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TG 235 / 2561                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                       27   ธันวาคม 2561 

เร่ือง แจ้งสทิธิและรายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั     

             (มหาชน) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่ส่งมาด้วย 1.  ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย)   
                                 จ ากดั (มหาชน) (ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ) 

2.  ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุส าหรับผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั      
      (มหาชน) (แบบ ก.) 
3.  Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
4.  รายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั   
     (มหาชน) 
5.  ข้อมลูสรุป (Executive Summary) ของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั   
     (มหาชน) 
 

 ตามที่บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“CAZ”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (“TAKUNI”) จะเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 80,000,000 หุ้น มลู
ค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ  20  ของหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของ CAZ 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้น IPO นัน้ 
 เมื่อวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2561  ที่ประชมุคณะกรรมการของ TAKUNI ครัง้ที ่2/2561  ได้มีมติอนมุติัสดัส่วน
และจ านวนหุ้นของ CAZ ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นชอง TAKUNI และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดงัต่อไปนี ้

1.   ก าหนดสดัสว่นจ านวนหุ้นของ CAZ ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TAKUNI เพื่อรักษาสทิธิ (Pre-    
      emptive Rights) ในอตัราสว่น 50 หุ้นสามญัของ TAKUNI ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ(กรณี  
      มีเศษให้ปัดทิง้) ซึ่งคิดเป็นจ านวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ ที่จะน าเสนอขายทัง้สิน้ไม่เกิน   

16,000,000 หุ้น  และเสนอขายในราคาเดียวกบัการเสนอขายต่อประชาชนครัง้แรก โดยผู้ถือหุ้นของ 
TAKUNI มสีทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ ไม่เกินกว่าสทิธิที่ได้รับ 

2.   ก าหนดให้วนัพธุที ่12 ธันวาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TAKUNI ที่มีสทิธิจองซือ้หุ้น   
สามญัเพิ่ม ทนุของ CAZ ในการเสนอขายต่อประชาชนครัง้แรก (Record Date)  

        
ทัง้นี ้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติแบบค าขอเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนัของ CAZ และแบบแสดงรายการข้อมลูการ

tel:02-455-2888
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เสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วนมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 20 ธันวาคม  2561 โดยมีช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นที่
3.60 – 4.10 บาทต่อหุ้นซึง่ราคาเสนอขายสดุท้ายทะก าหนดโดยวิธีการส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์จากนัก
ลงทนุ (Book Building) ซึง่จะอยู่ในช่วงราคาขายเบือ้งต้นดังกลา่ว โดย CAZ และผู้จดัการจ าหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่าย จะร่วมกันพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายสดุท้ายและคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสดุท้ายได้
ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562   ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องจองซือ้ท่ีราคาดงักล่าว หลงัจากทราบราคา ทัง้นี ้บริษัทฯ 

จะแจ้งราคาเสนอขายสดุท้าย (Final Price) ของหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ CAZ ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรกให้
ทราบในเวลาท่ีเหมาะสมต่อไปผ่านการแจ้งข่าวของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.takunigroup.com) เว็บไซต์ของ CAZ  (www.caz.co.th)  และ บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (www.ktbst.co.th) 
 โดยการเสนอขายจะมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชี ้
ชวนของ CAZ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งในการจัดสรรนัน้ CAZ มีสิทธิใช้ดุลพินิจ
พิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซือ้ร ายใด หากการเสนอขายหรือ
จดัสรรหุ้นดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้ 

(ก.)   เป็นการกระท าขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบยีบข้อบงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือ   
         ต่างประเทศและ/หรือ ข้อบงัคบัของ CAZ หรือ 
(ข.)   CAZ มีหน้าที่ต้องปฏิบติัหรือต้องด าเนินการใดๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตาม 
         กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ 
(ค.)   ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้น 
(ง.)    CAZ ไม่สามารถปฏิบติัตามข้อก าหนดเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้กฎระเบยีบของ  
          ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 
จงึขอเรียนมาเพื่อแจ้งสทิธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ ซึง่มีจ านวนตามที่ระบใุน 

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ CAZ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้ นของ 
TAKUNI ที่มีสิทธิจองซือ้สามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วน
ของ CAZ ได้ที่เว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. หรือ CAZ 
 
                                                                                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                             บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
                                                                                                   นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์ 
                                                                                                       รองกรรมการผู้จดัการ 

tel:02-455-2888


รายละเอียดการจองหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“CAZ”) 

ส าหรบัผูถ้ือหุ้นของบริษทั ทาคนิู กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (“TAKUNI”) 

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย: หุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“CAZ”) 

จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย: 80,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและช าระแลว้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้นี้ 

มลูค่าทีต่ราไว:้ 0.50 บาท ต่อหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ของ TAKUNI ทีม่สีทิธิ
จองซือ้หุน้: 

ถอืหุน้ของ บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่12 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นวนั
ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นของ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป ทีจ่ะมสีทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญั
ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด (Record date) ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ บมจ. ทา
คูนิ กรุ๊ป (Pre-Emptive Right) ในอตัราส่วน 50  หุน้สามญัของบมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 
ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิทัฯ โดยหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีเ่กดิจากการค านวณทีเ่ป็น
เศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป มี
สทิธิจองซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในจ านวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากบัสทิธิที่ตนจะ
ไดร้บั แต่ไม่มสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ เกนิกว่าสทิธทิีต่นจะไดร้บั อย่างไร
กด็ ีเมื่อรวมจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ. ทา
คนูิ กรุ๊ป ทัง้สิน้แลว้ ตอ้งไม่เกนิ 16,000,000 หุน้ 

ราคาเสนอขาย 3.60 ถงึ 4.10 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัฯ และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่าย จะร่วมกนัพจิารณาก าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายภายหลงัโดยเร็ว 
และคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ได้ภายในวนัท่ี 4 
มกราคม 2562 ผ่านการแจ้งข่าวของบรษิัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บนเวป็
ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“www.set.or.th”) เวบ็ไซต์ของบรษิัท 
ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (www.takunigroup.com) เวบ็ไซต์ของ บรษิทั ซ ีเอ 
แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (www.caz.co.th) และเวป็ไซต์ของผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย บรษิทั หลกัทรพัยเ์คทบี ี(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (www.ktbst.co.th)  

ระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 – 17.00 น.  
ของวนัที ่8 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่10 มกราคม 2562 

ตวัแทนรบัจองซือ้ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
87/2 อาคารซอีารซ์ทีาวเวอร ์ชัน้ 18 ออลซซีัน่สเ์พลส ถนนวทิยุ     แขวงลุมพนีี 
เขตปทมุวนั กทม. 10330 
ตดิต่อขอ้มลูเพิม่เตมิทีฝ่่ายวาณิชธนกจิ – ดา้นตลาดทุน  

(1) คุณทว ิถวลัยก์จิด ารงค ์เบอรต่์อ 1185 หรอื 
(2) คุณอนุภทัร ศรสีวุรรณชยั เบอรต่์อ 1190 หรอื 
(3) คุณสอง ศรสีคุนัธพฤกษ์ เบอรต่์อ 1184 หรอื 
(4) คุณจกักธ์ปิ เตชะทตัตานนท ์เบอร ์ต่อ 1185 หรอื 
(5) คุณพชิญน์ร ีพึง่ทรพัย ์เบอรต่์อ 1186 

การตดิต่อรบัเอกสาร TAKUNI ไดจ้ดัสง่เอกสารไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัสทิธิจ์องทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
ทัง้นี้หากผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้บัเอกสารชุดดงัดกล่าง หรอื ตอ้งการใบจองทีม่รีาคาสุดทา้ย



ส าหรบัการจอง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของบรษิัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) (www.takunigroup.com) เวบ็ไซต์ของ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (www.caz.co.th) และเวป็ไซต์ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย บริษัท หลกัทรพัย์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(www.ktbst.co.th) 

วิธีการช าระเงิน โอนเงินผ่าน Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ านั ้น 
: วนัที ่8 – 10 มกราคม 2562 
(หากช าระเป็นเชค็ตอ้งน าฝากผา่น Bill Payment ที ่ธนาคารไทยพาณิชย ์ก่อน
เวลา 12.00 น. ของวนัที ่9 มกราคม 2562 เท่านัน้) 
รายละเอยีดของบญัชธีนาคารทีใ่ชร้บัช าระคา่จองซือ้  
: โอนเงนิโดย Bill Payment ไดท้ี ่ธนาคารไทยพาณิชย ์ทุกสาขา หรอื ช่องทางที่
ธนาคารก าหนด 

เอกสารประกอบการจองซ้ือ 1. ใบจองซือ้ (แบบ ก.) 
2. ใบรับรองการจอง กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ผู้จองต้องสอบถามเลข

ทะเบยีนผูถ้ือหุ้นที่เบอร์ (02-009-9999) (TSD) เพื่อตรวจสอบสทิธทิี่ได้รบั 
และกรอกเลขทะเบยีนในใบจอง ลูกคา้ต้องใชส้ทิธจิอง 1 เลขทะเบยีนผูถ้ือ
หุน้ : 1 ใบจองเท่านัน้ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน (รบัรองส าเนาถูกต้อง) กรณีบตัรตลอดชพีกรุณาแบบ
ส าเนาทะเบยีนบา้น (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

4. หลกัฐานการช าระเงนิใบ Bill Payment  ตามช่องทางทีไ่ดช้ าระ 



แผนท่ี บริษทั หลกัทรพัยเ์คทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ชัน้ 18 อาคารซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ออลซซีัน่เพลส 87/2 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 



 

 
TG 001/2562                                                                                                   
           วนัท่ี 4 มกราคม 2562 
 
เร่ือง       แจ้งราคาเสนอขายสดุท้าย (Final Price) ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  
               จ ากดั (มหาชน) ท่ีจะเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO)  
เรียน      กรรมการและผู้จดัการ  
              ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
              

ตามท่ีบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) แจ้งรายละเอียดและเง่ือนไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด  (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) (“CAZ”)  ท่ีจะเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ 
เฉพาะกลุม่ท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้น ผา่นทางสารสนเทศของบริษัทฯ ฉบบัลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 นัน้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้
ทราบวา่ CAZ ได้ก าหนดราคาเสนอขายสดุท้าย (Final Price) ของหุ้นสามญัเพิม่ทนุของ CAZ ท่ีจะเสนอขายตอ่ประชาชน
เป็นครัง้แรก (IPO) ท่ีราคา 3.90 บาทตอ่หุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CAZ จะต้องจองซือ้
ในราคาดงักลา่ว ตามรายละเอียดเก่ียวกับการจองซือ้ท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัสง่ทางไปรษณีย์ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เฉพาะกลุม่ท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
                                                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ  
                                                                                                      
 
  
                                                                                                             นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์  
                                                                                                                 รองกรรมการผู้จดัการ 

 


