แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1)

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหุนออกใหมที่เสนอขาย

: บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
: จํานวน 40,000,000 หุน (สี่สิบลานหุน) คิดเปนรอยละ 22.22 (ยี่สิบสองจุด
สองสองเปอรเซ็นต) ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอ
ขายในครั้งนี้
: 0.50 บาทตอหุน
: 1.00 บาท
: 40,000,000 บาท

1.2)

สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนในเบื้องตน ดังนี้
– เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย/
บุคคลทั่วไป
– เสนอขายนักลงทุนสถาบัน
– เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

:

29,000,000 หุน

72.50 %

:
:

2,000,000 หุน
9,000,000 หุน

5.00 %
22.50 %

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่เสนอขายใหแกนักลงทุนในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรร เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญ
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคลทั่วไป ซึ่งมิใชนัก
ลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไวขางลาง แตเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือผูที่
มีอุปการคุณไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออมของผูจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ขางตน ตามที่ไดนิยาม
ไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ซึ่งจองซื้อหุนสามัญ
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ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้ จะไมจัดสรรใหกับบุคคลตามขอ 5.6 และจะจัดสรรตามดุลพินิจ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการจัดสรรใหแกบุคคลใด ในจํานวนมากนอยเทาใด หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรใหแกบุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชนที่ไดรับ เคยไดรับ หรือคาดวาจะไดรับจากบริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนสินทรัพยของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแตหนึ่ง
รอยลานบาทขึ้นไป
(14) นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (1) ถึง (13) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(15) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (14) โดยอนุโลม
(16) ผูลงทุนที่ไมใชผูลงทุนสถาบัน ซึ่งซื้อหลักทรัพยตามที่ผูเสนอขายหลักทรัพยไดเสนอขายหลักทรัพย
นั้นในมูลคาตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป
ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เทานั้น การ
จัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.1
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งทําคุณประโยชน ใหคําแนะนํา
หรือใหความชวยเหลือในทางใดๆ ไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออมตอบริษัท บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม รวมตลอด
ถึงผูใหปรึกษาทางธุรกิจ ลูกคา คูสัญญา หรือบริษัทคูคาที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชยกับบริษัท บริษัท
ยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ผูมีอํานาจควบคุม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลตางๆ
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ดังกลาวขางตนตามที่ไดนิยามไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับบุคคลตางๆ ดังกลาว
ขางตน ผูมีอุปการคุณบริษัทจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุนแกผู
มีอุปการคุณของบริษัทเปนดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผูบริหารของบริษัท
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ที่มารวมรับฟงการนําเสนอรายละเอียดขอมูล
หลักทรัพยของบริษัท และไดลงทะเบียนการเขารับฟงขอมูลการนําเสนอหลักทรัพยดังกลาว ซึ่งทางบริษัทไดเดินทางไป
นําเสนอขอมูลใหกับนักลงทุนใน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครราชสีมา โดยบุคคลทั่วไปที่จะใชสิทธิ์จะตองมาแสดงความจํานง
พรอมแสดงหลักฐานตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในวันจองซื้ออีกครั้ง พรอมทั้งปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจองซื้อตามขอ 5.7.3 จึงถือวาการจองซื้อสมบูรณ

ทั้งนี้ จะไมมกี ารจัดสรรหุน สามัญที่เสนอขายใหกับผูจ องซื้อรายยอยเนื่องจากจํานวนหุนทีเ่ สนอ
ขายในครั้งนีม้ ีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง
1.3)

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 40,000,000 หุน (สี่สิบลานหุน) ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน
เทาเทียมกับหุนสามัญที่จําหนายแลวของบริษัททุกประการ
1.4)

ตลาดรองของหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษัทไดยื่นแบบคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2550 เพื่อใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ บริษัท
แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวเห็นวา บริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอ บัง คับ ของตลาดหลักทรั พ ยแ หง ประเทศไทย เรื่อ ง การรับ หุ น สามัญ หรือ หุ น บุริมสิท ธิเป น
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติในขอ 5 (3)
เรื่อง การกระจายการถือหุนรายยอย และเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนตอประชาชน ซึ่งทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน ตอไป
1.5)

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายหุนตอประชาชนขายหุนภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแต
วันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถทยอยขายหุนไดในจํานวนรอยละ 25
ของจํานวนหุนที่ถูกสั่งหามขาย และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือน
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ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุน
ของบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
บริษัทสามารถปฏิเสธการโอนหุนได ถาการโอนหุนดังกลาวทําใหการถือหุนของบุคคลตางชาติเกินรอยละ 49
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุนสามัญของบริษัทในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขายโดยการประเมินราคาหุนสามัญของ
บริษัท ตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับมูลคาหลักทรัพยของบริษัทอื่นๆ ที่สามารถจะอางอิงได (Market Comparable) โดย
จะพิจารณาจากอัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบ อาทิ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio)
ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขาย 1.00 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไร (Price to Earning Ratio) โดย
ใชกําไรสุทธิตอหุน 12 เดือนลาสุด (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550) เทากับ 11.795 ลานบาท
ถัวเฉลี่ยดวยจํานวนหุนทั้งสิ้น 180,000,000 หุน (Fully Diluted) ที่ 15.26 เทา ขณะที่อัตราสวนราคาตอกําไร (Price to
Earning Ratio) ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 2 มกราคม 2551 เทากับ 12.22 เทา ทั้งนี้
อั ต ราส ว นราคาต อ กํ า ไรสุ ท ธิ ดั ง กล า วคํ า นวณจากผลการดํ า เนิ น งานในอดี ต และไม ไ ด พิ จ ารณาถึ ง ผลการ
ดําเนินงานในอนาคต และการเพิ่มกําลังการผลิตของบริษัท ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควร
พิจารณาในการตัดสินในลงทุน
4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1)

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2)
5.2.1

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 14 หอง เอ, ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท : 0-2200-2000 โทรสาร : 0-2632-0191

5.2.2

ผูจัดการรวมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 87/2 ชั้น 18 และ 39 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 0-2648-1111 โทรสาร : 0-2648-1000

หนาที่ 3-4

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 87/2 ชั้น 40 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 0-2263-5999 โทรสาร : 0-2251-3755
5.2.3

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536
บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17-19 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 0-2658-9000 โทรสาร : 0-2658-9292
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 323 ชั้น 9, 23, 25 และชั้น 45 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท : 0-2231-1111 โทรสาร : 0-2231-1505

5.3)

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 40,000,000 หุน (สี่สิบลานหุน) ในราคาหุนละ 1.00 บาท ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่
ปรากฏตามขอ 1 ทั้งนี้ การดําเนินการจัดจําหนายหุนตอผูมีอุปการคุณ และบุคคลทั่วไป ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนการจัดจําหนายแบบรับประกันผลการจําหนายแบบแนนอน (Firm Underwriting) โดยมี
รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ไดระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
อยางไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ไมสามารถกําหนดราคาเสนอขายสุดทายได
(ข) บริษัทไมสามารถตกลงเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายได
นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิด
เหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อ เกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยา งมีนัยสําคัญ ทางด านการเงิ น เศรษฐกิจ หรือการเมือ ง ทั้ง ใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบ
ตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนายใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอ 5.2.2 และขอ 5.2.3
รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จาย) โดยบริษัทจะชําระภายใน 7 วัน
หลังจากการจองซื้อหุน
5.4)

ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี้
40,000,000 บาท
(1)
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
– คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000 บาท
– คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
32,000 บาท
75,000 บาท
– คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน(2)
– คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ
100,000 บาท
– คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
2,000,000 บาท
(3)
2,000,000 บาท
– คาธรรมเนียมอื่น ๆ
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
4,257,000 บาท
(1)
หมายเหตุ ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จาย
(2)
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(3)
คาธรรมเนียมอื่น ๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน

5.5)

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพยไดที่สํานักงานใหญแ ละสาขาของผูจัดจําหนา ย
หลั ก ทรั พ ย ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2 ภายหลั ง จากหนั ง สื อ ชี้ ช วนมี ผ ลบั ง คั บ ใช ทั้ ง นี้ ประชาชนสามารถดาวน โ หลด
(Download) หนั ง สื อ ชี้ ช วนจาก Website ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนการจองซื้อหุนสามัญ
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

5.6)

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอ
ขายให แ ก บุค คลของบริษัท ที่ถูก หา มมิใ ห จัด สรรหลักทรัพ ย ตามประกาศคณะกรรมการกํา กั บ หลั กทรั พ ยแ ละตลาด
หลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุน
ที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) ผูมีอุปการ
คุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย/บุคคลทั่วไป จํานวน 29,000,000 หุน (ข) นักลงทุนสถาบัน จํานวน 2,000,000 หุน
(ค) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 9,000,000 หุน ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายของสงวนสิทธิ
ในการใชดุลยพินิจ ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญ
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
5.6.1

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย/นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย/นักลงทุนสถาบัน เปนดุลพินิจของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยจะจัดสรรหุนหรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หากยอดจองซื้อ หุน ของผู มีอุ ป การคุณ ของผูจั ดจํ า หนา ยหลัก ทรั พ ย /นั ก ลงทุ น สถาบั น ครบตามจํ า นวนที่กํ า หนดแล ว
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.6.2

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทเปนดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/
หรือผูบริหารของบริษัท โดยจะจัดสรรหุนหรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
และหากยอดจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 โดยจะจัดสรรหุนหรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หากยอดจองซื้อหุน
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปด
รับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7)

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
รายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน มีดังตอไปนี้
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
บัญชีประเภท
เลขที่

5.7.1

บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาถนนสายลวด-สมุทรปราการ
ออมทรัพย
214-4-40399-1

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย/นักลงทุนสถาบัน

ผู จ องซื้ อ ประเภทผู มี อุ ป การคุ ณ ของผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย / นั ก ลงทุ น สถาบั น จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต อ ง หรือ ในกรณีที่ ไ มมี บัต รประจํา ตัว ประชาชน ใหแ นบสํา เนาทะเบี ยนบา นที่ มีเ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญหรือสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 10 – 11 มกราคม 2551
และวันที่ 14 มกราคม 2551
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(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 10 – 11 และ 14 มกราคม 2551 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ผู
จองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟ และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได ภายใน
1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 10 มกราคม 2551 หรือวันที่ 11 มกราคม 2551 เทานั้น
และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไม
เกินวันที่ 14 มกราคม 2551
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2551 และในวันที่ 14
มกราคม 2551 ตั้งแต 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย เขาบัญชี
จองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหน ายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอ มทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อ ยู และเบอรโ ทรศัพ ทที่
สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการ
โอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)”
เลขที่ 214-4-40399-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสายลวดสมุทรปราการ
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง
เวลา 16:00 น. ของวันที่ 10 – 11 มกราคม 2551 และวันที่ 14 มกราคม 2551
(จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคาร
ไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก)-(ง)
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต อ ง หรื อ ในกรณีที่ไ มมี บัต รประจํา ตัว ประชาชน ใหแ นบสํา เนาทะเบีย นบา นที่ มีเ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อ ไดที่ สํานั กงานใหญหรือสาขาของผูจัดการการจัดจํา หนายและรับ ประกันการ
จําหนาย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 10 – 11
มกราคม 2551 และวันที่ 14 มกราคม 2551
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 10 – 11 และ 14 มกราคม 2551 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ผู
จองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดร า ฟ และตองสามารถเรียกเก็บ เงิน ไดจากสํา นักบัญ ชีใ นเขตกรุง เทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 10 มกราคม 2551 หรือวันที่ 11 มกราคม 2551
เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
แตไมเกินวันที่ 14 มกราคม 2551
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2551 และในวันที่ 14
มกราคม 2551 ตั้งแต 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย เขา
บัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่
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อยู และเบอรโ ทรศั พ ท ที่ส ามารถติดตอ ไดไ ว ดา นหลัง ของเช็ค หรื อ แคชเชี ยร เช็ค หรื อ ดรา ฟท โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี
“บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)” เลขที่ 214-4-40399-1 ประเภทบัญชี
ออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสายลวด-สมุทรปราการ
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตั้งแตเวลา
9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 10 – 11 มกราคม 2551 และวันที่ 14 มกราคม 2551
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุก
รายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการ
จองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟได
จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก)-(ง)
5.7.3

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 3,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต อ ง หรื อ ในกรณีที่ ไ มมี บัต รประจํา ตัว ประชาชน ใหแ นบสํา เนาทะเบียนบา นที่ มีเ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญหรือสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 10 – 11 มกราคม 2551
และวันที่ 14 มกราคม 2551
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 10 – 11 และ 14 มกราคม 2551 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ผู
จองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟ และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได ภายใน
1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 10 มกราคม 2551 หรือวันที่ 11 มกราคม 2551 เทานั้น
และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไม
เกินวันที่ 14 มกราคม 2551
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2551 และในวันที่ 14
มกราคม 2551 ตั้งแต 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดหรือเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย เขาบัญชี
จองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่
สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการ
โอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)”
เลขที่ 214-4-40399-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสายลวดสมุทรปราการ
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00
น. ของวันที่ 10 – 11 มกราคม 2551 และวันที่ 14 มกราคม 2551
(จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขา
บัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนราย
ที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
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(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก)-(ง)
การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย/นักลงทุนสถาบัน/บุคคลทั่วไป
ในกรณี ที่ มี ก ารจองซื้ อ หุ น สามั ญ เกิ น กว า จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ เ สนอขายแก ผู มี อุ ป การคุ ณ ของผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย/นักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งดุลยพินิจของผู
จัดจําหนายหลักทรัพยจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการมี
ธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
5.8)

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลย
พินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผูบริหารของบริษัท และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพย
วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหลักทรัพยประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย/นักลงทุน
สถาบัน ผูมีอุปการคุณของบริษัท และบุคคลทั่วไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.9)

5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแก
ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ
ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจอง
ซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
อีกตอไป
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยสั่งจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจอง
ซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดใน
กําหนดเวลาดั งกลา ว ผูจัดจํ าหนา ยหลักทรัพ ยรายที่มีหนา ที่รับ ผิดชอบในการสงคืน เงิน ดัง กลา วจะตองทําการชํา ระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับ
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จากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็ค
เงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงิน
คาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.9.3 ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ไ ด รั บ การจั ด สรรหุ น เนื่ อ งจากปฏิ บั ติ ผิ ด เงื่ อ นไขการจองซื้ อ และ/หรื อ
ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจอง
ซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วันนับ
จากวันปดการจองซื้อ
5.10)

วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงใหบริการรับฝาก
ใบหุนที่จองซื้อหุนในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยและเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scrip less System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อหุนสามารถขายหุน
ในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได ซึ่ง
แตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อที่ประสงคจะรับใบหุน จะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน
ดัง นั้ น ในการเสนอขายหุ น สามั ญ ในครั้ ง นี้ ผูจ องซื้อ สามารถเลือ กใหบ ริษั ท ดํ า เนิ น การในกรณีใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อหุน นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันนับจากวันปดทําการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อ
จะไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัท
ไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคที่จะขอใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยและผูจองซื้อหุนมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยูแลว กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อหุนมี
บัญชีซื้อขายอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้น
ฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันปดจองซื้อหุน ดังนั้นในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
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(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคที่จะขอใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย แตผูจองซื้อหุนไมมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวใน “บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 เพื่อขาพเจา” กรณีนี้นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะออกนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวใน “บัญชี
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผู
จองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันปดจองซื้อหุน เมื่อผูที่ไดรับการจัดสรรหุน
ตองการขายหุน ผูที่ไดรับจัดสรรหุนจะตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพยทั่วๆ
ไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ดังนั้น
ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ
อนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และผูที่ไดรับจัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี
600 ดังกลาวแลว
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