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ส่ วนที่ 1 : สําหรับบริษัท
ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ DIMET-W4 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ใบจองเลขที่ / Subscription Form No…………………................................................

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

สิ่งทีส่ งมาดวย 2

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิม จํานวน 1,076,749,044 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 0.10 บาท ในอัตราสวนการจองซื้อ 1 หุนเดิม ตอ 2 หุนใหม
ควบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DIMET-W4 หรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนไมเกิน 806,553,591 หนวย ในอัตรา 1.335 หุนที่จองซื้อ 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

วันที่จองซื้อ........................................................................
Subscription Date………………………………………………..

ขาพเจา (นาย, นาง. นางสาว, บริษัท, อื่นๆ) I/ We (Mr., Mrs., Miss, Company name, others)………………………………………..……………… ทะเบียนผูถือหุนเลขที่ / Shareholder’s Register No……………………………...
ที่อยู/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Address………………………………………………………………………………………………………………………………………………เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได/Telephone No……………………………….…………..
ขาพเจาเปนผูถือหุนเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 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
ขาพเจามีความประสงคจะจองซื้อหุนเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯในครั้งนี้ ดังนี้
จํานวนหุนที่จองซื้อ (หนวย)
จํานวนเงินที่ชําระ (บาท)
I/We wish to subscribe for the shares incombination with warrants as follows:
No. of subscribed shares
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
พรอมกันนี้ 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-สี่แยกสาธุประดิษฐ ประเภทบัญชี สะสมทรัพย เลขที่บัญชี 195-495131-3
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 เลขที่ /no…………..……วันที่/Date………..………ธนาคาร/Bank………..…………………….สาขา/
Branch……….……………
โดยสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” / Payable to “Subscription of increased shares of DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED”
ขอมูลการรับหลักทรัพย / Method of receiving securities
หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังนี้ (ผูจองซื้อหุนโปรดกากบาทในชองที่เลือก)
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)
นํ า หุ นเข าบั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั กทรั พย ข องตนเอง โดยให อ อกใบหุ นสามั ญ ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรนั้ น ไว ใ นชื่ อ “บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย (ประเทศไทย) จํ ากั ด เพื่ อ ผู ฝ าก” และดํ า เนิ น การให บ ริ ษั ทหลั กทรั พ ย
...................................................................................... สมาชิกผูฝากเลขที่.............................................. (ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายละเอียดที่ปรากฏดานหลังใบจองซื้อหุนนี้) นําหุนสามัญเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น บัญชีเลขที่.....................................................................................(ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อหุนเทานั้น)
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 โดยใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และนําหุนเขาฝากกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 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) โดยใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจา และจัดสงใบหุนที่ไดรับจัดสรรใหขาพเจาตามชื่อและที่อยูที่ระบุไวในทะเบียนผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดี
มอบหมายใหบริษัทดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําและสงมอบใบหุนใหขาพเจาภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ โดยขาพเจารับทราบวาขาพเจาอาจไดรับใบหุนลาชาหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับ
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)
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดรับจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ ขาพเจาตกลงใหดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ หรือเงินสวนตางคาจองซื้อ โดยเช็คขีดครอมสั่งจาย และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่
ปรากฎในบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชือ่ ผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 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.
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทจะจัดสรรให โดยไมยกเลิกเพิกถอนการจองซือ้ หุนสามัญในครั้งนี้
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.

หมายเหตุ /Notes: - กรุณาแนบใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน มาพรอมกับใบจองซื้อหุนฉบับนี้ดวย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทําการถัดไปเทานั้น / The check, cashier check or draft must be collected within the next business day from the
Bangkok Clearing House only.
- เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวจะตองลงวันที่ในระหวางวันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2563 ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทําการถัดไป โดยเช็คจะตองลงวันที่วัน
เดียวกับวันที่จองซื้อและลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 ตุลาคม 2563 (กรณีที่จองซื้อดวยเช็ค)
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)
- ในกรณีทเี่ ช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินได ไมวาดวยเหตุใดๆ ใหถือวา ขาพเจาสละสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
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 ไมตรงตามจํานวนเงินที่บริษทั ไดรับชําระ บริษัทจะถือตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนหลัก
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.
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ลงชื่อ / Signature………………………………………………………………………………ผูจองซื้อ / Subscriber
การลงทุนในหลักทรัพยมีความเสี่ยงและกอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพยควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ / 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

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

สวนที่ 2 : สําหรับผูถือหุน หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ DIMET-W4 (โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย) / Subscription Receipt (Subscribers please also fills in this
portion) เลขที่ / No………………………………
วันที่จองซื้อ.........................................................
Date……………………………………………………
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด(มหาชน) ไดรับเงินคาจองซื้อหุนจาก (ชือ่ ตามใบจอง).............................................................................................................................................................................................................................
DIMET (SIAM) Public Company Limited received money from (name of Subscriber)
เพื่อจองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนเพิม่ ทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 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
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

จํานวนหุนที่จองซื้อ/No. of subscribed shares

จํานวนเงินที่ชําระ/Amount (Baht)

โดยชําระเปน / made payable by
เงินโอน / Transfer
เช็คธนาคาร / Cashier Check
ดราฟท / Draft
เลขที่เช็ค
/
Check
No………………………………………..วันที่
/
Date………………………………………ธนาคาร
/
Bank………………………………………………….…สาขา
/
Branch…….…………………………………………….
“บริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย)
จํากัด
เพื่อผูฝาก”
เลขที่สมาชิกผูฝาก...............................................................บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่
ออกใบหุนในนาม
.............................................................................................
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 สมาชิกเลขที่ 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
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ / Authorized Officer…………………………………………………….......................................................
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