บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ (Initial Public Offering) เป็ นกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญของ บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) จำนวน 30,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท คิดเป็ นร้อย
ละ 25.93 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้ทงั ้ หมดของบริษทั ภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ผูเ้ สนอขำย
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
จำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำย

มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ
รำคำเสนอขำยหุน้ ละ
มูลค่ำรวมของหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำย
ระยะเวลำจองซือ้
1.2

: บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”)
: หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั
: ไม่เกิน 30,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุน้ ที่
จ ำหน่ ำ ยได้ ท ัง้ หมดของบริษัท ภำยหลัง กำรเสนอขำยหุ้ น ต่ อ
ประชำชนในครัง้ นี้
: 1.00 บำท
: [] บำท
: [] บำท
: ตัง้ แต่เวลำ 9.00 – 16.30 น. ของวันที่ []

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนและนักลงทุนทัวไป
่ ผ่ำน
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 โดยมีสดั ส่วนในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังนี้
ประเภทนักลงทุน

จานวนหุ้น

เสนอขำยต่อบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนสถำบัน

[]

เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม

[]

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละ
ประเภท หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ำรจัดสรรหุ้นตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 5.5 โดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ
เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่ อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้
ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
กำรจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ไม่รวมถึงกำรจัดสรรหุน้ ต่อผูล้ งทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่ เนื่องจำกหุน้
ทีจ่ ดั สรรในกำรเสนอขำยครัง้ นี้มไี ม่เพียงพอสำหรับกำรเสนอขำยเป็ นกำรทัวไป
่
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ในกำรพิจำรณำประเภทของผูล้ งทุนให้ยดึ ตำมนิยำมทีก่ ำหนด ดังต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่

หมำยถึง บุคคลธรรมดำและ/หรือนิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมที่
ระบุไว้ด้ำนล่ำง แต่เป็ นผู้มอี ุปกำรคุณที่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ซึง่ ได้แก่ลกู ค้ำทีท่ ำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธน
กิจ บริษทั คู่คำ้ ผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และ
ผูแ้ นะนำธุรกิจด้ำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือวำณิชธนกิจ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำ
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทัง้ ที่ติดต่อใน
ปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะได้ตดิ ต่อในอนำคต หรือบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับผู้จดั จำหน่ ำย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยเป็ นต้น ทัง้ นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำยจะดำเนินกำรมิให้มกี ำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผู้
ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มลี กั ษณะที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจ ำหน่ ำ ย หรือ ผู้ จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยถู ก ห้ำ มมิใ ห้ จ ัด สรร
หลัก ทรัพ ย์ใ ห้ ตลอดจนบุ ค คลที่บ ริษัท ถู ก ห้ำ มมิใ ห้ จ ัด สรรหลัก ทรัพ ย์ใ ห้ ได้ แ ก่
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ของบริษทั รวมถึงกองทุนรวมซึง่ บริษทั หรือกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ี
อำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ำร้อยละ
50 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือ
จำกกำรจองซื้อทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปตำม ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ฉบับ
ลงวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องกำรจอง กำรจัดจำหน่ ำย และกำร
จัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2551 (รวมถึงทีม่ กี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม)

ผูล้ งทุนสถาบัน

หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีจ่ องซือ้ หุน้ สำมัญผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 เท่ำนัน้ ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วน
บุคคล หรือเพื่อกำรจัดกำรโครงกำรลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
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(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติ
บุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย หมำยถึง
1. บุคคลธรรมดำและ/หรือนิตบิ ุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ควำมช่วยเหลือในทำง
ใดๆไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดำและ/หรือนิตบิ ุคคล
ทีม่ คี วำมสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย เช่น ผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ
ผูจ้ ดั หำสินค้ำ บริษทั คู่คำ้ สถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ต่อ ผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้กำรสนับสนุ นข้อมูล
ทำงธุรกิจ ผูแ้ นะนำลูกค้ำและธุรกิจ ฯลฯ เป็ นต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำ
จะได้ตดิ ต่อในอนำคต รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว
2. บุคคลธรรมดำและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯหรือบริษทั ย่อยต้องกำรชักชวนให้มคี วำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ต่อไปในอนำคต รวมถึงผู้ท่เี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว และ
พนักงำนหรือทีป่ รึกษำของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวด้วย
3. บุคคลธรรมดำและ/หรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยพิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถทำคุณประโยชน์
ให้ควำมช่ วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แก่ บริษัทฯหรือบริษัทย่อ ย ในกำร
ประกอบธุรกิจได้ ทัง้ ในปจั จุบนั และอนำคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มี
อำนำจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้นทัง้ ในปจั จุบนั และในอนำคต
4. บุคคลธรรมดำและ/หรือนิตบิ ุคคลที่มคี วำมสัมพันธ์อนั ดีกบั กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯหรือ
บริษทั ย่อย รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว
ผูม้ อี ุปกำรคุณดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2 เท่ำนัน้ โดยผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย สำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้ตำมวิธกี ำร
ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทัง้ นี้ กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ไม่รวมถึงกำร
จัดสรรหุน้ ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั
ฯ รวมถึงกองทุนรวมซึง่ บริษทั ฯหรือกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั ฯถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 3
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ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องกำรจอง กำรจัดจำหน่ ำยและกำร
จัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
การเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่
เนื่องจำกจำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้มจี ำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัวไปในวง
่
กว้ำง
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯที่เสนอขำยในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของ
บริษทั ฯ ทุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จะนำหุน้ สำมัญทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่ อประชำชนในครัง้ นี้ ก่อนที่จะได้รบั ทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับกำรนำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้วตำมเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์กำไร (profit test) เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2557 ให้พจิ ำรณำรับหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) ในฐำนะที่ป รึก ษำทำงกำรเงิน ได้พิจ ำรณำคุ ณสมบัติข องบริษัท ฯ ในเบื้อ งต้น แล้ว เห็น ว่ำ บริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วน ทีจ่ ะนำหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546
ลงวันที่ 24 มีนำคม 2546 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุน
รำยย่อย ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำยและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20
ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่ วยกำรซื้อขำย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้
จำหน่ำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนแล้ว จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่
นักลงทุ นรำยย่อย และบริษัท ฯ จะดำเนิน กำรให้ตลำดหลักทรัพย์รบั หุ้น สำมัญของบริษัท ฯ เป็ น หลักทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอต่อไป

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ำมผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดให้บริษทั ฯ สังห้
่ ำมผูม้ สี ว่ นร่วมในกำรบริหำร และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ รำยอื่นๆ นำหุน้ สำมัญของตน
จำนวนรวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้นำหุ้นสำมัญ
ดังกล่ำวออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หุน้ ของบริษัทฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
โดยภำยหลังจำกวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน บุคคลทีถ่ ูก
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สังห้
่ ำมขำยสำมำรถขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ หรือหลักทรัพย์
ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำย และสำมำรถขำยส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ ของบริษทั โอนได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ นัน้ ทำให้บริษทั เสียสิทธิ และผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั
พึงได้รบั ตำมกฎหมำย
กำรโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลำยมือ ชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั
โอนและส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน กำรโอนหุน้ ใช้ยนั บริษทั ได้เมื่อนำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั ได้รบั คำร้องของให้
ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และใช้ยนั บุคคลภำยนอกได้เมื่อนำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ แล้ว เมื่อ
นำยทะเบียนหุน้ ของบริษัทเห็นว่ำกำร.โอนหุน้ ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้นำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั ลงทะเบียนกำร
โอนหุน้ ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำร้องขอ หำกกำรโอนหุน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั
แจ้งแก่ผยู้ ่นื คำร้องภำยใน 7 วัน
ในกรณีทห่ี นุ้ ของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็ นหลักทรัพย์ท่ี
ซือ้ ขำยในศูนย์ซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ (OTC) และหรือศูนย์ซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ล่วงหน้ำ (Futures) ให้กำรออกใบหุน้ ของ
บริษทั และกำรโอนหุน้ ของบริษทั เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
[]

4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่ม-ี

5.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธกี ำรจอง
ซือ้ หุ้นและวิธกี ำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ฉบับนี้ได้ตำมควำม
เหมำะสม ในกรณีทเ่ี กิดปญั หำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน
อย่ำงเป็ นธรรม เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด

5.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทในครัง้ นี้ กระทำผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยหรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
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5.2
5.2.1

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
999/9 อำคำรสำนักงำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21, 24
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสำร 0-2658-6862

5.2.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
[•]
(หำกไม่ได้กล่ำ วถึง ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำ ยและรับ ประกันกำรจำหน่ ำ ยหรือผู้จ ัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ รวมเรียกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยและผูจ้ ดั จำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยว่ำ “ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์”)

5.3
5.3.1

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดจำหน่ ำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขำยหุ้นบุคคลทัวไป
่ ผู้ลงทุนสถำบันและผู้มอี ุปกำรคุณของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย จำนวน 30,000,000 หุ้น (สำมสิบล้ำนหุ้น) ในรำคำหุ้นละ [] บำท ตำมสัดส่วนกำรจัดสรรตำมที่
ปรำกฏในข้อ 1.2 โดยผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ ำยหุน้ ในลักษณะรับประกันผล
กำรจัดจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting) ทัง้ นี้ภำยใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือสัญญำแต่งตัง้
ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุน้ (Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์หรือ
(2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทัง้ ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี้ หรือ
(3) เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
(4) เมื่อมีเหตุทท่ี ำให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงำนรำชกำร
สังระงั
่ บหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้
ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นสำมัญข้ำงต้นจะ
เป็ นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญำแต่ งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกัน กำรจำหน่ ำ ย
(Underwriting Agreement)

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 6

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ ในครัง้ นี้จำกเหตุขำ้ งต้น หรือ
เหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะดำเนินกำรคืนเงินจอง
ซือ้ ทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรำยทีจ่ องซือ้ หุน้ สำมัญตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.8
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษทั ฯ ตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) ให้แก่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์และรับประกัน กำรจัดจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ []
บำท โดยจะชำระตำมวิธกี ำรทีต่ กลงกับบริษทั ฯ

5.3.3

ประมาณการจานวนเงิ นที่บริษทั ฯจะได้รบั จากการเสนอขายหลักทรัพย์
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 30,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ [] บำท
หักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยประมำณ
(ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
จำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ)โดยประมำณ
จำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ)โดยประมำณ

5.3.4

[] บำท
[] บำท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยประมำณ
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้ สิน้

5.4

[] บำท
[] บำท

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี ำนักงำนและสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง้ แต่วนั ที่ [•] จนถึงวันสิน้ สุดกำรเสนอขำย ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.30 น. ในวันทำ
กำรของสำนักงำนและแต่ละสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี ำนักงำนและสำขำของผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตัง้ แต่วนั ที่ [•] จนถึงวันสิน้ สุดกำรเสนอขำย ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.30 น. ใน
วันทำกำรของสำนักงำนและแต่ละสำขำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2
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ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนทีม่ ขี อ้ มูลไม่แตกต่ำงไปจำกหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จำก website ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี http://www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำร
จองซือ้ หุน้ สำมัญ
5.5

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรมิให้มกี ำรจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขำยให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะที่
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้
ได้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ท่เี กีย่ วข้องของบริษัท ฯ รวมถึง
กองทุนรวมซึง่ บริษทั ฯหรือกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของ
บริษทั ฯ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรร
หุน้ ที่เหลือจำกกำรจองซื้อทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2552 (รวมถึงทีม่ กี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องกำรจอง กำรจัดจำหน่ ำย และกำร
จัดสรรหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มกี ำรแก้ไขเพิ่มเติม ) บริษัทฯมี
วัตถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) บุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนสถำบัน จำนวน [•] หุน้
(2) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย จำนวน [•] หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนในกำรเสนอขำยหุน้ ให้กบั บุคคลทีม่ ใิ ช่
สัญชำติไทยจะเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ
ในกำรใช้ดุลพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภท เพื่อทำให้กำรจองซือ้ หุน้ ในครัง้
นี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
(ก)

วิ ธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน จานวน [•] หุ้น
กำรจัด สรรหุ้น สำมัญ ให้แ ก่บุ คคลทัวไป/ผู
่
้ลงทุน ประเภทสถำบัน นัน้ ให้อ ยู่ในดุลยพินิจของผู้จ ัด
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่จี ะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญให้กบั บุคคลใดก็ได้ โดยกำรจัดสรรจะพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆอันได้แก่ ปริมำณกำรซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์หรือ กำรมีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องด้ำนวำณิชธนกิจ หรือด้ำนอื่นๆกับ ผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์เป็ นต้น และหำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อบุคคลทัวไป/ผู
่
้ลงทุนประเภท
สถำบัน ครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจอง
ซือ้ หุน้ ของบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถำบัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้

(ข)

วิ ธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย จานวน [•] หุ้น
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ ริหำร
ของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย โดยจะทำกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือ
จะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้กบั บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดจองซื้อของผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯหรือ
บริษทั ย่อยครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุในข้อ
5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
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5.6

วันและวิ ธีการจอง การชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้น
รำยละเอียดวิธกี ำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ มีดงั ต่อไปนี้

5.6.1

สาหรับผูจ้ องซื้อที่เป็ นบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถำบัน จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(1)

การจองซื้อโดยการส่งใบจอง พร้อมเอกสารประกอบ
(ก) ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน [] หุ้น และต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็ นนิติบุคคล จะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้
แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้
จองซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำหรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง และสำเนำทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง)
 ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือ
เดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์
จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย)
 ผู้จองซื้ อประเภทนิ ติ บุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย:
สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของ
ผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิ ติ บุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำม
เป็ นนิตบิ ุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation)
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุค คล (ถ้ำ มี) พร้อ มแนบสำเนำใบต่ ำงด้ำ ว หรือสำเนำหนังสือเดิน ทำง
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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นอกจำกนี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องแนบแบบสอบถำม Suitability Test (แบบประเมินควำมสำมำรถใน
กำรรับควำมเสีย่ งในกำรลงทุน) ซึง่ ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผูจ้ องซือ้ ในกรณีทผ่ี จู้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์รอ้ งขอ
(ข) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนและสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.30 น. ของวันที่ [•]
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
1) หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [•] ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.30 น หรือก่อนเวลำ 12.00 น. ของ
วันที่ [•] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
(หรือทีเ่ รียกว่ำ”เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ ทีส่ ำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำร โดยให้ลงวันที่ [•] หรือวันที่ [•] และชื่อ
เจ้ำของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบ
โอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผู้จองซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อ
ชำระค่ำผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบัง คับแล้วใน
วันจองซือ้
2) หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [•] หลังเวลำ 12.00 น. และในวันที่ [•] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระ
เงินค่ำจองซือ้ ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่ำ “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ (ก) กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำย
ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ พ ร้อ มทัง้ เขีย นชื่อ นำมสกุ ล ที่อ ยู่แ ละเบอร์โ ทรศัพ ท์ท่ีติด ต่ อ ไว้
ด้ำนหลัง (ข) กำรโอนเงิน ให้โอนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หุน้ ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ อง
ซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื้อ ได้จ ำกผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ท่ีผู้จองซื้อ
ประสงค์จะจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดซือ้ รวมในส่วน
ของตนให้แก่บริษทั ต่อไป
(ง) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนำใบจองซือ้ ตำมข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมข้อ 5.7.1 (ค) มำยื่น
ควำมจำนงในกำรจองซือ้ หุน้ และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ได้ทผ่ี จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมสถำนที่
ทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.30 น. ของวันที่ [•] โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีร่ บั
จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(จ) ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุกรำย
เข้ำบัญชีของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และอำจจะพิจำรณำตัดสิทธิกำรจองซือ้
หุ้น สำมัญ ของผู้จ องซื้อ รำยที่ธ นำคำรไม่ สำมำรถเรีย กเก็บ เงิน ตำมเช็ค แคชเชีย ร์เ ช็ค หรื
อดร๊ำฟท์ทไ่ี ด้เรียกเก็บเงินครัง้ แรก
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจอง
ซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.7.1 (ก)-(ง) ได้
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(2)

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์โดยผูจ้ องซือ้ จะต้อง
เป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ
5.2 ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจอง
ซือ้ โดยผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุม
เพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่ำน
(Password login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่ำได้ศกึ ษำข้อ มูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุน
ในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะจัด
ให้มหี นังสือชีช้ วน ในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
(ข) ผู้จ องซื้อ สำมำรถจองซื้อ ได้ท่เี ว็บ ไซต์ข องผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ ต ำมที่ระบุ ไ ว้ใ นข้อ 5.2
ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ [•] ถึง 16.30 น. ของวันที่ [•]
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุ้นตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็ น เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะดำเนินกำรเรียกเก็บเงินจำกบัญชีผจู้ องซือ้ ทุกรำย และ
อำจจะพิจำรณำตัดสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ รำยทีไ่ ม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจอง
ซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผู้
จองซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (2) (ก)-(ค) ได้
(ฉ) หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถทำกำรจองซือ้
ตำมวิธกี ำรจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้

(3)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
(ก) กำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภท
อื่น ๆ กับ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ ซ่ึง ผ่ ำ นขัน้ ตอนกำรรู้จ ัก ลู ก ค้ำ และตรวจสอบเพื่อ ทรำบ
ข้อเท็จจริง เกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทีร่ ดั กุมเพียงพอ และผูจ้ องซือ้
ต้องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์
และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ต้องแนบเอกสำร
ใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชี้ชวน ในเว็บไซต์
(Website) ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ำมดังนี้
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(ข) ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตอ้ งแจ้งกำรจัดสรรจำนวนหุน้ จองให้แก่ผจู้ องซือ้
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำทีเ่ สนอขำย จำนวนเงินที่ ต้อง
ชำระ กำรฝำกหุน้ วิธกี ำรและวันทีต่ ้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถ ศึกษำ
ข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วน ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือจำกหนังสือชีช้ วนผ่ำน www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนำกำรลงทุ นของผู้จดั จำหน่ ำ ยหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรทีใ่ ช้ชำระโดยวิธี เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
(ง) ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้รบั ทรำบข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วนดังกล่ำว
(จ) ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียดกำรจองซื้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสังกำรจองซื
่
อ้ ผ่ำนระบบที่ ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำร
ลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.30 น. ของวันที่ [•]
(ช) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุ้นตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็ น เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะดำเนินกำรเรียกเก็บเงินจำกบัญชีผจู้ องซือ้ ทุกรำย และ
จะตัดสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ รำยทีไ่ ม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจอง
ซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (3) (ก)-(ช) ได้
(ญ) หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถทำกำรจองซือ้
ตำมวิธกี ำรจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้
5.6.2

สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ำจำนวน [] หุน้ และ
ต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้
หุน้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนำมโดย
ผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิ ติบุ ค คลนัน้ พร้อ มประทับ ตรำสำคัญ ของบริษัท (ถ้ ำ มี) และแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
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 ผู้จองซื้ อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบ
สำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น
ที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ น
ผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผูป้ กครองทีผ่ ปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และสำเนำทะเบี ยน
บ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูป้ กครอง)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงที่
ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีทเ่ี ป็ นผูเ้ ยำว์จะต้องแนบหลักฐำนที่
แสดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย
 ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติ
บุคคลหรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอง
ซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำ
สำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
หนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
 ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติ
บุคคล สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation)หนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับและสำเนำหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
นอกจำกนี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องแนบแบบสอบถำม Suitability Test (แบบประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรรับควำมเสีย่ งในกำรลงทุน ) ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ ในกรณีท่ี
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ
(ข) ผู้จ องซื้อ สำมำรถจองซื้อ ได้ท่สี ำนักงำนและสำขำของผู้จดั กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับประกัน กำร
จำหน่ ำยเท่ำนัน้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.30 น.
ของวันที่ [•]
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
1) หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [•] หรือก่อนเวลำ 12.00น. ของวันที่ [•] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงิน
ค่ำจองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ”เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ ที่
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำร
โดยให้ลงวันที่ [•] หรือวันที่ [•] และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ เท่ำนัน้ ทัง้ นี้
กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชี
เพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมข้อ 5.2 ที่
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ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอน
เงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจองซือ้
2) หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [•] หลังเวลำ 12.00 น. และในวันที่ [•] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำ
จองซื้อตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ ำ
“Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่ำนัน้
(ง) ทัง้ นี้ (ก) กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมข้อ 5.2 พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพ ท์ท่ตี ิดต่ อไว้ด้ำ นหลัง (ข) กำรโอนเงิน ให้โ อนเงิน เข้ำบัญ ชีจ องซื้อหุ้นของผู้จดั จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ซ่งึ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์โดย
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจะดำเนินกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื้อในส่วนของตนให้แก่
บริษทั ต่อไป ผูจ้ องซือ้ จะต้องนำใบจองซือ้ ตำมข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมข้อ 5.7.2 (ค)
มำยื่น ควำมจ ำนงในกำรจองซื้อ หุ้น และช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ หุ้น ได้ท่ีผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.30 น. ของวันที่ [•]
(จ) ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผูจ้ องซือ้
ทุกรำยเข้ำบัญชีของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัด
สิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ รำยทีธ่ นำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊ำฟท์ทไ่ี ด้เรียกเก็บเงินครัง้ แรก
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจองซือ้ และ
ขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผู้
จองซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้
5.7
5.7.1

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหุ้นเกิ นกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขาย
ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน
ในกรณีทม่ี กี ำรจองซือ้ หุน้ เกินกว่ำจำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยสำหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลย
พินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ สำหรับผูล้ งทุนประเภทสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2

5.7.2

ผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
ในกรณีทม่ี กี ำรจองซือ้ หุน้ เกินกว่ำจำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยสำหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
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5.8
5.8.1

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ในกรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จำกผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรรำย
นัน้ ๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรร โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 14 วันนับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ใน
กรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำร
จองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้อง
ทำกำรชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้
รับกำรจัดสรร นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วัน ดังกล่ำว จนถึงวันทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั เงินค่ำจองซือ้ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำ
จองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจอง
ซือ้ หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำร
สูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

5.8.2

ในกรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นน้ อยกว่าจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จำกผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่
ครบตำมจำนวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ แก่ผจู้ อง
ซือ้ ผ่ำนตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้ผทู้ จ่ี องซือ้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ครบตำมจำนวนทีจ่ อง
ซือ้ โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะ สังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถ
คืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิน้ สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้
ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั เงินค่ำจองซือ้ ทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็ค
คืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อ
ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

5.8.3

ในกรณี ผ้จู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น อันเนื่ องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้นตาม
เช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จำกผูจ้ องซือ้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำร
คืนเช็คค่ำจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรอันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ หุน้
ตำมเช็คค่ำจองซือ้ หุน้ หรือเนื่องจำกกำรปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในกำรจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวต้องติดต่อขอรับเช็ค
ฉบับดังกล่ำวคืนจำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 15

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.8.4

กรณี ที่มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้น
กำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ทบ่ี ริษทั ฯและ/หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ใช้สทิ ธิ
ยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ ำยหุ้นตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุน้ ของบริษทั ฯ ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ทุกรำยได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำร
จองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที
(2) ในกรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดที่ทำให้บริษทั ฯต้องระงับ และ/หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
และ/หรือ ไม่ สำมำรถส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ สนอขำยได้ ผู้จ องซื้อ มีสิท ธิจ ะยกเลิก กำรจองซื้อ
หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ (1) หรือ (2) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 รำยทีร่ บั จองซือ้ หุน้ จำกผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีย่ กเลิกกำรจองซือ้ ดังกล่ำว จะดำเนินกำร
ให้มกี ำรส่งมอบเงินค่ำจองซือ้ หุน้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใดๆให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจอง
ซื้อหลักทรัพย์นัน้ ๆ โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่สน้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หุ้น
โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงิน
ค่ำจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วัน
ดังกล่ำว จนถึงวันทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั เงินค่ำจองซือ้ แล้วตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำก
ได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื
ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้ อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำย
ใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้
ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

5.9

วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”) เป็ นนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั และให้บริกำรรับฝำกใบหลักทรัพย์ทจ่ี องซือ้ ในกำรเสนอขำยครัง้ นี้แล้ว กล่ำวคือ ผู้
จองซื้อสำมำรถใช้บ ริกำรของศูนย์ร ับฝำกหลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless
system) ได้ทนั ที ทัง้ นี้เพื่อให้ผจู้ องซื้อสำมำรถขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทนั ทีท่ี
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) ซึ่ง แตกต่ ำ งจำกกรณี ท่ีผู้จองซื้อจะขอรับ ใบหลัก ทรัพ ย์ โดยผู้จ องซื้อ หลักทรัพ ย์จ ะไม่สำมำรถขำย
หลักทรัพย์ได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จนกว่ำจะได้รบั ใบหลักทรัพย์
ดังนัน้ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนและนักลงทุนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้
บริษทั ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

(ก) ในกรณี ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จ ะขอรับใบหลักทรัพ ย์ โดยให้ออกใบหลักทรัพ ย์ในนำมของผู้จองซื้อ นำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท คือ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จะทำกำรส่งมอบใบหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่
ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อ ทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจอง
ซือ้ ภำยใน 15 วันนับจำกวันปิ ดทำกำรจองซือ้ หุน้ ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์
ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหลักทรัพย์ ซึง่ อำจจะได้รบั
ภำยหลังจำกที่หลักทรัพย์ของ บริษัทได้รบั อนุ ญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai)แล้ว
(ข) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำก
หลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ีนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั คือ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จะออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบัน ทึกยอดบัญชีจำนวน
หลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝำกหลักทรัพย์อยู่และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วัน
นับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ท่ี
ผู้จองซื้อฝำกไว้ ในกรณี น้ี ผู้ท่ีได้รบั กำรจัด สรรจะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุญำตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ทำกำรซือ้ ขำยได้
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ หลักทรัพย์เลือกให้บริษทั ฯดำเนินกำรตำมข้อ 5.10 (ข) ชื่อผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้อง
ตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ดัง
มีรำยละเอียดและวิธกี ำรตำมข้อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีน้ี
บริษัทฯจะดำเนินกำรนำหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันนับจำกวัน
ปิ ด กำรจองซื้อ ในกรณี น้ี ผู้ท่ีไ ด้ร ับ กำรจัด สรรจะสำมำรถขำยหลัก ทรัพ ย์ท่ีไ ด้ร ับ กำรจัด สรรในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และหำกผูจ้ องซือ้ ต้องกำรจะถอนหลักทรัพย์ออกจำกบัญชีของบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สำมำรถติดต่อได้ทศ่ี นู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่ำธรรมเนียมกำร
ถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำทีศ่ ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทัง้ นี้ กำรถอนหลักทรัพย์ทฝ่ี ำกไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้จองซื้อที่นำฝำก
หลักทรัพย์ในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภำยในวั นที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุน้ ในบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 5.9 (ค) ให้แก่ผจู้ องซือ้
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