บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.
1.1

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ เพิม่ ทุนของ
บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่ รำไว้หุ้นละ 1.00 บำท คิดเป็ น
ร้อยละ 23.08 ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและชำระแล้วทัง้ หมด ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ โดยรำยละเอียดมีดงั นี้
ผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์
ทีอ่ ยู่ของผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
จำนวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขำย

ระยะเวลำจองซือ้
มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ
รำคำเสนอขำยหุน้ ละ
มูลค่ำรวมของหุน้ สำมัญใหม่ทเ่ี สนอขำย
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอืน่

1.2

: บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”)
: เลขที่ 1 อำคำรเก้ำ พูลทรัพ ย์ ชัน้ 7 ซอยลำดพร้ำ ว 19 ถนน
ลำดพร้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
: หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: 30,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 23.08 ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและ
ช ำระแล้ว ทัง้ หมดของบริษัท ฯ ภำยหลัง กำรเสนอขำยหุ้น ต่ อ
ประชำชนในครัง้ นี้
: 15 - 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
: 1.00 บำท
: 4.00 บำท
: 120 ล้ำนบำท
: หุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ สนอขำยในครั ง้ นี้ จ ะได้ ร ั บ สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประกำร

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 30,000,000 หุน้ ของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ มีสดั ส่วนในกำรเสนอขำยดังนี้

ประเภทนักลงทุน
เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำรคุณของผูจ้ ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบัน
เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อย

จานวนหุ้น
ร้อยละ 33.33
หรือเท่ำกับ 10,000,000 หุน้
ร้อยละ 66.67
หรือเท่ำกับ 20,000,000 หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรใช้
ดุลพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ะจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ
เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซือ้ หุน้ ของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้
ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่
เพราะหุ้นที่จดั สรรในการเสนอขายครังนี
้ ้ มีไม่พอสาหรับการเสนอขายต่อประชาชนทัวไปในวงกว้
่
าง
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ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินกำรจัด
จำหน่ ำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่นักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มอี ุปกำรคุณของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์และนัก
ลงทุนสถำบัน โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1) เท่ำนัน้ จะเป็ น
ผูด้ ำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
ในกำรพิจำรณำประเภทของนักลงทุน ให้ยดึ ตำมนิยำมทีก่ ำหนดดังต่อไปนี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หมำยถึง ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำหรือนิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่นัก
ลงทุนสถำบัน ตำมคำจำกัดควำมทีร่ ะบุไว้ดำ้ นล่ำง แต่เป็ นผูม้ อี ุปกำรคุณทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับทีป่ รึกษำ
ทำงกำรเงิน ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ซึง่ รวมถึงลูกค้ำทีท่ ำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้ำนกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำทำงกำร
เงิน บริษทั คู่คำ้ ผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และผูแ้ นะนำธุรกิจด้ำนกำรซือ้
ขำยหลักทรัพย์หรือด้ำนกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน หรือผู้ท่คี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทัง้ ที่ติดต่ อในปจั จุบนั ที่เคยติดต่อ หรือผู้ท่คี ำดว่ำจะติดต่อใน
อนำคต หรือบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั หรือเคยติดต่อ หรือคำดว่ำจะติดต่อในอนำคต ซึง่ จองซือ้ หุน้
สำมัญผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ตนเอง กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ใ น
ข้อ 5.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลกั ษณะต้องห้ำม ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทัง้
ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจำกกำรจองซือ้ ทัง้ หมด
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล
หรือเพื่อกำรจัดกำรโครงกำรลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นที่
มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
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(ฎ) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย หมำยถึง
1. บุคคลธรรมดำหรือนิตบิ ุคคล ซึง่ ทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ควำมช่วยเหลือในทำงใดๆไม่ว่ำ
โดยตรงหรือ โดยอ้อ ม แก่ บ ริษัท ฯ และ/หรือ บริษัท ย่ อ ย รวมถึง บุ ค คลธรรมดำหรือ นิ ติบุ ค คลที่มี
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย เช่น ผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ
ผูจ้ ดั หำสินค้ำ บริษทั คู่คำ้ สถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ต่อ ผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้กำรสนับสนุนข้อมูลทำง
ธุรกิจ ผูแ้ นะนำลูกค้ำและธุรกิจ ฯลฯ เป็ นต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะได้
ติดต่อ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว
2. บุคคลธรรมดำหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ต้องกำรชักชวนให้มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
กับบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ต่อไปในอนำคต รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว และพนักงำน
หรือทีป่ รึกษำของนิตบิ ุคคลดังกล่ำวด้วย
3. บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถทำคุณประโยชน์
ให้ควำมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในกำร
ประกอบธุรกิจได้ ทัง้ ในปจั จุบนั และอนำคต ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูม้ อี ำนำจ
ควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้น ทัง้ ในปจั จุบนั และในอนำคต
4. บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั กรรมกำรหรือ ผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อย รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว
5. พนักงำนของบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และ/หรือบริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด และ/หรือ
บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ/หรือบริษทั ดีจโิ ฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือบริษทั กินซ่ำ
โฮม จำกัด และ/หรือบริษทั คิวเซฟไดมอนด์ จำกัด
ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยตำมข้อ 1.-5. ข้ำงต้น จะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2.1 เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ ไม่รวมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยกำรจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่
นักลงทุนในครัง้ นี้ จะมีกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ.70/2552
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี ำรและเงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน
พ.ศ. 2552 และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง กำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่
16 ธันวำคม พ.ศ. 2557
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จำนวน 30,000,000 หุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับ
หุน้ สำมัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประกำร
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริษทั ฯ จะนำหุน้ สำมัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึง่
บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม พ.ศ.
2557 ให้พจิ ำรณำรับหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้รบั หุน้ ของบริษทั ฯ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ แล้ว และพบว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ทีจ่ ะนำ
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนำคม
2546 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรำยย่อย ซึง่
บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำยและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระ
แล้ว โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ ขำย ซึง่ เมื่อบริษทั ฯ ได้จำหน่ำยหุน้
สำมัญต่อประชำชนแล้ว จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุน
รำยย่อย และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์รบั หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ำมผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดให้บริษทั ฯ ต้องสัง่
ห้ำมผูม้ สี ว่ นร่วมในกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยอื่นๆนำหุน้ ของตนซึง่ มีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้อยละ 55 ของทุน
ชำระแล้วหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนแล้วเสร็จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ
เริ่ม ทำกำรซื้อ ขำยในตลำดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ โดยหลัง จำกวันที่หุ้น ของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูท้ ถ่ี ูกสังห้
่ ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขยำยหุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ำม
ขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำยหุน้ ส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อ
ครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี

2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ ของบริษทั ฯ โอนได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ นัน้ ทำให้ผถู้ อื หุน้ ต่ำงด้ำวถือหุน้ อยูใ่ นบริษทั ฯ รวมกัน
เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ โดยกำรโอนหุน้ รำยใดทำให้อตั รำส่วนกำรถือ
หุน้ ของคนต่ำงด้ำวของบริษทั ฯ เกินกว่ำอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ รำยนัน้
ได้ กำรโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมือ่ ผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลำยมือชือ่ ของผูโ้ อนกับผูร้ บั
โอนและส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน กำรโอนหุน้ ใช้ยนั บริษทั ฯ ได้เมื่อนำยทะเบียนหุน้ ของ บริษทั ฯ ได้รบั คำร้อง
ขอให้ลงทะเบียนหุน้ แล้ว และใช้ยนั บุคคลภำยนอกได้เมื่อนำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้
แล้ว เมื่อนำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ เห็นว่ำกำรโอนหุน้ ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้นำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ
ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำร้องขอ หำกกำรโอนหุน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นำย
ทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ แจ้งแก่ผยู้ ่นื คำร้องภำยใน 7 วัน ในกรณีทห่ี นุ้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็ นหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขำยในศูนย์ซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ (OTC) และ/หรือศูนย์
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ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ล่วงหน้ำ (Futures) ให้กำรออกใบหุน้ ของบริษทั ฯ และกำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
3.
3.1

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้น
ที่เสนอขาย
ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรกำหนดรำคำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิ
ต่อหุน้ ของบริษทั ฯ (Price to Earnings Ratio: P/E) ทัง้ นี้ รำคำหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำย 4.00 บำทต่อหุน้ คิดเป็ น
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมำณ 36.36 เท่ำ โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุน้ จำกผลกำไรสุทธิ 4
ไตรมำสทีผ่ ่ำนมำตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2558 ซึง่ เท่ำกับ 13.95 ล้ำนบำท หำรด้วย
จำนวนหุน้ สำมัญทัง้ หมดทีเ่ รียกชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ (Fully Diluted)
จำนวน 130 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท ทำให้ได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.11 บำท โดยอัตรำส่วน
รำคำต่อกำไรสุทธิของหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยคิดเป็ นอัตรำส่วนลด (discount) ประมำณร้อยละ 50.47 จำกอัตรำส่วน
รำคำต่อกำไรสุทธิของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เฉลีย่ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏำคม
2557 - 30 มิถุนำยน 2558 ซึง่ อยู่ทป่ี ระมำณ 72.05 เท่ำ แต่มอี ตั รำส่วนเพิม่ (premium) ประมำณร้อยละ 95.06
จำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของกลุ่มอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง/หมวดวัสดุก่อสร้ำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเฉลีย่ ในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ซึง่ อยู่ทป่ี ระมำณ 18.64 เท่ำ
ทัง้ นี้ อัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิของบริษทั ฯ ทีเ่ ท่ำกับ 36.36 เท่ำ ดังกล่ำว คำนวณจำกผลประกอบกำรใน
อดีต โดยทีย่ งั ไม่ได้พจิ ำรณำถึงผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในอนำคต

3.2

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย จึงเปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในหมวดธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง ซึง่ มีลกั ษณะกำร
ประกอบธุรกิจทีม่ คี วำมใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และของกลุ่ม
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง/หมวดวัสดุก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏำคม 2557 - 30 มิถุนำยน 2558 ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ตลาดรองที่จด
ราคาเฉลี่ย
ทะเบียน/หมวดธุรกิ จ (บาท)*

บริษทั บำงกอก เดค- 1) รับเหมำตกแต่งภำยใน mai/อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์
คอน จำกัด (มหำชน) อำคำร ประเภท
และก่อสร้ำง
(BKD)
คอนโดมิเนียม โรงแรม
สำนักงำน
ห้ำงสรรพสินค้ำ
มหำวิทยำลัย
โรงพยำบำลและสถำนที่
รำชกำร
2) ผลิตและจัดจำหน่ำย
ส่วนที่ 3 หน้ำ 5

4.08

P/E เฉลี่ย
(เท่า)**

ราคาพาร์
(บาท)

65.82

0.50

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ตลาดรองที่จด
ราคาเฉลี่ย
ทะเบียน/หมวดธุรกิ จ (บาท)*

เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตำม
คำสังซื
่ อ้ ของลูกค้ำ
บริษทั บิวเดอสมำร์ท ขำยวัส ดุ ก่ อ สร้ ำ ง อุ ป กรณ์ mai/อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์
จ ำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) เครื่อ งมือ และเครื่อ งใช้ ใ น และก่อสร้ำง
(BSM)
กำรก่ อ สร้ ำ งและตกแต่ ง
ภำยใน
กลุ่มอสังหำริมทรัพย์
และก่อสร้ำง/หมวด
วัสดุก่อสร้ำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai)

P/E เฉลี่ย
(เท่า)**

ราคาพาร์
(บาท)

1.11

39.08

0.10

-

18.64

-

-

72.05

-

ทีม่ ำ: SETSMART
*เป็นรำคำหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก คำนวณโดยใช้มลู ค่ำกำรซื้ อขำยหำรด้วยปริมำณกำรซื้อขำย สำหรับช่วงเวลำ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1
กรกฎำคม 2557 - 30 มิถุนำยน 2558
**P/E คำนวณจำกข้อมูลกำรซื้อขำยย้อนหลัง สำหรับช่วงเวลำ 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2557 - 30 มิถุนำยน 2558 โดยทีย่ งั
ั ยหนึ่งทีน่ กั ลงทุนควรพิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจลงทุน
ไม่ได้พจิ ำรณำผลกำรดำเนินงำนในอนำคตซึง่ เป็ นปจั จัยสำคัญปจจั

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยไม่ได้นำอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของหมวดอสังหำริมทรัพย์
และก่อสร้ำงของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มำร่วมพิจำรณำ เนื่องจำกดัชนีหลักทรั พย์ของหมวดอุตสำหกรรม
ดังกล่ำวได้เริม่ มีกำรคำนวณตัง้ แต่วนั ที่ 5 มกรำคม 2558 แต่ยงั ไม่ได้มกี ำรคำนวณอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ
ของหมวดอุตสำหกรรมดังกล่ำว แต่อย่ำงใด
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธกี ำรจองซือ้ หุน้
และวิธกี ำรจัดสรรหุน้ ตำมทีร่ ะบุไว้เอกสำรฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีทเ่ี กิดปญั หำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำร
ดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นกั ลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ
สูงสุด
5.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ กระทำผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
5.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
5.2.1

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
999/9 อำคำรสำนักงำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสำร 0-2658-6301

5.2.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
287 อำคำรลิเบอร์ตส้ี แควร์ ชัน้ 16 ถนนสีลม เขตบำงรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2695-5000 เบอร์โทรสำร: 0-2631-1702
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 98 อำคำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ ชัน้ 10
ถนนสำธรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์: 0-2862-9999 เบอร์โทรสำร: 0-2862-9915

(หำกไม่ได้กล่ำวถึงผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ รวมเรียกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผูจ้ ดั จำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยว่ำ “ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์”)
5.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ ำยหุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ซึง่ จะเสนอขำยหุน้ ต่อนักลงทุน จำนวน 30,000,000 หุน้ (สำมสิบล้ำนหุน้ ) ในรำคำ
หุ้นละ 4.00 บำท โดยผู้จดั จำหน่ ำ ยหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ ำยหุ้นในลักษณะ
รับประกันผลกำรจัดจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting) ทัง้ นี้ ภำยใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้
ในหนังสือสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุน้ (Underwriting Agreement)
นอกจำกนี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ ในครัง้ นี้
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหุ้น
(Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขใดๆ ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยหุน้ (Underwriting Agreement) หรือ
(2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจหรือกำรเมือง
ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี้ หรือ
(3) เมื่อ มีก ำรยกเลิก สัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยหุ้น (Underwriting
Agreement) หรือ
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(4) เมื่อมีเหตุทท่ี ำให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลั กทรัพย์ หรือหน่ วยงำน
รำชกำรสังระงั
่ บหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
ได้ หรือ
(5) เมื่อดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ลดต่ ำลงกว่ำ 1,400 จุด ณ เวลำใดๆ
ก่อนสิน้ สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุน
ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญและกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ สำมัญข้ำงต้น จะ
เป็ นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
หุน้
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ ำยหุน้
ในครัง้ นี้จำกเหตุขำ้ งต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุน้
(Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยและผูจ้ ดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรคืนเงินจองซือ้ ทัง้ จำนวนให้แก่ผู้จองซือ้ แต่ละรำยทีจ่ องซือ้ หุน้ สำมัญ
ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.8.4
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,600,000 บำท โดยจะชำระ
เงินตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในสัญญำแต่ งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหุ้น (Underwriting
Agreement)

5.3.3

ประมาณการจานวนเงิ นที่บริษทั ฯ จะได้รบั จากการเสนอขายหลักทรัพย์
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 30,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 4.00 บำท
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุน้
(ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
จำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั
จำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั ต่อหุน้

5.3.4

120,000,000 บำท
7,001,000 บำท
112,999,000 บำท
3.77 บำท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอให้รบั หุน้ สำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (1)
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำตลำดหลักทรัพย์ฯ
ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยประมำณ (2)
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้ สิน้
หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่
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50,000
96,000
30,000
3,600,000
25,000
50,000
150,000
3,000,000
7,001,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
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(1) ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
(2) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หมำยถึง ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำทีป่ รึกษำทำงกฎหมำย และค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์
และกำรนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน และค่ำตอบแทนนำยทะเบียนหุน้

5.4

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
ผูป้ ระสงค์จะจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ ของ
บริษทั ฯ ได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2 ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 15-17 กรกฎำคม พ.ศ.
2558 ในวันและเวลำทำกำรของสำนักงำนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผู้มอี ุปกำรคุณของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบัน รวมถึงผู้มอี ุปกำรคุณของบริษัทฯ
และ/หรือบริษทั ย่อย สำมำรถดำวน์โหลด (download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูลไม่แตกต่ำงจำกร่ำงหนังสือชีช้ วนที่
ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ได้ก่อนจองซือ้ หุน้ สำมัญ ผ่ำน
website ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

5.5

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยและผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกั นกำรจำหน่ ำย ตำมที่
ระบุในข้อ 5.2 จะดำเนินกำรมิให้มีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่รี ่วมจัด
จำหน่ำย กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อยของตนเอง และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำวทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงทีม่ กี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม) และจะไม่จดั สรรหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยให้แก่บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหุน้ หรือเกินกว่ำ
อัตรำทีป่ ระกำศกำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง กำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ทีอ่ อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน ซึ่งใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 16
ธันวำคม 2557 เป็ นต้นไป (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรรหลักทรัพย์ทเ่ี หลือจำกกำรจองซือ้
ของผูจ้ องซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมด
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำร
คุณของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบัน จำนวน 10,000,000 หุน้ และ (2) เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำร
คุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 20,000,000 หุ้น อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ ที่จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่
ละประเภท เพื่อทำให้กำรจองซือ้ หุน้ ในครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
(ก)

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ทีจ่ ะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ
ในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้กบั บุคคลใดก็ได้ โดยกำรจัดสรรจะ
พิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ อันได้แก่ ปริมำณกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือกำรมี
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องด้ำนกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน หรือด้ำนอื่นๆกับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เป็ น
ต้น ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ ผมู้ อี ุปกำรคุณของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบัน
จะต้องมีจำนวนขัน้ ต่ำ 1,000 หุน้ และต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ และหำกยอดกำรจองซือ้ หุน้
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
สำมัญของผูม้ อี ุปกำรคุณของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบัน ครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของผูม้ อี ุปกำรคุณของผูจ้ ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
(ข)

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมกำรบริษทั หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยจะทำกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใด
และ/หรือในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้กบั บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จำนวน
หุน้ สำมัญที่จดั สรรให้แก่ผู้มอี ุปกำรคุณรำยใด จะต้องมีจำนวนขัน้ ต่ ำ 1,000 หุ้นและต้องเพิม่ เป็ นจำนวน
ทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จะต้องจองซือ้ กับผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 และตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้เท่ำนัน้ หำกยอดจอง
ซื้อของผู้มอี ุปกำรคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ก่อนครบ
กำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
ทัง้ นี้ หุน้ ส่วนทีเ่ หลือจำกควำมต้องกำรของบุคคลตำมข้อ (ก) และ (ข) ให้จดั สรรตำมดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.6

วันและวิ ธีการจองและการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้น
รำยละเอียดวิธกี ำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ มีดงั ต่อไปนี้
5.6.1

สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุป กำรคุ ณของผู้จดั จำหน่ ำ ยหลัก ทรัพย์ และนัก ลงทุ น สถำบัน จะต้องปฏิบ ัติต ำมวิธีกำร
ดังต่อไปนี้
(1)

การจองซื้อโดยการส่งใบจองพร้อมเอกสารประกอบ
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้
โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล
นัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้ อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้
แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำร
อื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ น
ผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
 ผู้จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาชาวต่ า งชาติ : ส ำเนำใบต่ ำ งด้ำ วหรือ ส ำเนำหนัง สือ
เดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้อง
แนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย)
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
 ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่ จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำ
หนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อก
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
นิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำม
ของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิ ติ บุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ น
นิตบิ ุคคล หรือสำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ในกรณีท่ผี จู้ องซื้อได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินกำร
จัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ให้ผจู้ องซือ้ ดำเนินกำรกรอกใบ
จองซือ้ หุน้ ลงนำมตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อทีใ่ ห้ไว้กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจอง
ซือ้ หุน้ ให้ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซื้อจะต้องแนบ
เอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อ มลงลำยมือ ชื่อ ตำมตัว อย่ ำ งลำยมือ ชื่อ ที่ใ ห้ไ ว้ก ับ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ย เพื่อ เป็ น เอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้
บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่ำวคือ ผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำก
หลักทรัพย์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้ ดังกล่ำวจะต้อง
กรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินงำนตำม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำและนิติ
บุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพำะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของ
ข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้
(ข) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนและสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ 15-17 กรกฎำคม พ.ศ.
2558
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.00 น. หรือก่อน
เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ
โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ”เช็คธนำคำร”) หรือดรำฟท์ ทีส่ ำมำรถเรียก
เก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำร โดยให้ลงวันที่
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ไม่เกินวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ
เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้
ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ทีไ่ ด้ดำเนินกำร
แจ้ง ควำมประสงค์ใ ห้โ อนเงิน เพื่อ ช ำระค่ ำ ผู ก พัน โดยอัต โนมัติ และระบบกำรเงิน โอน
อัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจองซือ้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ 16 กรกฏำคม พ.ศ. 2558 หลังเวลำ 12.00 น. และในวันที่ 17
กรกฏำคม พ.ศ. 2558 ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ตำม
จำนวนทีจ่ องซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic
Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (แล้วแต่
กรณี) พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล ทีอ่ ยู่และเบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อไว้ด้ำนหลัง โดยผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำย จะ
ดำเนินกำรโอนเงินของยอดซือ้ รวมในส่วนของตนให้แก่บริษทั ฯ ต่อไป
(ง) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนำใบจองซือ้ ตำมข้อ 5.6.1 (1) (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมข้อ 5.6.1 (1) (ค)
มำยื่นควำมจำนงในกำรจองซือ้ หุน้ และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ได้ทผ่ี จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละ
รำยตำมสถำนทีท่ ่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ 15-17 กรกฎำคม
พ.ศ. 2558 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีร่ บั จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำร
รับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(จ) ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ของผูจ้ องซือ้ ทุกรำยเข้ำ
บัญชีของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ อง
ซือ้ รำยทีธ่ นำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ทไ่ี ด้เรียกเก็บเงิน
ครัง้ แรก
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดทีท่ ำให้บริษทั ฯ ต้องระงับ
และ/หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขำยได้
ทัง้ นี้ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ ละรำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่
ครบถ้วนตำมข้อ 5.6.1 (1) (ก)-(ง) ได้
(2)

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
(ก)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2
(เฉพำะรำยทีเ่ ปิ ดรับจองซือ้ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ซึง่ ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำกัด ) โดยผู้
จองซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จดั จำหน่ ำย
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หลัก ทรัพ ย์จ ะต้อ งมีก ำรควบคุม ดูแลกำรจองซื้อ ผ่ำ นระบบออนไลน์ ท่รี ัด กุม เพีย งพอ
สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ช่อื ผู้ใ ช้ (Username) และรหัสผ่ำ น
(Password login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่ำได้ศกึ ษำและรับทรำบข้อมูลเกีย่ วกับกำร
เสนอขำยหุ้น เพิ่ม ทุ น ในหนั ง สือ ชี้ช วนกำรเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ แ ละ/หรือ ข้อ มูล สรุ ป
(Executive Summary) และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่ำว ก่อนกำรส่งคำสังจองซื
่
อ้ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (Online) โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy)
รวมถึงไม่ตอ้ งต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะ
จัดให้มหี นังสือชีช้ วนและข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่ำวใน website ของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ วิธกี ำรจองซือ้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยอำจกำหนดเพิม่ เติม สำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง
(ข) ผูจ้ องซื้อสำมำรถจองซื้อได้ท่เี ว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื้อ
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ) ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 15
กรกฏำคม พ.ศ. 2558 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรเรียกเก็บเงินจำกบัญชีผู้จองซือ้ ทุกรำย และอำจจะพิจำรณำ
ตัดสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ รำยทีไ่ ม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดทีท่ ำให้บริษทั ฯ ต้องระงับ
และ/หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขำยได้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำม
ข้อ (2) (ก)-(ค) ได้
(ฉ) หำกผูจ้ องซื้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้ อผ่ำนระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสำมำรถทำกำรจองซื้อ
ตำมวิธกี ำรจองในข้อ 5.6.1 (1) ได้
(3)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
(ก) กำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ซึ่ง
ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษทั หลักทรัพย์
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ หรือบัญชีประเภทอื่นๆ
กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ซ่งึ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รดั กุม
เพียงพอ และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่ำได้ศกึ ษำและรับทรำบข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุน
ในหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอม
ส่วนที่ 3 หน้ำ 13

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ดังกล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซือ้
(ข) ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้งกำรจัดสรรจำนวนหุน้ จองให้แก่ผจู้ องซือ้
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำทีเ่ สนอขำย จำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระ
กำรฝำกหุ้น วิธกี ำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผู้จองซื้อสำมำรถศึกษำข้อมูล
เกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำกหนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูล
สรุป (Executive Summary) ผ่ำนทำง website ของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์และ website ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ค) ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น ของผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ต้อ งตรวจสอบตัว ตนของผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่ใช้ชำระโดยวิธเี งิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
(ง) ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำและรับทรำบข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนใน
หนังสือชีช้ วนและ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวน
และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่ำว
(จ) ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำน
ทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทป ต้อ งบัน ทึก ค ำสัง่ กำรจองซื้อ ผ่ ำ นระบบที่ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน
วันและเวลำบันทึกกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.00 น. ของวันที่ 15-17 กรกฎำคม พ.ศ.
2558
(ช) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะดำเนินกำรเรียกเก็บเงินจำกบัญชีผจู้ องซือ้ ทุกรำย และจะ
ตัดสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ รำยทีไ่ ม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดทีท่ ำให้บริษทั ฯ ต้องระงับ
และ/หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขำยได้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำม
ข้อ (3) (ก)-(ช) ได้
(ญ) หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถทำ
กำรจองซือ้ ตำมวิธกี ำรจองในข้อ 5.6.1 (1) ได้
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5.6.2

สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย

ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(1)

การจองซื้อโดยการส่งใบจองพร้อมเอกสารประกอบ
(ก) ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน
1,000 หุ้น และต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผู้จองซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียด
กำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ น
นิติบุคคล จะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้


ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้
แนบสำเนำทะเบีย นบ้ำ นที่มีเ ลขประจ ำตัว ประชำชน 13 หลัก หรือ สำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้
จองซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) สำเนำบัตรประจ ำตัว ประชำชนของผู้ป กครองที่ผู้ป กครองลงนำมรับ รองสำเนำ
ถูกต้อง และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดย
ผูป้ กครอง)



ผู้จองซื้ อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่ างชาติ : สำเนำใบต่ ำงด้ำวหรือ สำเนำหนังสือ
เดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง ในกรณีทเ่ี ป็ นผูเ้ ยำว์จะต้องแนบ
หลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย



ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ น
นิตบิ ุคคลหรือสำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบ
ต่ำงด้ำว หรือ สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง



ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนำหนังสือแสดงควำมเป็ น
นิติบุคคล สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับและสำเนำหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำ
สำคัญ ของนิ ติบุ ค คล (ถ้ำ มี) พร้อ มแนบส ำเนำใบต่ ำ งด้ำ ว หรือ ส ำเนำหนัง สือ เดิน ทำง
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำร
จองซือ้ ให้ผจู้ องซือ้ ดำเนินกำรกรอกใบจองซือ้ หุน้ ลงนำมตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อทีใ่ ห้ไว้กบั
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ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และจัดส่งใบจองซือ้ หุน้ ให้ผจู้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยไม่ต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบ
เอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรำยละเอียดถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมลงลำยมือชื่อตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อทีใ่ ห้ไว้กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบ
หลักทรัพย์ แต่ประสงค์ท่จี ะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless System)
กล่ำวคือ ผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิก
เลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวจะต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน”ข้อมูลเพิม่ เติม
สำหรับดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผูจ้ อง
ซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุคคล” สำหรับผูจ้ องซือ้ นิตบิ ุคคลเท่ำนัน้ และลง
นำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้
(ข) ผู้จ องซื้อ ต้อ งช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ หุ้น ตำมจ ำนวนที่จ องซื้ อ ณ วัน จองซื้อ โดยผ่ ำ นระบบ Bill
Payment ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. กรณี ชาระด้วยการนาฝากหรือโอนเงิ นด้วยเช็ค หรือแคชเชี ยร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผ่าน
ระบบ Bill Payment
(ก) ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยเฉพำะ
“บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)-เพื่อจองซื้อ
หุ้น 2”
และจะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 16 กรกฎำคม 2558 ซึง่ จะต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้
จำกสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ พร้อมกับแนบใบ
แจ้งกำรชำระเงิน (Bill-Payment) ทีก่ รอกรำยละเอียดเป็ นทีเ่ รียบร้อย
(ข) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ จำนวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจองซือ้
(ค) กรุณำระบุช่อื -นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค
หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์
(ง) ผูจ้ องซือ้ ต้องใช้ใบนำฝำกแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
Ref.1 เป็ นเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก และต้องชำระผ่ำนเคำน์เตอร์ของธนำคำร
ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนัน้ และกรุณำระบุหมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อ
ได้
(จ) กำหนดระยะเวลำกำรชำระด้วยกำรนำฝำก หรือโอนเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊ำฟท์ผ่ำนระบบ Bill Payment:
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. วันที่ 15 กรกฎำคม 2558 ถึง เวลำ 12.00 น. วันที่ 16 กรกฎำคม
2558 (ตำมเวลำทำกำรของธนำคำร)
กำหนดกำรรับจองซือ้ และกำรรับเอกสำรที่เกีย่ วข้องกับกำรจองซือ้ กรณีชำระด้วยกำร
นำฝำกหรือโอนเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ผ่ำนระบบ Bill Payment:
ระหว่ำงวันที่ 15 กรกฎำคม 2558 ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 16.00 น. วันที่ 16
กรกฎำคม 2558 ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น.
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2. การชาระด้วยการโอนเงิ น ผ่านระบบ Bill Payment (เฉพาะการโอนด้วยเงิ นสดเท่านัน้ )
(ก) ฝำก/โอนเงินผ่ำนระบบ Bill-Payment เท่ำนัน้
“บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)-เพื่อจองซื้อ
หุ้น 2”
(ข) ฝำก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจองซือ้
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องใช้ใบนำฝำกแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
Ref.1 เป็ นเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก และต้องชำระผ่ำนเคำน์เตอร์ของธนำคำร
ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนัน้ และกรุณำระบุหมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อ
ได้
(ง) กำหนดระยะเวลำกำรชำระด้วยเงินโอน (เฉพาะโอนด้วยเงิ นสดเท่านัน้ ):
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. วันที่ 15 กรกฎำคม 2558 ถึง เวลำ 16.00 น. วันที่ 17 กรกฎำคม
2558 (ตำมเวลำทำกำรของธนำคำร)
กำหนดกำรรับจองซื้อและกำรรับเอกสำรที่เกีย่ วข้องกับกำรจองซือ้ กรณีชำระด้วยเงิน
โอน (เฉพาะโอนด้วยเงิ นสดเท่านัน้ ):
ตัง้ แต่เวลำ 9.00-16.00 น. วันที่ 15-17 กรกฎำคม 2558
3. ผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมธนาคารเอง (ถ้ามี)
(ค) ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ของผู้
จองซือ้ ทุกรำยเข้ำบัญชีของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยเพื่อเรียกเก็บเงิน
และจะตัดสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ รำยทีธ่ นำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ทไ่ี ด้เรียกเก็บเงินครัง้ แรก และผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้แก่บริษทั ฯ ต่อไป
(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะขอยกเลิกกำรจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) กำรเกิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดทีท่ ำให้บริษทั ฯ ต้องระงับ
และ/หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขำยได้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.6.2 (1) (ก)-(ค) ได้
5.7

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหุ้นเกิ นกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขาย
5.7.1

ผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีทม่ี กี ำรจองซือ้ หุน้ เกินกว่ำจำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยสำหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณของผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์และนักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 5.2

5.7.2

ผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
ในกรณีท่มี ีกำรจองซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยสำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของ
บริษทั ฯ และ/หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทั
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5.8

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
5.8.1

ในกรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้อ 5.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จำกผู้จองซื้อทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร
รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นแก่ผู้ท่จี องซื้อ โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ
ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้น โดยกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำน
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็ นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ท่ี
ระบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยในระยะเวลำดังต่อไปนี้
ประเภทผูจ้ องซื้อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ ข อ ง ผู้ จั ด  นำเข้ำบัญชี ATS ในกรณี
จาหน่ ายหลักทรัพย์
ลู ก ค้ ำ ดั ง กล่ ำ วได้ ร ั บ กำร
ยืนยันกำรใช้ ATS แล้ว หรือ
 น ำ เ ข้ ำ บั ญ ชี ซื้ อ ข ำ ย
หลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชี
ทีล่ กู ค้ำแจ้งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ  โอนเงิน ผ่ ำ นบัญ ชีธ นำคำร
และ/หรือบริษทั ย่อย
ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบจองซื้ อ
หลักทรัพย์
 เช็คสังจ่
่ ำย

ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภำยใน 5 วันทำกำร

ภำยใน 7 วันทำกำร

ภำยใน 10 วันทำกำร

โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนัก
หักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ให้แก่ ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ขำ้ งต้น ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รำยที่มหี น้ำที่
รับผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อ หุ้นทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร นับแต่ วนั ที่พ้นกำหนดเวลำดังกล่ำว จนถึง
วันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนเงินตำมวิธกี ำรข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้
หุน้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือ เกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั 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
ไม่ครบตำมจำนวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร
ส่วนที่ 3 หน้ำ 18

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หุน้ แก่ผจู้ องซือ้ ผ่ำนตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้ผทู้ จ่ี องซือ้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่
ครบตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยกำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะ
สังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจอง
ซือ้ ภำยในระยะเวลำดังต่อไปนี้
ประเภทผูจ้ องซื้อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ ข อ ง ผู้ จั ด  นำเข้ำบัญชี ATS ในกรณี
จาหน่ ายหลักทรัพย์
ลู ก ค้ ำ ดั ง กล่ ำ วได้ ร ั บ กำร
ยืนยันกำรใช้ ATS แล้ว หรือ
 น ำ เ ข้ ำ บั ญ ชี ซื้ อ ข ำ ย
หลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชี
ทีล่ กู ค้ำแจ้งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ  โอนเงิน ผ่ ำ นบัญ ชีธ นำคำร
และ/หรือบริษทั ย่อย
ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบจองซื้ อ
หลักทรัพย์
 เช็คสังจ่
่ ำย

ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภำยใน 5 วันทำกำร

ภำยใน 7 วันทำกำร

ภำยใน 10 วันทำกำร

โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนัก
หักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ขำ้ งต้น ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รำยที่มหี น้ำที่
รับผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้องทำกำรชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร นับแต่ พน้ กำหนดเวลำดังกล่ำว จนถึง
วันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนเงินตำมวิธกี ำรข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้
เข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจำก
ควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุในข้อ
5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชี
ธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็คซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.8.3

ในกรณี ผ้จู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น อันเนื่ องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อ
หุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ต ำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 5.2 ซึ่ง เป็ น ผู้ร ับ จองซื้อ หุ้น จำกผู้จ องซื้อ รำยนั น้ ๆ จะ
ดำเนินกำรคืนเช็คค่ำจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรอันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรียก
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เก็บเงินค่ำจองซือ้ หุ้นตำมเช็คค่ำจองซื้อหุน้ โดยผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืน
จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ภำยใน 14 วัน
ทัง้ นี้ หำกผู้จองซื้อไม่ ได้ร ับกำรจัดสรรหุ้น อันเนื่ องมำจำกกำรปฏิบตั ิผิด เงื่อ นไขในกำรจองซื้อ ผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ภำยในระยะเวลำดังต่อไปนี้
ประเภทผูจ้ องซื้อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ ข อ ง ผู้ จั ด  นำเข้ำบัญชี ATS ในกรณี
จาหน่ ายหลักทรัพย์
ลู ก ค้ ำ ดั ง กล่ ำ วได้ ร ั บ กำร
ยืนยันกำรใช้ ATS แล้ว หรือ
 น ำ เ ข้ ำ บั ญ ชี ซื้ อ ข ำ ย
หลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชี
ทีล่ กู ค้ำแจ้งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ  โอนเงิน ผ่ ำ นบัญ ชีธ นำคำร
และ/หรือบริษทั ย่อย
ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบจองซื้ อ
หลักทรัพย์
 เช็คสังจ่
่ ำย

ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภำยใน 5 วันทำกำร

ภำยใน 7 วันทำกำร

ภำยใน 10 วันทำกำร

โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี
5.8.4

กรณี ที่มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้น
กำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ท่บี ริษทั ฯ และ/หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ และจัดจำหน่ ำยหุน้ ตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้
ในหนังสือสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหุน้ ของบริษทั ฯ (Underwriting
Agreement) ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.3.1 ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ทุกรำยได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำร
จองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที
(2) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดที่ทำให้บริษัทฯ ต้องระงับและ/หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
และ/หรือ ไม่ สำมำรถส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ สนอขำยได้ ผู้จ องซื้อ มีสิท ธิจ ะยกเลิก กำรจองซื้อ
หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุ กำรณ์ตำมข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รำยที่รบั จองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อ
ดังกล่ำว จะดำเนินกำรให้มกี ำรส่งมอบเงินค่ำจองซือ้ หุน้ โดยไม่มดี อกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้
จองซือ้ ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์นนั ้ ๆ โดยกำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผู้
จองซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยในระยะเวลำทีร่ ะบุไว้ในตำรำงด้ำนล่ำง
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ประเภทผูจ้ องซื้อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ ข อ ง ผู้ จั ด  นำเข้ำบัญชี ATS ในกรณี
จาหน่ ายหลักทรัพย์
ลู ก ค้ ำ ดั ง กล่ ำ วได้ ร ั บ กำร
ยืนยันกำรใช้ ATS แล้ว หรือ
 น ำ เ ข้ ำ บั ญ ชี ซื้ อ ข ำ ย
หลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชี
ทีล่ กู ค้ำแจ้งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ  โอนเงิน ผ่ ำ นบัญ ชีธ นำคำร
และ/หรือบริษทั ย่อย
ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบจองซื้ อ
หลักทรัพย์
 เช็คสังจ่
่ ำย

ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภำยใน 5 วันทำกำร

ภำยใน 7 วันทำกำร

ภำยใน 10 วันทำกำร

โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนัก
หักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ให้แก่ ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ขำ้ งต้น ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รำยที่มหี น้ ำที่
รับผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้องทำกำรชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรร นับแต่วนั ที่พ้นกำหนดเวลำดังกล่ำว
จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนเงินตำมวิธกี ำรข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำ
จองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจำก
ควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้อ
5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชี
ธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็คซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9

วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) และศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ได้ตกลงรับทีจ่ ะทำหน้ำทีเ่ ป็ นนำยทะเบียนหุ้นให้กบั บริษัทฯ โดยผูจ้ องซือ้ สำมำรถใช้บริกำรของ
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุน้ ทีต่ นได้รบั กำรจัดสรรเข้ำสูร่ ะบบซือ้ ขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System)
อันเป็ นผลให้ผจู้ องซือ้ สำมำรถขำยหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
อนุ ญำตให้หุ้นของบริษัทฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึง่ แตกต่ำงกับกรณีท่ผี ู้จองซื้อ
ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยผูจ้ องซือ้ จะไม่สำมำรถขำยหุน้ ได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ดังนัน้ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ ของบริษัทฯ ในครัง้ นี้ ผู้จองซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษัท ฯ ดำเนินกำรในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(ก) ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ประสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น โดยให้อ อกใบหุ้น ในนำมของผู้จ องซื้อ นำยทะเบีย น
หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ คือ ศูนย์รบั ฝำกหลัก ทรัพย์ จะทำกำรส่งมอบใบหุ้น ตำมจำนวนที่ได้รบั กำร
จัดสรรให้แก่ผู้ได้รบั กำรจัดสรร ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อ ทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ
ภำยใน 15 วันนับจำกวันปิ ดทำกำรจองซือ้ หุ้น ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้น ที่
ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำก
ทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุญำตให้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว
(ข) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำก
หุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ องซือ้ จะต้องมีบญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้นี ำยทะเบียน
หลัก ทรัพย์ของบริษัท ฯ คือ ศูนย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพย์ จะออกใบหุ้น ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้
ทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝำกหุน้ อยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันนับจำกวันปิ ด
กำรจองซือ้ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำ วจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ ทีผ่ จู้ องซือ้ ฝำกไว้
ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้
ทัน ทีท่ีต ลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยอนุ ญ ำตให้หุ้น ของบริษัท ฯ ท ำกำรซื้อ ขำยได้ใ นตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ หุน้ เลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 5.9 (ข) ชื่อผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้องตรง
กับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่ี จะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซือ้
ดังมีรำยละเอียดและวิธกี ำรตำมข้อ 5.9 (ก) แทน
(ค) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดย
ผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีน้ี บริษทั ฯ
จะดำเนินกำรนำหุน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ จะ
บัน ทึก ยอดบัญ ชีจ ำนวนหุ้น ตำมจ ำนวนที่ผู้จ องซื้อ ได้ร ับ กำรจั ด สรรไว้ใ นบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อก
หลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันนับจำกวันปิ ดกำร
จองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ และหำกผูจ้ องซือ้ ต้องกำรจะถอนหุน้ ออกจำกบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้
จองซือ้ สำมำรถติดต่อได้ทศ่ี นู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้ ตำมอัตรำทีศ่ ูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทัง้ นี้ กำรถอนหุ้นที่ฝำกไว้ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผูจ้ องซือ้ ทีน่ ำฝำกหุน้ ในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถ
ถอนหุน้ ได้ทนั ภำยในวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุน้ ในนำมของผู้
จองซือ้ ตำมข้อ 5.9 (ก) ให้แก่ผจู้ องซือ้
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