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เลขท่ี TG 216/2561  

        

วนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2561  

      

เร่ือง  แจ้งก าหนดการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  (TAKUNI-W) ครัง้ท่ี 3 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ตามท่ีบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (TAKUNI-W) จ านวน 399,999,874 หนว่ย โดยมีก าหนดการใช้
สทิธิในวนัท าการสดุท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ก าหนดวนั
ใช้สทิธิครัง้แรกคือ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 และก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือ วนัท่ี 28 มกราคม 2564 
นัน้ 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ ซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ (TAKUNI-W) ดงัตอ่ไปนี ้

1.   ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ : ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ของวนัท่ี 21 
และ 24 – 27 ธันวาคม 2561  

2.    วนัก าหนดการใช้สทิธิ : วนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 
3.    อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1.04 หุ้น 
4.    ราคาการใช้สทิธิ : 1.93 บาทตอ่หุ้น 
5.    สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ : บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก 
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท์ 0-2455-2888 ตอ่ 861,555 โทรสาร 0-2455-2763 
 

ติดตอ่ : ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน  
Website: www.takunigroup.com   
 

บุคคลท่ีติดตอ่ :  
คณุธนษา  กิตติรดานนัท์ และคณุฐิติมา  ธนาปกิจ 
เบอร์ติดตอ่ : 0-2455-2888 ตอ่ 861 , 555 

tel:02-455-2888
http://www.takunigroup.com/
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6.    เอกสารท่ีใช้ในการยื่นความจ านงการใช้สทิธิ 

6.1  แบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั (“แบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ”) 
ท่ีกรอกข้อความถูกต้องชดัเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีผู้้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้
สทิธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี http:// 
www.takunigroup.com  

6.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้โอนด้านหลงั หรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงในการ

ใช้สทิธิ และหนงัสอืมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิท่ียงั

ไม่ได้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

6.3  กรณีใช้สทิธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) 
น าสง่ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจ้งความจ านงใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ

เพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ TAKUNI-W 

ในกรณีท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น  (Scripless) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมี
ความประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สทิธิหรือเพื่อออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ี
ท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าว จะด าเนินการ
แจ้งกับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทตอ่ไป 

6.4 วิธีการช าระเงิน 

ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ โดยผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นจะต้องช าระเป็นเช็ค  ดราฟต์  ตัว๋แลกเงินธนาคารหรือค าสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” เพื่อการจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุน” บัญชีเลขท่ี 139-0-89109-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวล าโพง 
พร้อมน าสง่ส าเนาใบน าฝาก 

ทัง้นีก้ารใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามัญดงักลา่วจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้
แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆท่ีมิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจะน าส่ง
ใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการ

tel:02-455-2888
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ค านวณดอกเบีย้ไม่วา่ในกรณีใดๆ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถยื่นความจ านงขอใช้สทิธิใหม่ได้ใน
วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลิกการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่หมดสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

6.5 หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 บุคคลสญัชาติ
ไทย 

: ส าเนาบัตรประชาชน ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 บุคคลตา่งด้าว : ส าเนาใบต่างด้าว  หนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุพร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบุคคลใน
ประเทศ 

: ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ตาม(ก) หรือ(ข) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบุคคล
ตา่งประเทศ 

: ส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบังคับ และหนังสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย  Notary Public พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอ านาจลง
ลายมือช่ือตาม(ก) หรือ(ข)พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

 Custodian : (1) ส าเนาหนงัสอืรับรองท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 
6 เดือนนบัจากวนัท่ีรับรองถึงวนัจองซือ้ พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ 
หรือ 
(2) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of 
Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนิติบุคคล 
(Affidavit) และรายช่ือผู้ มีอ านาจลงนามพร้อมด้วย
ตวัอยา่งรายมือช่ือท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัท่ี
รับรองถึงวนัจองซือ้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ 
(3) หนงัสอืมอบอ านาจ ในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล มอใช่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ตามหนงัสอืรับรอง 

tel:02-455-2888
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(4) ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้
ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน 
(5) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาใบส าคญั
ประจ าตวัคนตา่งด้าวหรือส าเนาหนงัสอืเดินทางท่ียงัไม่
หมดอาย ุของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 
(6) ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้เป็นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในต่างประเทศส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้องข้างต้นทัง้หมด ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืน
ใดท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือ
รับรองความถกูต้อง ท าการรับรองรายมือช่ือของผู้จดัท า
หรือให้ผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้
รับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยใน
ประเทศท่ีเอกสารได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้องโดย
เจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีได้
ด าเนินงานข้างต้น และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ี
รับรองถึงวนัจองซือ้ 
กรณีผู้จองซือ้ท่ีต้องการฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 จะต้องกรอกรายละเอียด
พร้อมลงนามในเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลกัทรัพย์ และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA STATUS เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้จองซือ้เกิน
สทิธิต้องแนบส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณี
ผู้จองซือ้ขอรับเงินคา่จองซือ้หุ้นโดยการโอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชี
ธนาคารดงักลา่วไว้ ธนาคารฯ จะด าเนินการให้มีการคืน
เงินคา่จองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้) 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 

   

   

                      (นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์) 

          รองกรรมการ 

 

 

 

   

tel:02-455-2888

