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เลขที่ TG 167/63      

วนัท่ี  14 ธนัวาคม  2563  

 

เร่ือง  แจ้งก าหนดการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน)  (TAKUNI-W) ครัง้สดุท้าย 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ตามที่บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (TAKUNI-W) จ านวน 399,999,874 หน่วย อาย ุ5 ปี โดยมีก าหนดการใช้
สิทธิในวันท าการสดุท้ายของเดือนธันวาคมของทกุปีนับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ก าหนดวันใช้
สิทธิครัง้แรกคือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และก าหนดวันใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือ วันที่ 28 มกราคม 2564 นัน้
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (TAKUNI-
W) ครัง้สดุท้าย ดงัต่อไปนี ้
1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  วนัท่ี 13 - 27 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.30 น.  
2. วนัก าหนดการใช้สทิธิ  วนัท่ี 28 มกราคม 2564 
3. อตัราการใช้สทิธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 

1.12 หุ้น 
4. ราคาการใช้สทิธิ  1.79 บาทต่อหุ้น 
5. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน 7 – 28 มกราคม 2564 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ  
6. ระยะเวลาการหยดุพกัการซือ้ขาย 4 – 28 มกราคม 2564 (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะขึน้ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ  เคร่ืองหมาย SP ลว่งหน้า 3 วนัท าการ ก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน) 

7. การสิน้สภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
8. สถานท่ีติดต่อในการใช้สทิธิ  บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก 
 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
 โทรศพัท์ 0-2455-2888 ต่อ 555  
 โทรสาร 0-2455-2763 
 บคุคลท่ีติดต่อ : คณุฐิติมา  ธนาปกิจ 

Website: www.takunigroup.com 
 

tel:02-455-2888
http://www.takunigroup.com/
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9. เอกสารที่ใช้ในการย่ืนความจ านงการใช้สทิธิ 

9.1  แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (“แบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ”) ที่
กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ทัง้นีผู้้ ถื อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 
ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิท ธิ   หรือดาวน์โหลดจากเว็บ ไซต์ของบ ริษัท  ที ่
www.takunigroup.com  

9.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลัง หรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้

สทิธิ และหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้

ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

9.3  กรณีใช้สทิธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) 
น าส่งใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ TAKUNI-W 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
เพ่ือออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว จะด าเนินการแจ้งกับศนูย์รับฝาก
หลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพ่ือออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทต่อไป 

9.4 วิธีการช าระเงิน 

ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องช าระเป็นเช็ค  ดราฟต์  ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงิน
ธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแต่ละ
ครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ “บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” บญัชี
เลขที่ 139-0-89109-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวล าโพง พร้อมน าส่งส าเนาใบน า
ฝาก 

ทัง้นีก้ารใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้
แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้  ทัง้นีบ้ริษัทจะน าส่งใบส าคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการค านวณ
ดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถย่ืนความจ านงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวัน

tel:02-455-2888
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ก าหนดการใช้สทิธิครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลกิการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าหมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกต่อไป 

9.5 หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 บคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 บคุคลต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าว  หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัก าหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและเอกสารหลกัฐานของผู้ มี
อ านาจลงลายมือช่ือตาม(ก) หรือ(ข) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคล
ต่างประเทศ 

: ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย 
Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้ มี
อ านาจลงลายมือช่ือตาม(ก) หรือ(ข)พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 Custodian : (1) ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจาก
วนัที่รับรองถึงวันจองซือ้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ หรือ 
(2) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) 
หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายช่ือผู้ มีอ านาจลง
นามพร้อมด้วยตัวอย่างรายมือช่ือที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัที่รับรอง
ถึงวนัจองซือ้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
นัน้ 
(3) หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล มอใช่
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลตามหนงัสือรับรอง 
(4) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน 
(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่าง
ด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้ มีอ านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
(6) ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้เป็นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องข้างต้นทัง้หมด 
ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความ
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ถูกต้อง ท าการรับรองรายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือให้ผู้ ให้ค ารับรองความ
ถูกต้องของเอกสาร และให้รับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท า หรือรับรองความถูกต้องโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ได้ด าเนินงานข้างต้น และมี
อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีรับรองถึงวนัจองซือ้ 
กรณีผู้ จองซือ้ที่ ต้องการฝากหุ้ นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA STATUS เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้ จองซือ้เกินสิทธิ ต้องแนบ
ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หุ้น
โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมดุ
บญัชีธนาคารดงักล่าวไว้ ธนาคารฯ จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้
หุ้นให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผู้จองซือ้) 

 
 

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
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