดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือ

หุน โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่มีรายช่ือ

ปรากฏในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ณ   

วันที่ 15 กันยายน 2563  

  ราคาเสนอขายตอหุน  : 0.10 บาทตอหุน (สิบสตางค)  

  อัตราสวนการจองซื้อหุน  : 1 หุนสามัญเดิมตอ 2 หุนสามัญใหม 

วิธีการจัดสรร   : เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อและชําระคาหุนตามสัดสวน

จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ใน

อัตราสวน 1:2 ควบกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ในอัตรา 

1:1.335 (1.335 หุนเพ่ิมทุนที่จองซื้อและชําระราคาคาหุน 

ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนสามัญ ของ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DIMET-

W4) ในราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนหุนละ 0.10 บาท

ตอหุน (สิบสตางค) ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

หนวยละ 0.00 บาท และมีราคาใชสิทธิ 0.50 บาทตอหุน 

(เวนแตกรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งน้ีเศษของทศนิยมใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ ที่เกิดจากการคํานวณใหปดทิ้ง ผูถือหุนเดิมที่
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ใชสิทธิจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯทั้ งหมดในคราว

เดียวกันและเปนไปตามสัดสวน  

 ผูถือหุนเดิมมีสิทธิฯจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯตามสัดสวนการถือหุน โดยมี

อัตราสวนการจองซื้อหุนดังแสดงขางตน ทั้งน้ี ผูถือหุนสามารถใชสิทธิจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนได 

รายละเอียดวิธีการจัดสรร มีดังน้ี  

 (1) ในกรณีที่มีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ หรือมีหุนคงเหลือไมวา

กรณีใดๆ ใหจัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ไดจองซื้อและชําระเงินคา

หุนสามัญที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เทากัน โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการเปนผู

พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อและชําระเงินคาหุนสามัญที่จอง

ซื้อเกินกวาสิทธิของตนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังน้ี 

(ก) ในกรณีที่จํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนมากกวาจํานวนหุน

สามัญสวนที่เหลือดังกลาว ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวในระหวางผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุน

สามัญเกินกวาสิทธิของตน ตามสัดสวนการถือหุนสามัญเดิมของผูถือหุนที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกิน

กวาสิทธิของตนแตละราย โดยการจัดสรรหุนดังกลาวใหดําเนินการไปจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจาก

การจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งน้ีบริษัทจะคืนเงิน

คาจองซื้อหุนสามัญสําหรับสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมของผูถือหุนเดิมดังกลาวขางตน โดย

ไมมีดอกเบ้ียภายใน 14 วันนับแตวันที่ปดรับการจองซื้อหุน 

(ข) ในกรณีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนนอยกวาจํานวนหุน

สามัญสวนที่เหลือดังกลาว ใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อหุน

สามัญเกินกวาสิทธิและชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวทุกราย 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการเสนอขาย และจัดสรรใหผูถือหุนเดิม บริษัทฯ 

จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการเสนอขายทั้งหมด 

3.2   ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯที่จัดสรร : จํานวนไมเกิน 806,553,591 หนวย 

  อัตราสวนการจองซื้อ   : บริษัทฯจะเสนอขาย 1 หนวยใบสําคัญ 

แสดงสิทธิฯใหแกผูถือหุนเดิมควบกับ   

     การใชสิทธิการจองซื้อในอัตราสวน 

1.335 หุนที่จองซื้อและชําระคาหุน 

     ตอ 1หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

     (ไมเต็มหนวยใหปดเศษดังกลาวทิ้ง) 
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ราคาเสนอขายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ : ราคาหนวยละ 0.00 บาท (ศูนยบาท) 

 (ไมคิดมูลคา) 

อัตราการใชสิทธิ    : ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ตอหุน 

      สามัญ 1 หุน (เวนแตจะมีการ 

      เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไข 

      การปรับสิทธิ) 

วิธีการจัดสรร    : โปรดดูรายละเอียดในขอ 3.1 หุนสามัญ 

      ที่ออกใหมเรื่องวิธีการจัดสรร 
 

4.      กําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

กําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) เพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 
 

5.      กําหนดวันจองซื้อ สถานที่ และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 5.1  ระยะเวลาและสถานที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

  วันที่ 22-29 ตุลาคม 2563  

เวลา 09.00  – 15.00 น. 

  วาที่รอยตรีเมธี  อิทธิริวิชัย 

  ตําแหนง เลขานุการบริษัท 

  อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ช้ัน 17  

เลขที่ 1011 ถนนพระราม3 แขวงชองนนทรี 

  เขตยานนาวา กรุงเพมหานคร 10120 

  โทรศัพท 02-049-1041 

(**ไมรับจองซื้อทางไปรษณีย**) 
 

สําหรับทานที่ถือหุนในระบบไรใบหุน (Scriptless) กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย และมีหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ฝากไว เพ่ือใหบริษัทหลักทรัพยน้ัน 

ดําเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืนเรื่องใหแกบริษัท 

5.2  การชําระเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ   

       ผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เลือกวิธีการชําระเงินเพียงวิธีเดียว 

5.2.1  กรณีชําระเงินดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 

(1)  นําเอกสารที่ใชประกอบการจองซื้อตามขอ 5.3 พรอมดวยเช็ค แคชเชียร

เช็คหรือ ดราฟท ที่ขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจาก

สํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทําการถัดไป โดยเช็ค
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จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อและลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 ตุลาคม 

2563 

(2)  กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญ

เพ่ิมทุน) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค

แคชเชียรเช็คหรือ ดราฟท 

กรณีชําระดวยเงินโอน โดยชําระผานเคานเตอรธนาคารเทานั้น (**งดรับชําระเงินดวยเงินสด**) 

(1) สามารถโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุน ดังน้ีช่ือบัญชีธนาคาร “บัญชีจองซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ 

ประเภทบัญชี ออมทรัพย 

เลขที่บัญชี 195-4-95131-3 

(2) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญ

เพ่ิมทุน) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังของ

หลักฐานใบโอนเงิน (Pay-in Slip) 

หมายเหตุ 1)  ผูถือหุนจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถามี) 

      2)  บริษัทงดรับการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณีย 

      3)  บริษัทงดรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯเปนเงินสด 

      4)  หากไมไดดําเนินการตามวิธีการชําระเงินคาหุนตามที่ระบุไว จะถือวาทานสละสิทธ์ิ 

        การจอง 

5)  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตใหทําการจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อและชําระ 

 เงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดวยวิธีการอ่ืนไดตามความเหมาะสม 

5.3  เอกสารที่ตองใชในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯและการนําสง 

 เอกสาร 

   ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งน้ี 

โปรดนําเอกสารการจองซื้อหุนและหลักฐานการชําระเงินมาติดตอ ณ ที่ทําการตามที่ระบุใน

ขอ 5.1ดังน้ี 

5.3.1  ใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซื้อ

หุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือ

ช่ือใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 

5.3.2  ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : ใบรับรองสิทธิ

การจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ระบุจํานวนที่ผูถือหุนมีสิทธิ
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ไดรับการจัดสรรตามสัดสวนการถือหุน (เอกสารแจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม

ทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 

5.3.3   หลักฐาน การชําระเงิน ไดแก ใบนําฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีชําระเงินคา

จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ดวยการโอนเงิน) หรือเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท     

(ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทํา

การถัดไป) โดยเช็คจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อและลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 

ตุลาคม 2563 พรอมทั้งระบุเลขทะเบียนผูถือหุน ช่ือ-นามสกุล และหมายเลข

โทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของหลักฐานการชําระเงิน 

5.3.4   เอกสารประกอบการแสดงตน: 

 (1) บุคคลธรรมดาสัญชาติ – สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มี 

  เลขประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 (2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว – สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ 

  เดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย – สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี 

  อํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ – สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการ

จัดต้ังนิติบุคคลที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี

อํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันละประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)

พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลว

กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

5.3.5.   หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท 

(กรณีที่ มอบหมายใหผูรับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พรอมสําเนา

เอกสารประกอบการแสดงตนของผูจองซื้อ และผูรับมอบอํานาจซึ่งลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง  

5.4   การคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (ถามี)  

บริษัทจะคืนเงินตามจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไมไดรับการจัดสรร

โดยไมมีดอกเบ้ีย เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายช่ือผูถือหุน โดยบริษัทจะดําเนินการจัดสงเช็คดังกลาว

ออกใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิและไดรับจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ ทางไปรษณีย

ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันที่ปดรับการจองซื้อหุน (วันที่ 29 ตุลาคม 2563) ตามรายละเอียด
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ที่อยูของผูถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือผูถือหุน  ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) วันที่ 

15 กันยายน 2563 หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม  

ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัท ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันที่ปดรับการจองซื้อหุน 

บริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว และจะตองทําการชําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อใน

อัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่มาไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่

พนกําหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการรับชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน 

อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมาการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในบัญชีรายช่ือผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date)              

วันที่   15 กันยายน 2563 ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิ

เรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกตอไป  

5.5  หลักฐานการรับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ  

บริษัทจะออกหลักฐานการรับจองซื้อหุน (สวนที่ 2 ของใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน) เปน

หลักฐานใหแกผูถือหุน ทั้งน้ีผลการจองซื้อหุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดเรียบรอยแลวเทาน้ัน และบริษัทไดจัดสรรหุนเพ่ิมทุนกรณีการจองซื้อ

หุนเกินกวาสิทธิ (ถามี) ตามขอ 3. เสร็จ เรียบรอยแลว 

5.6  การสละสิทธิจองซื้อ 

ผูถือหุนที่ไมไดใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน หรือไมไดชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด

ไว หรือเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไมสามารถเรียกเก็บเงินได บริษัทจะถือวาทานไมประสงคจะ

จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายในครั้งน้ี  

5.7  ขอมูลสําคัญอ่ืน 

5.7.1  ผูถือหุนที่ไดทําการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนและชําระเงินคาจองซื้อแลว จะไมมีสิทธิ 

         ยกเลิกการจองซื้อ 

5.7.2  เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ตามวันที่ที่ผูถือหุนไดแจงสิทธิการจองซื้อ

หุนที่บริษัทเปดรับจองซื้อหุนเพ่ิมทุน ดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดใน

ระหวางวันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 เทาน้ัน  โดยเช็คจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่

จองซื้อและลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 ตุลาคม 2563 

5.7.3 ช่ือผูถือหุนที่ไดทําการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนและช่ือเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

จะตองเปนช่ือเดียวกัน หากเปนเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลอ่ืน หุนจะไม

สามารถเขาบัญชีไดในกรณีดังกลาว บริษัทขอสงวนสิทธิในการสงมอบหุนดังกลาว

โดยออกหุนไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  เพ่ือผู

ฝาก” และนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย ฯ โดยนําเขา
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บัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนไมสามารถขายหุน

ที่จองซื้อไดทันในวันทําการแรกของการซื้อขายหุนที่จองซื้อ 

5.7.4   โปรดระบุรหัสโบรกเกอร ที่ผูจองซื้อประสงคจะนําหุนเขาบัญชีใหถูกตอง หากไม

ถูกตองจะทําใหไมสามารถโอนหุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยได ซึ่งบริษัทจะไม

รับผิดชอบตอความลาชาในการติดตามหุนคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผูถือหุน

กรอกรายละเอียดดังกลาวไมครบถวน บริษัท ขอสงวนสิทธิในการสงมอบหุนดังกลาว

โดยออกหุนไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู

ฝาก”และนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ โดยนําเขาบัญชี

ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนไมสามารถขาย

หุนที่จองซื้อไดทันในวันทําการแรกของการซื้อขายหุนที่จองซื้อ 

5.7.5    หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่

บริษัทไดรับชําระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระจากการ

จองซื้อเปนหลัก บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนเฉพาะใบ

จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ไดมีการกรอกขอมูลถูกตองและครบถวนเทาน้ัน  

5.7.6  หากมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน สามารถติดตอสอบถามไดที่ 

         วาที่รอยตรีเมธี  อิทธิริวิชัย  โทรศัพท 02-049-1041 

6.      วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม  

 การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามในอัตรา 1:2 (Rights 

Offering : RO) จํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับประมาณ 107,674,904.40 บาท จะนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคใน

เรื่องน้ี ดังน้ี 

 (1) เพ่ือนํามาใชเปนสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจสี ประมาณ 25 ลานบาท 

 (2) เพ่ือนํามาจายชําระเจาหน้ีที่คงคางเปนระยะเวลานาน ประมาณ 20 ลานบาท  

 (3) เพ่ือนํามาจายชําระเงินคืนเงินกูยืม 45 ลานบาท (ที่นําที่ดินและสิ่งปลูกสรางไปจํานอง) 

   (4) เพ่ือนํามาสํารองในการขยายธุรกิจสี ประมาณ 17 ลานบาท 

 อยางไรก็ดี หากบริษัทไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนในจํานวนนอยกวาที่คาดไว แผนการใชเงินที่ไดรับจาก

การเพ่ิมทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กลาวมาขางตน  

7.       ประโยชนที่บริษัทฯจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯในคร้ังน้ี จะชวยสงเสริมให
บริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอตอการดําเนิน และขยายธุรกิจ อีกทั้งยังชวยใหบริษัทฯมีสภาพคลองทาง
การเงินทีดี่ขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง รวมทั้งยังสามารถรองรับการ
ลงทุนในธุรกิจที่จะสามารถตอยอดจากธุรกิจหลักของบริษัทฯไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการเพ่ิมโอกาสในการชวย
เพ่ิมรายได และผลกําไรที่ดีตอบริษัทฯในอนาคตได 
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8.      ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 เงินที่ไดรับจากการเพ่ิมทุนน้ี บริษัทฯจะนําไปใชเพ่ือสนับสนุนการขยายตลาดสีของบริษัทฯ และใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทําใหบริษัทฯมีความสามารถในการสรางรายได และความสามารถในการทํากําไร
เพ่ิมขึ้น ซึ่งชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุนจากรายไดและผลกําไรที่จะไดรับ และสงผลดีตอมูลคาหุนของบริษัทฯ
ในอนาคต   
9.     รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสาํหรบัใชประกอบการตัดสินใจลงทนุในหุนของบริษัท 

สวนที่ 1 รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเพ่ิม

ทุนของบริษัท  

หัวขอ รายละเอียด 

ประเภทหลักทรัพยจด

ทะเบียน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด 

(มหาชน) (“ใบสําคัญแสดงสทิธิ” หรือ “DIMET-W4”) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

วัตถุประสงคและความจําเปน ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

จํานวนที่ออกและเสนอขาย ไมเกิน  806,553,591  หนวย 

ลักษณะการจดัสรร จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในจํานวนไมเกิน 806,553,591 หนวย ใหแกผู

ถือหุนเดิมของบริษัท ที่ไดจองซื้อและชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ที่

ออกเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering 

:RO) ในอัตราสวนการจัดสรร 1.335 หุนสามัญเพ่ิมทุนตอ 1 หนวยใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ (ในกรณีที่มีเศษหุนจากการคํานวณใหปดทิ้ง) 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาทตอหนวย 

ราคาใชสิทธิซือ้หุนสามัญเพ่ิม

ทุน 

0.50  บาทตอหุน 

อัตราสวนการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1 หุน 

(เวนแตกรณีมกีารปรับอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 3 ปนับแตวันทีอ่อกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ไดวันทํา

การสุดทายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของทุกป 

ระหวางเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. ตลอดอายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิ โดยกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันใช

สิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯมีอายุครบกําหนด 3 ป นับ

แตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
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ในกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิไมตรงกับวันทําการของบริษัท ใหเลื่อนวันกําหนด

ใชสิทธิในแตละครั้งเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิดังกลาว 

จํานวนหุนสามัญที่รองรับการ

ใชสิทธิ 

ไมเกิน  806,553,591 หุน มลูคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ วันที่จะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

ระยะเวลาการแจงความจํานง

ในการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯที่ประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว

ภายใน 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีที่วัน

กําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันกําหนดการ

ใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งดังกลาว 

เวนแตการแสดงความจํานงการใชสิทธิในครั้งสุดทายใหแสดงความจํานงใน

การใชสิทธิเปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง

สุดทาย 

การยกเลิกความจํานงในการ

ใชสิทธิ 

ไมวากรณีใดผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความ

จํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนได หากไดแจงความจํานงดังกลาวกับ

บริษัทฯแลว 

สิทธิประโยชนอ่ืน หุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกตามการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯครั้งน้ี จะมี

สิทธิและสภาพหุนเทาเทียมกบัหุนสามัญของบริษัท ที่ออกไปกอนหนาน้ีทุก

ประการ 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณหน่ึงตอไปน้ี ซึ่งอาจเปนเหตุใหบริษัท

ตองออกหุนสามัญใหมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษา

ผลประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯไมใหดอยไปกวาเดิม 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท อันเปนผลมา

จากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน 

2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่ากวารอยละ 90 ของ

ราคาหุนที่คํานวณไดตามวิธีการที่ใชราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนน้ัน 

หรือราคาตลาดในชวงกอนการเสนอขายหุนน้ัน และเปนวิธีการคํานวณ

ตามที่ไดระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 

3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯที่
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ออกใหมโดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนที่ออกใหมเพ่ือ

รองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯดังกลาว ตํ่ากวารอยละ 

90 ของราคาหุนที่คํานวณตามวิธีที่ใชราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนกู 

แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในชวงกอนการ 

เสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯน้ัน และเปนวิธีการ

คํานวณตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 

4. เมื่อบริษัทจายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือ

หุน 

5. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตราที่ ได กําหนดไวใน

ขอกําหนดสิทธิ 

6. เมื่อกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวตามขอ 1-5 ขางตน ที่ทํา

ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม 

ตลาดรองของ  ใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสทิธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรพัยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกดิ

จากการใชสิทธิ 

บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจาการใชสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

นายทะเบียนของใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะ

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือ ประธาน

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการ

กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

โดยรวมถึงการเสนอขาย และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การเขาเจรจา  

ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการ

ตางๆ อันจําเปน และสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการ

ออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯในครั้งน้ี ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญ

แสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

นายทะเบียน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
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10. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผู

ถือหุนเดิมในครั้งนี้ในกรณีผูถือหุนเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W4) 

จํานวน 806,553,591 หนวย จะทําใหเกิดผลกระทบดานราคาตลาดหุน (Price Dilution) ลดลงรอย

ละ 44.43% บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 0.30 บาทตอหุน ซ่ึงคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนักยอนหลังเจ็ดวันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการ(วันที่ 31 สิงหาคม 2563) แตไมเกิด

ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) โดยมี

รายละเอียดการคํานวณ ดังนี ้

-Price Diluition 

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย=  (ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาROxหุนRO) 

                                                       (จํานวนหุนชําระแลว+หุนRO+หุนรองรับDIMET-W4) 

 ราคาตลาดหลังเสนอขาย=  (0.30x53,374,522)+(0.10x1,076,749,044) 

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

  =269,187,261 

  1,615,123,566 

= 0.1667 

Price diluition= ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 

   ราคาตลาด 

  = (0.3-0.1667) 

       0.30 

Price dilution  = 0.4443  = 44.43% 

 

แตหากในกรณีที่ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และมีบุคคลอ่ืนที่ไมใชผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุน

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W4) ทั้งจํานวน 806,553,591 หนวย จะกอใหเกิดผลกระทบตอสวน

แบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลงรอยละ 59.97 โดยมีรายการคํานวณ 

ดังน้ี 

-Control Diluition                      =จํานวนหุนที่รองรับ W4 

   (จํานวนหุนชําระ+จํานวนหุนที่รองรับW4) 

=806,553,591 

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

  =0.59970015 

-Control dilution   =59.9700% 

 ทั้งน้ี ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน (Dilution Effect) ขางตน
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จะเกิดขึ้น ตอเมื่อบริษัทไดมีการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม

ทุนใหมใหแกผูถือหุนเดิม (RO) และมีการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W4) 

การคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ 

=  ((จํานวนหุนรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งน้ี) + จํานวนหุนรองรับ CD หรือ Warrant ที่เสนอ

ขายในครั้งอ่ืน ซึ่งไมรวมที่จัดรองรับ ESOP CD หรือ ESOP warrant (จํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุนที่จะออกใหมจะเสนอขายควบคูกับ Warrant ในครั้งน้ี) 

=     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 
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สวนที่ 2 ขอมูลเบื้องตนของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัท 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)  

ที่ต้ังสํานักงานใหญ :  602 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1บี หมู 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม 

      อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

โทรศัพท  :  02-323-2800-6 

โทรสาร   :  02-323-2807 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ประวัติความเปนมา 

 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  เดิมใชช่ือวา บริษัท วัททิล ไดเมท (สยาม) 

จํากัด จดทะเบียนกอต้ังบริษัทเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2525 และบริษัทดําเนินการแปรสภาพบริษัท

จํากัดเปน บริษัท มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550  เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑสีคุณภาพสูงสําหรับใชทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใชในงานกอสรางตางๆ อาทิ 

โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นนํ้ามัน โรงผลิตไฟฟา แทนขุดเจาะนํ้ามันและกาซในอาวไทย เพ่ือ

ปองกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม สีทาเฟอรนิเจอร และสีอุตสาหกรรม เชน สีพนถัง

กาซ เปนตน 
 

2.2 ภาพรวมธุรกิจ 

 บริษัทฯ มีความต้ังใจอันแรงกลา ที่จะเปนผูใหบริการดานสีอุตสาหกรรม และสีเคลือบ

คุณภาพสูงในหลายๆ ประเภทสูตลาดในประเทศและกลุมประเทศอาเช่ียน บริษัทฯผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑสีคุณภาพสูงสําหรับใชทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใชในงานกอสรางตางๆ และ

แบงกลุมผลิตภัณฑออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผลิตภัณฑสีอุตสาหกรรมและ กลุมผลิตภัณฑสีทาอาคาร 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 2.2.1 กลุมผลิตภัณฑสีอุตสาหกรรม 

 (ก) สีปองกันสนิม (Protective Coating) 

  เปนสีพิเศษทางดานวิศวกรรมที่ใชสําหรับทาโครงสรางเหล็ก เพ่ือปองกันสนิม และ 

 ทนทานตอมลภาวะ (อาทิ แสงแดด ไอนํ้าเค็ม เปนตน) และสารเคมี รวมทั้งคงสภาพความ 

 สวยงามในอุตสาหกรรมหนัก ใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติหากจําแนกประเภทใน 

 เชิงวิศวกรรมแลว สีปองกันสนิมจะประกอบดวย สีรองพ้ืน สีช้ันกลาง และสีทับหนา ซึ่งแตละ 

 ช้ันจะทําหนาที่ และใหคุณสมบัติที่แตกตางกัน ดังน้ี 

สีรองพ้ืน : ใชปองกันสนิมเหล็ก และใหความยึดเกาะที่ดีกับผิวเหล็ก อาทิสี 

Inorganic Zinc Primer เปนตน 
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สีช้ันกลาง :  ใชเสริมความแข็งแรงใหกับระบบสี อาทิ สีอีพ็อกซี่ เปนตน 

สีทับหนา          :         ใชปองกันพ้ืนผิวเหล็กจากสภาวะแวดลอมภายนอก (แสงแดด ไอ 

นํ้าเค็ม สารเคมี) อาทิ สีโพลยูีเรเทน เปนตน 

  (ข) สีเคลือบไม (Timber Coating) 

  เปนสีที่ใชสําหรับเคลือบผิวไมใหเกิดความสวยงาม และคงทนตอสภาพการใชงาน

จริง ซึ่งโดยทั่วไปมักใชเคลือบหลายช้ันเพ่ือใหไดคุณสมบัติที่ตองการ อาทิ ความเรียบ

เนียน เปนเงา ทนทานตอสารเคมีที่มีผลิตภัณฑทําความสะอาด เปนตน 

               (ค) สีอุตสาหกรรม (Industrial Coating)  

  เปนสีที่ ใช เปนสวนประกอบหน่ึงในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของโรงงาน

อุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งประเภทของสีอุตสาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกตาง

ออกไปตามความตองการของอุตสาหกรรมน้ันๆ 
 

2.2.2   กลุมผลิตภัณฑสีทาอาคาร 

                        (ก) สีทาอาคาร (Decorative Paints) 

  เปนสีที่ใชสําหรับทาอาคาร บาน โรงแรม และสํานักงานทั่วไป เพ่ือใหเกิดความ

สวยงามและทนทานจากสภาวการณตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปสีทาอาคารจะประกอบไปดวยสี

รองพ้ืนและสีทับหนา โดยสีบางชนิดจะมีคุณสมบัติยืดหยุนตอพ้ืนผิว ปองกันนํ้ารั่วซึม ทน

เช้ือราทั้งภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด/ลางสิ่งสกปรกไดงาย นอกจากน้ีสีทา

อาคารบางชนิดยังสามารถสะทอนความรอนเพ่ือประหยัดพลังงาน และเปนสีที่ไรกลิ่นที่ใช

ทาภายในโดยไมสรางอาการแพใหแกผูอยูอาศัยดวย 
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ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยที่สําคัญ 

สินทรัพยหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ประเภททรัพยสิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
การใชงาน 

มูลคาตามบัญชี 

(บาท) 

30 มิถุนายน 2562 

มูลคาตามบัญชี 

(บาท) 

30 มิถุนายน 2563 

ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน เปนเจาของ ท่ีต้ังอาคารโรงงาน 16,470,500 16,470,500 - ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 85930 ต้ังอยูท่ีนิคม

อุตสาหกรรมบางปู ซอย 1บี ตําบล

บางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อท่ี 6-1-80 

ไร ติดภาระจํานองพรอมอาคารสิ่ง

ปลูกสรางตามขอ 2. มูลคาจํานองรวม 

45 ลานบาท กับ  บริษัท บียอนด 

แคปปทอล จํากัด 

2. อาคารสิ่งปลูกสราง เปนเจาของ อาคารโรงงานและ

สํานักงาน 

7,759,405 6,890,119 - อาคารสิ่งปลูกสราง ต้ังอยู ท่ีนิคม

อุตสาหกรรมบางปู ซอย 1บี ตําบล

บางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ ติดภาระจํานอง

รวมกันกับท่ีดินตามขอ 1. กับ บริษัท 

บียอนด แคปปทอล จํากัด 

3 .  เ ค ร่ื อ ง จั ก รและ

อุปกรณ 

เปนเจาของ เครื่องจักรและ

อุปกรณท่ีใช 

ในการผลิต 

3,392,966 13,230,893 - เคร่ืองจักรจํานวน 20 รายการติด

ภาระจํานองมูลคาจํานอง 2.0 ลาน

บาท กับ บริษัท บียอนด แคปปทอล 

จํากัด 

4. เคร่ืองตกแตงและ

อุปกรณ (สํานักงาน) 

เปนเจาของ  1,815,891 1,894,967 -ไมมี- 

5. ยานพาหนะ เปนเจาของ  744,096 8,531,667 -ไมมี- 

6 .  ง า น ร ะ ห ว า ง

กอสราง และอุปกรณ

ระหวางติดตั้ง 

เปนเจาของ  0.00 29,081,222 
-ไมมี- 

รวมมูลคาทรัพยสิน 30,182,858 76,099,368  
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3. ขอมูลรายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1. นายสมชัย            อภิวัฒนพร ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการตรวจสอบ   กรรมการอิสระ 

2. นายธีรชัย            ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัทคนท่ี 1 

กรรมการบริหาร   

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายชาลี             จังวิจิตรกุล รองประธานกรรมการบริษัทคนท่ี 2 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นางสาววรรณา      เมลืองนนท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการอิสระ 

5. นายธีรวิทย          จารุวัฒน 

 

ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการบริษัท 

6. นายศุภชัย           ลิมณศิร ิ กรรมการบริษัท    ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

7. นายกกฤษฎา       สุรวัฒนวิเศษ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. นายฐิติพร          กวีวิทยเวชญ กรรมการบริหาร   กรรมการบริษัท 

9. นายมณฑล         เชตุวัลลภกุล กรรมการบริหาร  กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการผูจัดการ 

10. นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง กรรมการบริหาร  กรรมการบริษัท 

11. วาท่ีรอยตรีเมธี      อิทธิริวิชัย กรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัท 

12. นายจักรธาร        โยธานันท กรรมการอิสระ 

13. นางสาวอรชุลี      หลอสมิทธิกุล กรรมการบริหาร   กรรมการบริษัท 

14. ดร.ปญญา          บุญญาภิวัฒน กรรมการบริษัท 

15. พลตํารวจโทสมคิด บุญถนอม กรรมการบริษัท 
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คณะผูบริหาร 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 4 คน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายศุภชัย                ลิมณศิร ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. นายมณฑล                เชตุวัลลภกุล กรรมการผูจัดการ 

3. นายโชคชัย               เนียมรัตน กรรมการผูจัดการ  

ฝายขายและการตลาด 

4. นางสาวลภัสรินทร      ไกรวงษวณิชรุง ประธานเจาหนาท่ีดานการเงิน 

 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 20 อันดับแรก ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 

ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) มีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อ จํานวนหุน (หุน) รอยละ 

1. บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 134,357,683 24.956 

2. นายชินชัย               ลีนะบรรจง 49,369,900 9.170 

3. นางสาวกาญจนา       วงศไพฑูรยปยะ 15,850,600 2.944 

4. นายธนภัทร              ตันติเสเวกุล 14,270,900 2.651 

5. น.ส.สายฝน              แสนสี 12,800,000 2.378 

6. นายถาวร                เสรีดีเลิศ 12,084,700 2.245 

7. นางสุมาลี               อองจริต 12,054,800 2.239 

8. น.ส.อําพร              ศรีโพธ์ิทอง 12,022,700 2.233 

9. นายชนะชัย            ลีนะบรรจง 10,000,000 1.857 

10. น.ส.ภัสธารีย         วงษทองหลิน 10,000,000 1.857 

11. นายธวัช               สถิตวิทยา 9,100,100 1.690 

12. นางสาวสยมพร       บัวภูมิ 6,675,000 1.221 

13. นายพิชญธเนศ       นันธนวัฒน 5,846,300 1.086 

14. นายสุเมธ             ติยวรนันท 5,009,100 0.930 

15. นายสรพงษ          วิโรจนโภคา 4,857,000 0.892 

16. นายวิรัตน            ภัทรเมธากุล 4,747,800 0.882 

17. นายชาญ             เลิศประเสริฐภากร 3,648,400 0.678 

18. นายวรวิทย           ลีนะบรรจง 3,530,800 0.656 

19. นายมงคล            ปฐพาณิชยโชติ 3,200,000 0.594 

20. นายณัฐพล           เงาวัลลโภ 3,000,000 0.557 

 

 

 

24



รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 20 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) มีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อ จํานวนหุน (หุน) รอยละ 

1. บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 134,357,683 24.956 

2. นายชินชัย               ลีนะบรรจง 49,369,900 9.170 

3. นายธนภัทร             ตันติเสเวกุล 26,893,000 4.995 

4. นางสาวสายฝน         แสนส ี 12,800,000 2.378 

5. นางสาวอําพร           ศรีโพธ์ิทอง 12,022,700 2.233 

6. นายธวัช                 สถิตวิทยา 11,100,100 2.062 

7. นายชนะชัย             ลีนะบรรจง 10,200,000 1.895 

8.  นางสาวภัสธารีย      วงษทองหลิน 10,000,000 1.857 

9.  นายณัฐพล             เงาวัลลโภ 9,240,000 1.716 

10. นางสาวสยมพร       บัวภูมิ 5,675,000 1.055 

11. นางสาวกัลยวรรณ    ต้ังสุทธิวงศ 5,650,000 1.049 

12. นางสาวนาถกานต    ดวงสุวรรณ 5,450,000 1.012 

13. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 5,270,900 0.979 

14. นายสุเมธ               ติยวรนันท 5,009,100 0.930 

15. นายสมศักดิ์          เกื้อกูลพิทักษ 4,900,000 0.910 

16. นายวิรัตน            ภัทรเมธากุล 4,747,800 0.882 

17. นางสาวสุธิดา        อภิโชคเจริญชัย 4,400,000 0.817 

18. นางสุมาลี            อองจริต 4,234,000 0.786 

19. นายชาญ             เลิศประเสริฐภากร 3,648,400 0.678 

20. นายวรวทิย           ลีนะบรรจง 3,530,800 0.656 

 

4. ประวัติการเพ่ิมทุนและประวัติการจายเงินปนผลในระยะ 3 ปที่ผานมา 

 ทุนเรือนหุน 

  ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันท่ี 29 กันยายน 2563 มีดังนี้ 

  ทุนจดทะเบียน  806,861,398.50 บาท 

  ทุนชําระแลว  269,187,261.00 บาท 

  แบงเปนหุนสามัญ  538,374,522 หุน 

  มูลคาท่ีตราไว  0.50  บาทตอหุน 
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 4.1 ประวัติการเพ่ิมทุน 

ป 2555   :    เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 90,000,000 บาท (แบงเปน 180,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท) 

เปน 135,000,000 บาท (แบงเปน 90,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท) เพ่ือรองรับการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนสําหรับผูถือหุนเดิมครั้งท่ี 1 (DIMET-W1) 

ป 2561   :    เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 134,476,723.50 บาท (แบงเปน 806,860,341 หุน มูลคาหุนละ 0.50 

บาท) เปน 403,430,170.50 บาท (แบงเปน 806,860,341 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท) เพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนสําหรับผูถือหุนเดิมคร้ังท่ี 2 

(DIMET-W2) 

ป 2562   :     เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 134,476,723.50 บาท (แบงเปน 806,860,341 หุน มูลคาหุนละ 0.50 

บาท) เปน 403,430,170.50 บาท (แบงเปน 806,860,341 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท) เพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนสําหรับผูถือหุนเดิมคร้ังท่ี 2 

(DIMET-W3) 

  ป 2563  : ลดทุนจดทะเบียน จํานวน 537,440,676 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 806,861,398.50 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 269,420,722.50  บาท โดยการตัดหุนสามัญ และใบสําคัญแสดง

สิทธิ ท่ียังไมไดจําหนาย จํานวน 1,074,881,352 หุน มูลคาท่ีตราไว 0.50 บาท คงเหลือหุนไว 

466,923 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิ DIMET-W3 มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  

    

   เพ่ิมทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 269,420,722.50 บาท เปน 1,211,342,674.50 บาท โดย

ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม จํานวน 1,883,843,904 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 
 

4.2 ประวัติการจายเงินปนผลในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

 บริษัทไมไดมีการจายเงินปนผลในชวงระยะเวลาต้ังแตป 2561 ถึง 2563 
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5.   ขอมูลของบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

1) รายการระหวางบริษัทกับบริษัทยอย 

บริษัท

ยอย 
ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียดรายการ 

มูลคารายการ (บาท) เหตุผลและ 

ความจําเปน 
สิ้นสุด 30 มิ.ย.63 สิ้นสุด 30 มิ.ย.62 

ACCT - เปนบริษัทยอยของบริษัท 

- มีกรรมการและกรรมการผูมี

อํานาจลงนามรวมกันกับบริษัท 

โดย ดร.ปญญา บุญญาภิวัฒน 

เปนกรรมการ 

ใน ACCT ซ่ึงกรรมการผูมี

อํานาจลงนามใน ACCT ไดแก 

ดร.ปญญา บุญญาภิวัฒน หรือ 

นายสมคิด  บุญถนอม หรือ นาย

สันทิฏฐ  อุปถัมภ 

1. บริษัทจําหนายสินคาใหกับ 

ACCT 

54,555,970 270,047 ACCT ดําเนินธุรกิจ

จําหนายสี รับเหมาทาสี

ง า น โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ

ออ ก แ บ บ ติ ด ต้ั ง ร ะ บ บ

ป อ ง กั น ส นิ ม แ บ บ 

Cathodic Protection 

สําหรับทอกาซ 

2. บริษัทมียอดลูกหนี้การคา

อันเนื่องมาจากการจําหนาย

สินคาใหกับ ACCT 

39,786,281 288,950  

3. บริษัทมีรายไดคาเชาจาก 

ACCT 

20,000 60,000 ใชเปนพ้ืนท่ีเก็บสินคา 

4 .  บ ริ ษั ท มี ร า ย ไ ด

คาธรรมเนียมการจัดการจาก 

ACCT 

64,000 168,000 เ พ่ื อ ค ว า มชั ด เ จ นแล ะ

โปร ง ใ ส ในกา รบ ริหา ร

จัดการ 

  5. บริษัทมีรายได อ่ืนๆจาก 

ACCT ไดแก รายไดจาก

ค า บ ริ ก า ร ข น ส ง แ ล ะ ค า

โทรศัพท 

141,599 9,297 เ พ่ื อการบ ริหารต น ทุน 

และใหเกิดความโปรงใสใน

การบริหารจัดการ 

  6. บริษัทใหกูยืมเงินระยะสั้น

แก ACCT 

0.00 952,965 บริษัทใหการสนับสนุนทาง

การเงินกับบริษัทยอยโดย

เปนไปตามเงื่อนไขปกติ

ท่ัวไป 

7. บริษัทมีรายการดอกเบี้ยรับ

จาก ACCT 

282,753 73,321 บริษัทใหการสนับสนุนทาง

การเงินกับบริษัทยอยโดย

เปนไปตามเงื่อนไขปกติ

ท่ัวไป 
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8. บริษัทมียอดลูกหนี้อ่ืนอัน

เนื่องมาจากการใหเชาพ้ืนท่ี

เก็บสินคา คาธรรมเนียมการ

จัดการและคาบริการอ่ืนๆจาก 

ACCT 

6,420 375,366 เปนการซ้ือขายท่ีเปนไป

ตามธุรกิจปกติของบริษัท 

หมายเหตุ : - บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานและสถานที่เก็บรักษาสินคา  และสัญญาใหบริการสํานักงานกับบริษัทยอย โดยมี

     กําหนดเวลา 2 ป ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน สําหรับการเชา

     พ้ืนท่ีอาคารสํานักงานและสถานท่ีเก็บรักษาสินคา เดือนละ 5,000 บาท สําหรับการบริการสํานักงานเปนรายเดือน เดือนละ 13,000  

    และสําหรับการบริการประกันภัยเปนรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท 

  - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทไดพิจารณารายการระหวางกันกับบริษัท ACCT ขางตนเปนท่ีเรียบรอยแลว 

    ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว 

    ถือเปนรายการปกติของธุรกิจ และไมมีประเด็นใดที่จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ 

2) รายการระหวางบริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทยอย ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียดรายการ 

มูลคารายการ (บาท) เหตุผลและ 

ความจําเปน 
สิ้นสุด 30 มิ.ย.63 

สิ้นสุด 30 มิ.ย.

62 

SUNCOAT - เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของของ

บริษัท 

- บ ริ ษั ท เ ข า ถื อ หุ น ใ น 

SUNCOAT คิดเปนสัดสวน

ร อ ย ล ะ  1 0  ข อ ง ทุ น จ ด

ทะเบียน SUNCOAT 

1. บริษัทจําหนายสีทนความ

รอนใหกับ SUNCOAT 

25,300,791 103,727,297 ผู ถื อ หุ นชาวญี่ ปุ นของ 

SUNCOAT เปนผูมี

ความ รู  ความชํ านาญ 

และประสบการณดาน

การผลิต 

2. บริษัทมียอดลูกหนี้การคา

เนื่องมาจากการจําหนายสีทน

ความรอนใหกับ SUNCOAT 

0.00 22,369,703 

3. บริษัทซ้ือสินคาจาก 

SUNCOAT 

10,305,384 39,703,500 เปนวัตถุดิบเฉพาะท่ีใชใน

ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค า ข อ ง 

SUNCOAT โ ด ย 

SUNCOAT นําเขาจาก

ญี่ปุน 

4. บริษัทมียอดเจาหนี้การคา

อันเนื่องมาจากการซ้ือสินคา

จาก SUNCOAT 

0.00 10,747,636 

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทไดพิจารณารายการระกวางบริษัทกับ SUNCOAT ขางตนเปนที่ 

     เรียบรอยแลว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวารายการ 

     ระหวางกัน ถือเปนรายการปกติของธุรกิจ และไมมีประเด็นใดที่จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ 
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บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียดรายการ 
มูลคารายการ (บาท) เหตุผลและความ

จําเปน สิ้นสุด 30 มิ.ย.63 สิ้นสุด 30 มิ.ย.62 

บ ริ ษั ท      

เ อ้ื อ วิ ท ย า 

จํ า กั ด 

( ม ห า ช น ) 

“UWC” 

เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของของ

บริษัท เนื่องจากเปนผูถือ

หุนใหญ และมีกรรมการ

รวม 

1. บริษัทจําหนายสินคากับ UWC  0.00 39,100 บริษัทจําหนายสีทา

เสาสงไฟฟาแรงสูง 

2. บริษัทมียอดลูกหนี้การคาอัน

เนื่องมาจากการจําหนายสินคา

ใหกับ UWC  

0.00 0.00  

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทไดพิจารณารายการระกวางบริษัทกับ UWC ขางตนเปนท่ีเรียบรอยแลว ใน

   การประชุมกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาว ถือเปน

   รายการปกติของธุรกิจ และไมมีประเด็นใดท่ีจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ 

 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียดรายการ 
มูลคารายการ (บาท) เหตุผลและความ

จําเปน สิ้นสุด 30 มิ.ย.63 สิ้นสุด 30 มิ.ย.62 

บจ.ยูดับบลิวซี 

อํ า พัน  ไบ โอ

แมส 

เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของของ

บริษัท เนื่องจากเปนผูถือ

หุนใหญ และมีกรรมการ

รวม  

1. บริษัทจําหนายสินคากับ UWC  0.00 0.00 บริษัทจําหนายสีทา

โครงสรางสถานีไฟฟา 

2. บริษัทมียอดลูกหนี้การคาอัน

เนื่องมาจากการจําหนายสินคา

ใหกับ บจ. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบ

โอแมส  

0.00 0.00  

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทไดพิจารณารายการระกวางบริษัทกับ บจ.ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส ขางตน

    เปนที่เรียบรอยแลว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวารายการ

    ระหวางกันถือเปนรายการปกติของธุรกิจ และไมมีประเด็นที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการ 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ รายละเอียดรายการ 
มูลคารายการ (บาท) เหตุผลและความ

จําเปน สิ้นสุด 30 มิ.ย.63 สิ้นสุด 30 มิ.ย.62 

บ จ .  ไ อ เ จ น 

เ อนจิ เ นี ย ร่ิ ง 

“IGE” 

- เปนบริษัทท่ีเกี่ยวของ

ของบริษัท 

- บริษัทเขาถือหุนใน IGE 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 14 

ของทุนจดทะเบียน IGE 

1. บริษัทมีการจําหนาย วัสดุ

อุปกรณกอสราง 

9,677,454 14,747,963  

2 .  บ ริ ษั ท มี บ ริ ก า ร รั บ เ ห ม า

กอสราง 

0.00 26,745,298  

3.  บริ ษัทมียอดลูกหนี้ การคา

เนื่องมาจากการจําหนายสินคา

และบริการ 

0.00 19,763,316  

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทไดพิจารณารายการระหวางบริษัทกับบจ. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง “IGE” ขางตน

   เปนที่เรียบรอยแลว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวารายการ

   ระหวางกันดังกลาว ถือเปนรายการปกติของธุรกิจ และไมมีประเด็นใดที่จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ 
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สวนที่ 3 ขอมูลทางการเงินในระยะ 2 ปที่ผานมา และปปจจุบัน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561  30 มิถุนายน 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

สรุปรายการงบดลุ 

ตรวจสอบแลว 

สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 63 สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 62 สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 61 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 11.28 3.30% 18.02 5.40% 12.55 7.74% 

ลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของ 42.35 12.38% 42.13 12.62% 27.05 16.67% 

ลูกหน้ีการคาอื่น 27.23 7.96% 70.34 21.07% 36.16 22.29% 

สวนถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป-ลูกหน้ีการคาตามสัญญา 3.55 1.04% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

สินทรัพยเกิดจากสัญญา 9.45 2.76% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

งานระหวางทําภายใตสัญญาบริการ 0.73 0.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันและดอกเบี้ยคาง 16.95 4.96% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่นและดอกเบี้ยคางรับ 2.29 0.67% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

สินคาคงเหลือ 35.64 10.42% 42.08 12.61% 32.25 19.88% 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12.98 3.80% 2.78 0.83% 4.10 2.53% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 162.46 47.49% 175.35 52.53% 112.11 69.10% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 11.71 3.42% 1.92 0.58% 5.00 3.08% 

ลูกหน้ีการคาตามสัญญา - สุทธ ิ 4.31 1.26% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของ 77.49 22.65% 118.63 35.54% 0.33 0.20% 

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 76.10 22.25% 30.18 9.00% 33.97 20.94% 

สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 0.89 0.26% 0.90 0.27% 0.31 0.19% 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 1.96 0.57% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 0.85 0.25% 0.31 0.09% 9.76 6.02% 

สินทรัพยอื่นๆ 6.30 1.84% 6.53 1.95% 0.77 0.47% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 179.61 52.51% 158.47 47.47% 50.14 30.90% 

รวมสินทรัพย 342.07 100% 333.82 100% 162.25% 100% 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เจาหน้ีการคาจากบริษัทท่ีเกี่ยวของ 1.54 0.45% 10.75 3.22% 17.29 10.66% 

เจาหน้ีการคา 42.66 12.47% 64.28 19.26% 49.15 30.29% 

เจาหน้ีอื่น 16.57 4.84% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น 43.00 12.57% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16.87 4.93% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของ 2.81 0.82% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป       

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 25.03 7.32% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
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- หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1.55 0.45% 0.44 0.13% 0.58 0.36% 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 2.86 0.84% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ประมาณการหน้ีสินจายชดเชยเลกิจางพนักงาน 13.86 4.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รายไดรับลวงหนา 2.20 0.64% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ภาษีเงินไดคางจาย 1.04 0.30% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 8.63 2.52% 15.79 4.73% 9.51 5.85% 

รวมหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 178.62 52.22% 91.26 27.34% 76.53 47.17% 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธ ิ 6.36 1.86% 0.00 0.00% 0.44 0.27% 

ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงานหลักออกจากงาน 2.95 0.86% 4.18 1.25% 3.21 1.98% 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบญัชี 0.05 0.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมหนี้สิน 187.97 54.95% 95.44 28.59% 80.19 49.43% 

ทุนท่ีออกเรียกชําระแลว 269.19 78.69% 268.95 80.57% 134.48 82.89% 

สวนเกินมูลคาหุน 154.86 45.27% 154.86 46.39% 20.39 12.57% 

สวนเกินเงินลงทุนในบริษัทยอย 0.55 0.16% 0.55 0.16% 0.72 0.44% 

เงินรับลวงหนาคาหุน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

สํารองตามกฎหมาย 3.03 0.89% 3.03 0.91% 3.03 1.87% 

กําไร (ขาดทุน) สะสม (273.53) (79.96%) (189.01) (56.62%) (76.44) (47.12%) 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 154.10 45.05% 238.38 71.41% 82.17 50.65% 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% (0.11) (0.07%) 

รวมสวนของผูถือหุน 154.10 45.05% 238.38 71.41% 82.06 50.58% 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

สรุปรายการงบกาํไรขาดทุน 

ตรวจสอบแลว 

สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 63 สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 62 สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 61 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายและบริการ 365.44 100% 333.25 100% 276.93 100% 

รวมรายได 365.44 100% 333.25 100% 276.93 100% 

ตนทุนขายและบริการ 287.57 78.69% 259.93 78.00% 226.68 81.85% 

รวมตนทุนขาย 287.57 78.69% 259.93 78.00% 226.68 81.85% 

กําไรขั้นตน 77.86 21.31% 73.32 22.00% 50.25 18.15% 

รายไดอื่นๆ 7.52 2.06% 1.32 0.40% 1.96 0.71% 

กําไรกอนคาใชจาย 85.38 23.37% 74.64 22.40% 52.21 18.86% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 162.77 44.54% 177.72 53.33% 88.05 31.80% 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงาน (77.39) (21.18%) (103.08) (30.93%) (35.84) (12.94%) 

ตนทุนทางการเงิน 3.88 1.06% 0.15 0.05% 0.31 0.11% 

กําไร (ขาดทนุ) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (81.27) (22.24%) (103.23) (30.98%) (36.15) (13.05%) 

ภาษีเงินได (2.74) (0.75%) (9.43) (2.83%) (2.39) (0.86%) 

กําไร (ขาดทนุ) รวมสําหรับป (84.01) (22.99%) (112.66) (33.81%) 38.54 (13.92%) 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับป (0.51) (0.14%) 0.05 0.02 2.51 0.91% 
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กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (84.52) (23.13%) (112.61) (33.79%) (36.03) (13.01%) 

การแบงปนกําไรเบด็เสร็จ       

      สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ (84.52) (23.13%) (112.56) (33.78%) (35.74) (12.91%) 

      สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 0 0.00% 0.05 0.02 (0.29) (0.10%) 

กําไรขาดทุนตอหุน (บาท / หุน) (0.1561)  (0.224)  (0.144)  

มูลคาท่ีตราไว (บาท / หุน) 0.50  0.50  0.50  

จํานวนหุนสามัญ (ลานหุน) 537.37  537.90  268.95  

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 63 สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 62 สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 61 

กําไรสุทธิ (81.27) (103.23) (36.15) 

ปรับปรุงรายการท่ีไมใชเงินสด    

    คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 4.77 4.53 5.52 

    คาเสื่อมสินคาเคลื่อนไหวชา และเสื่อมสภาพ 0.65 0.56 11.15 

    คาเผื่อ (กลับรายการคาเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ 7.96 (0.32) 1.97 

    คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 41.14 83.14 0.00 

    กําไรจากการตอรองราคาซ้ือเงินลงทุน (3.19) 0.00 0.00 

    กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 0.22 (0.10) (0.16) 

    กําไรจากการขายอุปกรณ (0.66) 0.00 (0.77) 

    ภาษีหัก ณ ท่ีจายตัดจาย 0.00 0.00 0.00 

    ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ 0.00 0.00 0.00 

    คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 0.00 0.00 0.00 

    สํารองหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 0.36 0.92 0.43 

กลับรายการภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน (2.58) 0.00 0.00 

    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจายชดเชยเลิกจางพนักงาน 12.69 0.00 0.00 

    ดอกเบี้ยรับ (0.91) (0.24) (0.06) 

    ตนทุนทางการเงิน 3.88 0.15 0.31 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    

    ลูกหนี้การคาบริษัทท่ีเกี่ยวของ (26.49) (15.08) 2.91 

    ลูกหนี้การคาลูกหนี้ท่ัวไป 36.53 (33.86) 2.82 

    ลูกหนี้บริษัทท่ีเกี่ยงของ 1.96 0.00 0.00 

    งานระหวางทําภายใตสัญญาบริการ (0.73) 0.00 0.00 

    สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 27.95 0.00 0.00 

    สินคาคงเหลือ 5.80 (10.39) (0.77) 

    สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (8.05) 1.33 (0.64) 

    ภาษีเงินไดจายลวงหนา 0.00 0.00 0.00 

    สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (0.62) (5.33) 0.70 
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หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    

    เจาหนี้การคาบริษัทท่ีเกี่ยวของ (6.28) (6.54) 11.16 

    เจาหนี้การคาผูคาท่ัวไป (7.71) 15.23 (5.79) 

    เจาหนี้อ่ืนบริษัทท่ีเกี่ยวของ (10.63) 0.00 0.00 

    เจาหนี้อ่ืน 13.54 0.00 0.00 

    หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา (31.69) 0.00 0.00 

    คาใชจายคางจาย (1.61) 3.07 (0.74) 

    รายไดรับลวงหนา 2.20 0.00 0.00 

    หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (5.84) 3.21 1.01 

    ผลประโยชนพนักงานจาย 0.00 0.00 0.00 

เงินสดใชไปในกิจการดําเนินงาน (28.62) (62.96) (7.08) 

    จายดอกเบี้ย (4.69) (0.04) (0.13) 

    จายภาษีเงินได (3.24) (0.43) (0.11) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (36.55) (63.43) (7.32) 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 63 สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 62 สิ้นสดุ 30 มิ.ย. 61 

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 0.00 0.00 1.36 

เงินสดจายในการซ้ืออาคาร และอุปกรณ (21.16) (0.61) (2.37) 

เงินสดจายในการซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (0.04) (0.72) (0.01) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 0.00 0.00 0.00 

เงินสดรับดอกเบี้ย 0.40 0.24 0.06 

เงินฝากติดภาระค้ําประกัน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 0.00 0.00 0.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใชลดลง (9.79) 3.08 0.00 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น (6.50) 0.00 0.00 

เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ 26.87 0.00 0.00 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเพ่ิมขึ้น 45.00 0.00 0.00 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (3.52) 0.00 0.00 

จายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 0.00 (201.44) 0.00 

จายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 0.00 (0.01) 0.00 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 10.22 (199.46) (0.95) 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเพ่ิมขึ้น 45.00 0.00 0.00 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (3.52) 0.00 0.00 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 0.23 268.95 0.00 

เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ 0.00 0.00 0.00 

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (1.69) (0.58) (1.37) 

จายชําระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 0.00 0.00 0.00 
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จายเงินปนผล 0.00 0.00 0.00 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 40.03 268.37 4.38 

     เงินสดสุทธิตนงวด 18.02 12.55 16.44 

     เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (6.74) (5.47) (3.89) 

     เงินสดสุทธิปลายงวด 11.28 18.02 12.55 

(ค) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2563 ป 2562 ป 2561 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

อัตราสวนสภาพคลอง                                                                เทา 0.93 1.92 1.46 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว                                                      เทา 0.45 1.43 0.99 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด                                               เทา (0.27) (0.76) (0.10) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา                                                  เทา 4.01 3.79 4.13 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                                                               วัน 89.67 94.89 87.17 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ                                                 เทา 7.40 6.99 6.05 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย                                                            วัน 48.65 51.48 60.00 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้                                                          เทา 4.82 3.67 3.56 

ระยะเวลาชําระหนี้                                                                    วัน 74.63 97.97 101.21 

Cash Cycle                                                                           วัน  63.70 48.40 45.44 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน                                                                       % 21.31% 22.00% 18.14% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน                                                        % (22.05%) (30.93%) (12.96%) 

อัตรากําไรอ่ืน                                                                           % (0.14%) 0.01% 0.90% 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร                                                      % 45.36% 60.95% 20.59% 

อัตรากําไรสุทธิ                                                                         % (23.13%) (33.78%) (12.91%) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(ROE)                                                     % (43.07%) (70.25%) (36.77%) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)                                             % (25.01%) (45.38%) (20.24%) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร                                                % (48.28%) (103.58%) (54.54%) 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย                                                  เทา 1.08 1.34 1.71 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน                                               เทา 1.22 0.4 0.98 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย                                             เทา (7.72) (359.66) (15.05) 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน – cash basis                       เทา (0.77) (35.75) (2.48) 

อัตราการจายเงินปนผล1/                                                               % 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหตุ:  1/ = การคํานวณอัตราการจายเงินปนผล คํานวณจากเงินปนผลจายกําไรสุทธิปกอนหนา โดยจายจากําไรสะสม 
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ส่วนที่ 1 : สําหรับบริษัท ใบจองเลขที่ / Subscription Form No…………………................................................ 

ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ DIMET-W4 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 
SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES DIMET-W4 OF DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิม จํานวน 1,076,749,044 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 0.10 บาท ในอัตราสวนการจองซื้อ 1 หุนเดิม ตอ 2 หุนใหม 
ควบใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4 (DIMET-W4 หรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนไมเกิน 806,553,591 หนวย ในอัตรา 1.335 หุนท่ีจองซื้อ ตอ 1 หนวยใบสําคัญฯ 
OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT OF 1,883,843,904 ORDINARY SHARES WITH PAR VALUE OF BAHT 0.50 EACH AT THE OFFERING PRICE OF BAHT 0.10 EACH  AT THE RATIO OF 1 EXISTING SHARE TO 2 NEW SHARE 
INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (DIMET-W4 OR WARRANTS) OF DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED IN THE AMOUNT OF NOT EXCEEDING 806,553,591 UNITS AT THE RATIO OF 1.335 
SUBSCRIBED SHARES TO 1 UNIT OF WARRANT 

วันท่ีจองซื้อ........................................................................ 
Subscription Date……………………………………………….. 

ขาพเจา (นาย, นาง. นางสาว, บริษัท, อื่นๆ) I/ We (Mr., Mrs., Miss, Company name, others)………………………………………..……………… ทะเบียนผูถือหุนเลขท่ี / Shareholder’s Register No……………………………...  

ท่ีอยู/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Address………………………………………………………………………………………………………………………………………………เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได/Telephone No……………………………….………….. 

ขาพเจาเปนผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏอยู ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ในวันท่ี 15 กันยายน 2563 และมีสิทธิไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน.................................................................................หุน 
I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) be an existing shareholder of the Company whose name appear on the Record Date on September 14, 2020, and entitled to subscribe for…………………………………………….……....ordinary shares.  

ขอมูลการจองซื้อ / Subscription Details 

ขาพเจามีความประสงคจะจองซื้อหุนเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯในครั้งน้ี ดังน้ี 

I/We wish to subscribe for the shares incombination with warrants as follows: 

จํานวนหุนท่ีจองซื้อ (หนวย) 

No. of subscribed shares  

จํานวนเงินท่ีชําระ (บาท) 

Amount (Baht) 

  จองซื้อตามสิทธิท้ังจํานวน  /  Subscription for full entitlement 

  จองซื้อตํ่ากวาสิทธิท่ีไดรับจัดสรร  /  Subscription for lower than entitlement 

  จองซื้อเกินกวาสิทธิท่ีไดรับจัดสรร (เฉพาะสวนเพิ่ม)  /  Subscription for more than the entitlement (exceeding the right only) 

  รวม / Total 

พรอมกันน้ี  ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯดังกลาว โดย / I/We have enclosed the payment made by 

เงินโอน / Money transfer  โอนเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  สาขา ถนนรัชดา-ส่ีแยกสาธุประดิษฐ  ประเภทบัญชี สะสมทรัพย เลขท่ีบัญชี 195-4-

95131-3 
              Credit account “Subscription of increased shares of DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED”  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Branch Thanon Ratchada-Si Yaek Sathu Pradit   Account Type SAVING 
ACCOUNT No. 195-4-95131-3 

 เช็คธนาคาร / Cashier Check   เช็คบุคคล / Personal Check   ดราฟท / Bank Draft  เลขท่ี /no…………..……วันท่ี/Date………..………ธนาคาร/Bank………..…………………….สาขา/
Branch……….…………… 

โดยส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” / Payable to “Subscription of increased shares of DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ขอมูลการรับหลักทรัพย / Method of receiving securities 
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังน้ี (ผูจองซื้อหุนโปรดกากบาทในชองท่ีเลือก) 
If the shares are allotted to me/us, I/We agree to have either one of the following actions taken (please mark “X” in front of your choice) 

 แบบไรใบหุน (Scripless)  
นําหุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเอง โดยใหออกใบหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรน้ันไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัทหลักทรัพย

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

 นําหุนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทผูออกหลักทรัพย โดยใหออกใบหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรน้ันไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และนําหุนเขาฝากกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา  
To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the 
Issuer account number 600 for my/our name.   

 แบบรับเปนใบหุน (Script) โดยใหออกใบหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรน้ันไวในชื่อของขาพเจา และจัดสงใบหุนท่ีไดรับจัดสรรใหขาพเจาตามชื่อและท่ีอยูท่ีระบุไวในทะเบียนผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดี
มอบหมายใหบริษัทดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําและสงมอบใบหุนใหขาพเจาภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ โดยขาพเจารับทราบวาขาพเจาอาจไดรับใบหุนลาชาหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับ
หลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
To issue the share certificates in my/our name and deliver them to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/We hereby authorize the Company to 

proceed with  
all necessary actions to have the share certificates issued and delivered to me/us within 15 business days after the close of the subscription period. I/We also acknowledge that the share certificates may be
received by me/us after the Stock Exchange of Thailand has approved the Listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand. 

การคืนเงินคาจองซื้อหุน (ถามี)  / Refund of subscription payment (if any) 
ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดรับจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ หรือเงินสวนตางคาจองซื้อ โดยเช็คขีดครอมส่ังจาย และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและท่ีอยูท่ี
ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชือ่ผูถือหุน (Record Date) ในวันท่ี 15 กันยายน 2563  
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by Check crossed “Account Payee Only” and 
sent to me/us by registered mail at the name and address appearing on the Company’s register at the Record Date on September 15, 2020. 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามท่ีบริษัทจะจัดสรรให โดยไมยกเลิกเพิกถอนการจองซือ้หุนสามัญในครั้งน้ี 
I/We agree and undertake to subscribe for the new ordinary shares in the number allotted by the Company and shall not revoke the subscription as stated above. 
หมายเหต ุ/Notes:  - กรุณาแนบใบรับรองสิทธกิารจองซ้ือหุน มาพรอมกบัใบจองซ้ือหุนฉบับน้ีดวย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 

- เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวสามารถเรียกเกบ็เงินไดจากสํานกัหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทําการถัดไปเทานั้น / The check, cashier check or draft must be collected within the next business day from the    

Bangkok Clearing House only. 

- เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวจะตองลงวันท่ีในระหวางวันท่ี 22 - 29 ตุลาคม 2563 ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสาํนักหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทําการถัดไป โดยเช็คจะตองลงวันท่ีวัน

เดียวกบัวันท่ีจองซ้ือและลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 27 ตุลาคม 2563 (กรณีท่ีจองซ้ือดวยเช็ค) 
The check or cashier’s check or bank draft should be dated between October 22-29, 2020 Mentioned cheque, cashier’s cheque or draft should specify the date during October 22 -29, 2020 which could be 

collected within Bangkok and next business day thus cheque need to specified as same date as subscription not exceed October 27, 2020 (in case subscription by cheque) 

- ในกรณีทีเ่ช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวไมสามารถเรียกเกบ็เงนิได ไมวาดวยเหตใุดๆ ใหถือวา ขาพเจาสละสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังนี ้

 If the check or cashier’s check or bank draft cannot be cleared for whatsoever reason, it is considered that I/We have waived my/our subscription rights. 

- ถาจํานวนหุนที่ระบุไวในใบจองซื้อนี้ ไมตรงตามจํานวนเงนิที่บริษทัไดรับชําระ บริษัทจะถือตามจํานวนเงนิที่ไดรับชําระเปนหลัก 

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

ลงชื่อ / Signature………………………………………………………………………………ผูจองซื้อ / Subscriber 

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

สิ่งทีส่งมาดวย 2 
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สวนท่ี 2 : สําหรับผูถือหุน หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ DIMET-W4 (โปรดกรอกขอความในสวนน้ีดวย) / Subscription Receipt (Subscribers please also fills in this 

portion)    เลขท่ี / No……………………………… 
      
วันท่ีจองซื้อ.........................................................  
Date…………………………………………………… 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด(มหาชน) ไดรับเงินคาจองซื้อหุนจาก (ชือ่ตามใบจอง)............................................................................................................................................................................................................................. 
DIMET (SIAM) Public Company Limited received money from (name of Subscriber) 
เพื่อจองซือ้หุนสามัญเพิ่มทุนเพิม่ทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ DIMET-W4 ของบริษัท ในราคาหุนละ 0.10 บาท / For a subscription of new ordinary shares of with warrants representing right to purchase ordinary DIMET-W4      
DIMET (SIAM) Public Company Limited at Baht 0.10 per share  

รายละเอียดการจอง / Subscription details จํานวนหุนท่ีจองซ้ือ/No. of subscribed shares  จํานวนเงินท่ีชําระ/Amount (Baht) 

       จองซื้อตามสิทธิทั้งจํานวน/Subscription for full entitlement 

      จองซื้อต่ํากวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร/ Subscription for lower than entitlement 

       จองซื้อเกินกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร (เฉพาะสวนเพิ่ม)/Subscription for more than the entitlement (exceeding the right only) 

รวม / Total 

โดยชําระเปน / made payable by            เงินโอน / Transfer                      เช็คธนาคาร / Cashier Check                                 ดราฟท / Draft  
เลขท่ีเช็ค / Check No………………………………………..วันท่ี / Date………………………………………ธนาคาร / Bank………………………………………………….…สาขา / 
Branch…….……………………………………………. 
     ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก...............................................................บัญชีซื้อขายหลักทรพัยเลขท่ี

............................................................................................. 
       Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositor” Participant number…………………………Securities trading account 
number……………………..…………... 
     ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 

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

เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ / Authorized Officer……………………………………………………....................................................... 
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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 
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แผนที่สถานที่จองซื้อหุน 

 
ติดตอ วาที่รอยตรีเมธี  อิทธิริวิชัย 
 
 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 

อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17  

เลขท่ี 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร   

โทรศัพท 02-049-1041 

ส่ิงที่สงมาดวย 4 
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