เลขที่ TG 121/63
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งกาหนดการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (TAKUNI-W) ครัง้ ที่ 5
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดง
สิ ทธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ (TAKUNI-W) จ านวน 399,999,874 หน่วย อายุ 5 ปี โดยมี
กาหนดการใช้ สิทธิ ในวันทาการสุดท้ ายของเดือนธันวาคมของทุกปี นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ กาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ แรกคือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายคือ วันที่ 28
มกราคม 2564 นัน้
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการใช้ สิทธิ ใบส าคัญ แสดงสิทธิ ที่จ ะ ซือ้ หุ้นสามัญ ของ
บริษัทฯ (TAKUNI-W) ดังต่อไปนี ้
1. ระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
วันที่ 23 – 25 และ 28 - 29 ธันวาคม 2563 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. – 15.30 น.
2. วันกาหนดการใช้ สิทธิ
วันที่ 30 ธันวาคม 2563
3. อัตราการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้
1.12 หุ้น
4. ราคาการใช้ สิทธิ
1.79 บาทต่อหุ้น
5. สถานที่ตดิ ต่อในการใช้ สิทธิ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2455-2888 ต่อ 555
โทรสาร 0-2455-2763
บุคคลที่ติดต่อ : คุณฐิ ตมิ า ธนาปกิจ
Website: www.takunigroup.com
6. เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจานงการใช้ สิทธิ
6.1 แบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ (“แบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ ”)
ที่กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ผู้
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ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้
สิ ท ธิ ในช่ว งระยะเวลาการแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ หรื อ ดาวน์ โหลดจากเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.takunigroup.com
6.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการ
ใช้ สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ สิทธิ (ถ้ ามี)
6.3 กรณีใช้ สิทธิในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
นาส่งใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W
ในกรณี ที่ใบสาคัญ แสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่มี
ความประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ต้ องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อเพื่อออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่
ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริ ษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดาเนินการ
แจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อเพื่อออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
สาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทต่อไป
6.4 วิธีการชาระเงิน
ช าระเงิ น ตามจ านวนที่ ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ โดยผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นจะต้ องชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคารหรื อคาสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาการนับจากวันกาหนดการ
ใช้ สิทธิ แต่ล ะครัง้ โดยขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะ “บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)” เพื่ อการจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุน” บัญ ชีเลขที่ 139-0-89109-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งเทพ สาขา หัวลาโพง
พร้ อมนาส่งสาเนาใบนาฝาก
ทังนี
้ ้การใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่ าวได้
แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆที่มิได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิ กและบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทจะนาส่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ โดยจะไม่มีการ
คานวณดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นความจานงขอใช้ สิทธิใหม่ได้ ใน
วันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
6.5 หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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บุคคลสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
บุคคลต่างด้ าว

: สาเนาใบต่างด้ าว หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

นิตบิ คุ คลใน
ประเทศ

: สาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้ สิทธิ พ ร้ อมรับรองส าเนาถูกต้ องและเอกสารหลักฐานของผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อตาม(ก) หรื อ(ข) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

นิตบิ คุ คล
ต่างประเทศ

: ส าเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อบังคับ และ
หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ ซึ่งรับรองโดย
Notary Public พร้ อมรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อง และเอกสารหลัก ฐานของผู้ มี
อานาจลงลายมือชื่อตาม(ก) หรื อ(ข)พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

Custodian

:

(1) สาเนาหนังสือรั บรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนนับจาก
วันที่รับรองถึงวันจองซือ้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือ
(2) ส าเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท (Certificate of Incorporation)
หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลง
นามพร้ อมด้ วยตัวอย่างรายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่รับรอง
ถึงวันจองซื ้อ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
นัน้
(3) หนัง สื อ มอบอ านาจ ในกรณี ผ้ ูมี อ านาจลงนามแทนนิ ติบุค คล มอใช่
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลตามหนังสือรับรอง
(4) สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษา
ผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน
(5) สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรื อสาเนาใบส าคัญ ประจ าตัวคนต่าง
ด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คล พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(6) ประทับตราสาคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
ทัง้ นี ้ หากผู้จองซือ้ เป็ นประเภทนิ ติบุ คคลที่จ ดทะเบี ยนในต่ างประเทศ
สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องข้ างต้ นทัง้ หมด
ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงาน
อื่ น ใดที่ มี อ านาจในประเทศที่ เอกสารดังกล่าวได้ จัด ท าหรื อ รับ รองความ
ถูก ต้ อ ง ท าการรั บ รองรายมื อ ชื่ อ ของผู้จัด ท าหรื อ ให้ ผ้ ูให้ ค ารั บ รองความ
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ถูกต้ องของเอกสาร และให้ รับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ สถานทูต ไทยหรื อสถาน
กงสุ ล ไทยในประเทศที่ เอกสารได้ จัด ท า หรื อ รั บ รองความถู ก ต้ องโดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินงานข้ างต้ น และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่รับรองถึงวันจองซื ้อ
กรณี ผ้ ูจ องซื อ้ ที่ ต้ อ งการฝากหุ้ นไว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์
สมาชิกเลขที่ 600 จะต้ องกรอกรายละเอียดพร้ อมลงนามในเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรัพ ย์ และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA STATUS เฉพาะนิ ติ บุ ค คล (ส าหรั บ ผู้ จองซื อ้ เกิ น สิ ท ธิ ต้ องแนบ
สาเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื ้อขอรับเงินค่าจองซื ้อหุ้น
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้ หากมิได้ ให้ สาเนาหน้ าแรกของสมุด
บัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ธนาคารฯ จะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ หุ้นด้ วยเช็ คหรื อแคชเชี ยร์ เช็ คขี ดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผู้จองซื ้อ)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์)
รองกรรมการ
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