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 TG 234/2561                                                                                                                     

 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561  
 
เร่ือง         แจ้งรายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  ซี เอ แซด  (ประเทศไทย)  

จ ากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ
จดัสรรหุ้น  

เรียน        กรรมการและผู้จดัการ  
               ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
                 บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งข้อมลูความคืบหน้าเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่
ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ของบริษัท ซี เอ แซด  (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน)  (“CAZ”) รวมถึงรายละเอียด
และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ ตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ที่มีสทิธิได้รับจดัสรร
หุ้น (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบบันี)้ ดงันี ้ 
                 1. การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรกของ CAZ ได้รับอนญุาตค าขอเสนอขายหลกัทรัพย์
จากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เมื่อ  16 พฤศจิกายน 2561 และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วนของ CAZ มีผลใช้บงัคบัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 
                2. CAZ ก าหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในเบือ้งต้นท่ีราคา 3.60 – 4.10  บาทตอ่หุ้น โดย CAZ และ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย จะร่วมกันพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายสดุท้ายและคาดว่าจะ
ประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final) ได้ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องจองซือ้ที่ราคา
ดงักลา่วเท่านัน้ หลงัจากทราบราคา ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายสดุท้าย (Final Price) ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ 
CAZ ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรกให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมต่อไปผ่านการแจ้งข่าวของบริษัทฯ  บนเว็บไซต์
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) เว็บไซต์ของ CAZ  (www.caz.co.th)  
และ บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (www.ktbst.co.th) 

3. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ที่มี
สิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบบันี )้ ได้แก่ วนัที่ 8 ถึง 10 มกราคม 2562 (รวม 3 วนัท าการ) โดยมี
รายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกับการจองซือ้ดังกล่าวปรากฏตามที่ก าหนดในส่วนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วนของ CAZ และเอกสารประกอบการจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ ที่บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสง่ข้อมลูที่เก่ียวกบัการจองซือ้ดงักลา่วทางไปรษณีย์ให้กบัผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้น (ตามที่ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบบันี)้ ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ ในการเสนอขายตอ่
ประชาชนเป็นครัง้แรก (Record Date) ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 
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อย่างไรก็ดี ในการจดัสรรนัน้ CAZ มีสิทธิใช้ดลุพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่บคุคลใดหรือผู้จองซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท า
ขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบงัคบัของ CAZ หรือ 
(ข) CAZ มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่
ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น (ง) CAZ ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย
ภายใต้กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ โดยเรียกประชาชนเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
มีสทิธิได้รับการจดัสรรหุ้นซึง่อยูภ่ายใต้ข้อจ ากดัการจดัสรรข้างต้นวา่ “ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ที่มีสทิธิได้รับจัดสรร
หุ้น” ทัง้นี ้เพื่อมิให้มีข้อพิจารณาวา่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อนั
ท าให้ CAZ ต้องปฏิบตัินอกเหนือไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย บริษัทฯ จึงไม่จดัสง่เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ทกุรายที่มีที่อยูต่ามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นอยูน่อกประเทศไทย หรือมีสญัชาติตา่งด้าว อยา่งไรก็ตาม 
CAZ อาจจะเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทนุหรือผู้จองซือ้ตา่งประเทศ หรือที่ไมอ่ยูใ่นประเทศไทยโดยอาศยัข้อยกเว้น
ที่มีอยูภ่ายใต้กฎหมายตา่งประเทศ  
                      ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นซึ่งมีความประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ  
CAZ สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซี
อาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ 18 อาคารออลซีซัน่ส์เพลส ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ภายในระยะเวลาการ
จองซือ้ (ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ของวนัท่ี 8 ถึง 10 มกราคม 2562)  
                     นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ  CAZ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ด้วย โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ ลงทุนที่มีความสนใจหรือประสงค์จะทราบข้อมูลในเร่ืองข้างต้น  สามารถดาวน์โหลด 
(Download) เอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  (www.takunigroup.com) เว็บไซต์ของ CAZ  (www.caz.co.th)  
และ บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (www.ktbst.co.th) นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ สามารถ
ดาวน์โหลดหนงัสอืชีช้วนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ ในครัง้นีไ้ด้ที่เว็บไซต์ของสานกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th)  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
                                                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ  
                                                                                                      
 
  
                                                                                                             นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์  
                                                                                                                 รองกรรมการผู้จดัการ 
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