เลขที่ TG 216/2561
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งกาหนดการใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (TAKUNI-W) ครัง้ ที่ 3
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (TAKUNI-W) จานวน 399,999,874 หน่วย โดยมีกาหนดการใช้
สิทธิ ในวันทาการสุดท้ ายของเดือนธันวาคมของทุกปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ กาหนดวัน
ใช้ สทิ ธิครัง้ แรกคือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายคือ วันที่ 28 มกราคม 2564
นัน้
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการใช้ สิทธิ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จ ะ ซื ้อหุ้นสามัญ ของ
บริ ษัทฯ (TAKUNI-W) ดังต่อไปนี ้
1. ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ : ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ 21
และ 24 – 27 ธันวาคม 2561
2. วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ : วันที่ 28 ธันวาคม 2561
3. อัตราการใช้ สทิ ธิ : ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ 1.04 หุ้น
4. ราคาการใช้ สทิ ธิ : 1.93 บาทต่อหุ้น
5. สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ : บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2455-2888 ต่อ 861,555 โทรสาร 0-2455-2763
ติดต่อ : ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
Website: www.takunigroup.com
บุคคลที่ติดต่อ :
คุณธนษา กิตติรดานันท์ และคุณฐิ ติมา ธนาปกิจ
เบอร์ ติดต่อ : 0-2455-2888 ต่อ 861 , 555
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6. เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจานงการใช้ สทิ ธิ
6.1 แบบแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ (“แบบแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิ ”)
ที่กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ ได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้
สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัท ที่ http://
www.takunigroup.com
6.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิ และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
6.3 กรณีใช้ สทิ ธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
นาส่งใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W
ในกรณี ที่ใบสาคัญ แสดงสิทธิ อ ยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ มี
ความประสงค์จะใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญ ต้ องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อเพื่อออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่
ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริ ษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดาเนินการ
แจ้ งกับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อ เพื่อ ออกใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ
สาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทต่อไป
6.4 วิธีการชาระเงิน
ช าระเงิน ตามจ านวนที่ ระบุ ในแบบแสดงความจ านงในการใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ โดยผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นจะต้ องชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคารหรื อคาสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาการนับจากวันกาหนดการ
ใช้ สิทธิ แต่ละครั ง้ โดยขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ “บริ ษั ท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)” เพื่อ การจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน” บัญชีเลขที่ 139-0-89109-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งเทพ สาขา หัวลาโพง
พร้ อมนาส่งสาเนาใบนาฝาก
ทังนี
้ ้การใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้
แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆที่มิได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกและบริ ษัท ตกลงให้ ถือ เป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ ทังนี
้ ้บริ ษั ทจะนาส่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ โดยจะไม่มีการ
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คานวณดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นความจานงขอใช้ สทิ ธิใหม่ได้ ใน
วันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิ ครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
6.5 หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน










บุคคลสัญชาติ : สาเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อ มรับรองสาเนา
ไทย
ถูกต้ อง
บุคคลต่างด้ าว : สาเนาใบต่างด้ าว หนังสือ เดินทางที่ยังไม่หมดอายุพ ร้ อ ม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
นิติบุคคลใน
ประเทศ

: สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิช ย์ไม่
เกิ น 6 เดือนก่อ นวันกาหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อ งและเอกสารหลักฐานของผู้มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ
ตาม(ก) หรื อ(ข) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

นิติบุคคล
ต่างประเทศ

: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์ สนธิ
ข้ อ บังคับ และหนังสือ รับ รองที่อ อกไม่เกิ น 6 เดือ นก่อ นวัน
ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ซึ่ ง รั บ รองโดย Notary Public พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อตาม(ก) หรื อ(ข)พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

Custodian

:

(1) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน
6 เดือนนับจากวันที่รับรองถึงวันจองซื ้อ พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
หรือ
(2) สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of
Incorporation) หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมด้ วย
ตัวอย่างรายมือชื่อทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่
รับรองถึงวันจองซื ้อ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
(3) หนังสือมอบอานาจ ในกรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล มอใช่กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ตามหนังสือรับรอง
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(4) สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้
ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน
(5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(6) ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อเป็ นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในต่ างประเทศสาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องข้ างต้ นทังหมด
้
ต้ องได้ รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อ
รับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองรายมือชื่อของผู้จดั ทา
หรื อให้ ผ้ ใู ห้ คารับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้
รับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้ จดั ทา หรื อรับรองความถูกต้ องโดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้
ดาเนินงานข้ างต้ น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่
รับรองถึงวันจองซื ้อ
กรณีผ้ จู องซื ้อที่ต้องการฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้ องกรอกรายละเอียด
พร้ อมลงนามในเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์ และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA STATUS เฉพาะนิติบุคคล (สาหรับผู้จองซื ้อเกิน
สิทธิต้องแนบสาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณี
ผู้จองซื ้อขอรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคาร ทังนี
้ ้ หากมิได้ ให้ สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชี
ธนาคารดังกล่าวไว้ ธนาคารฯ จะดาเนินการให้ มีการคืน
เงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นด้ วยเช็คหรื อแคชเชียร์
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อ)
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จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์)
รองกรรมการ
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