เลขที.่ ..............................

แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (DIMET-W4)

ครัง้ ที่
วันทีย่ ่นื ควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิ

วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ
ทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่

เรียน คณะกรรมการ บริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ข้ำพเจ้ำ (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้อหุน้ )
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย เลขประจำตัวประชำชน

-

-

-

-

บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว เลขทีใ่ บต่ำงด้ำว/หนังสือเดินทำง

นิตบิ ุคคลสัญชำติไทย เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
ชื่อ

นำย

นำง

นำงสำว

นิตบิ ุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล

นิตบิ ุคคล

นำมสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

สัญชำติ

อำชีพ

บ้ำนเลขที่

หมู่ท่ี

ตรอก/ซอย

ถนน

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

แขวง/ตำบล

โทรศัพท์
(บ้ำน)

โทรศัพท์ (มือถือ)

ในฐำนะผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ทจ่ี ะขอใช้สทิ ธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดง
สิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิ (หน่วย)

จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้
จำกกำรขอใช้สทิ ธิ (หุ้น)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ

รำคำใช้สทิ ธิ
(บำทต่อหุน้ )

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้ สำมัญ 1 หุน้

0.50

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บำท)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำได้ส่งใบสำคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ดังนี้
(1)

ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ส่ง

เลขที่
เลขที่

จำนวน
จำนวน
รวมจำนวน

(2)

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั ทอน

หน่วย
หน่วย
หน่วย

หน่วย

หำกข้ำพเจ้ำได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ดังกล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้ : (ผูจ้ องซื้อโปรดเลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งเท่ำนัน้ )
นำหุน้ เข้ำบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และดำเนินกำรให้บริษัท
สมำชิกผูฝ้ ำกเลขที่

นำหุน้ เข้ำฝำกไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ำบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ เลขที่

ชื่อ

(ชื่อผูจ้ องซื้อหุน้ ต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์เท่ำนัน้ )

นำหุ้นเข้ำฝำกบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ” และนำหุน้ เข้ำฝำกไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด โดยนำเข้ำบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 (กำรถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภำยหลัง ผูจ้ องซื้อจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดไว้)
รับเป็ นใบหุ้น : ให้ออกใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจัดส่งใบหุน้ ให้ขำ้ พเจ้ำตำมชื่อทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้ขำ้ งต้นทำงไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้ำพเจ้ำยินดีมอบหมำยให้บริษัทดำเนินกำรใดๆ เพื่อ
ทำให้สำมำรถจัดทำใบหุน้ และส่งมอบใบหุ้นแก่ขำ้ พเจ้ำโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ ซึ่งข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำอำจได้รบั ใบหุน้ หลังจำกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับหลักทรัพย์ของบริษัท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุ ญำตให้ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พร้อมกันนี้ขำ้ พเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญดังกล่ำวโดย
เงินโอน เข้ำบัญชีเงินฝำกชื่อ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)” หรือ “Dimet (Siam) Public Company Limited for Share Subscription” บัญชีธนาคารกสิ กรไทย ประเภทออม
ทรัพย์ เลขที่ 081-2-84808-9 สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ
เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)

เช็คบุคคล

ดร๊ำฟท์

เลขทีเ่ ช็ค
วันที่
ธนำคำร
สำขำ
โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)” หรือ “Dimet (Siam) Public Company Limited for Share Subscription”
(กรณี เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตัวแลกเงิ
๋
นธนาคารหรือคาสังจ่
่ ายเงินของธนาคารโดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันที่ใช้สิทธิ 2 วันทาการ และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิ แต่ละครัง้ )
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซื้อหุน้ สำมัญจำนวนดังกล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรทีไ่ ด้แสดงไว้ขำ้ งต้นนี้ แต่หำกข้ำพเจ้ำไม่ส่งแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสำมัญของบริษทั ที่ได้กรอกรำยละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชำระ
เงินค่ำจองซื้อหุน้ มำยังบริษทั ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ หรือ เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊ำฟท์ ไม่ผ่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร ให้ถอื ว่ำข้ำพเจ้ำแสดงเจตนำไม่ประสงค์ใช้สทิ ธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั
ลงชื่อ

ผูต้ รวจรับกำรจองซื้อ

(

ลงชื่อ

)

ผูจ้ องซื้อหุน้ สำมัญ

(

)



หลักฐานการใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญ บริ ษทั บริษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย)
วันที่

เลขที่

บริษทั บริษทั ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)ได้รบั เงินจำก (ชื่อตำมใบจอง)
ทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่
เป็ นจำนวนเงินรวม

ในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน
บำท

หุน้

และมีใบสำคัญแสดงสิทธิทขี่ อรับทอน (ถ้ำมี)
โดยชำระเป็ น

เลขทีเ่ ช็ค
ลงวันที่
ผูจ้ องซื้อต้องกำรให้ดำเนินกำรส่งมอบหุน้ สำมัญดังนี้
นำหุน้ เข้ำฝำกบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้อ ทีม่ อี ยู่กบั บริษทั ซึ่งมีเลขทีส่ มำชิกผูฝ้ ำกเลขที่

เงินโอน

บำท

จำนวน

หน่วย

แคชเชียร์เช็ค

ธนำคำร

เช็คบุคคล
สำขำ

บัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์เลขที่

ออกใบหุน้ ในนำม “บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้ำบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600”
ออกใบหุน้ ในนำมผูจ้ องซื้อ

รำคำหุน้ ละ

เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั มอบอำนำจ

ดร๊ำฟท์

