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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
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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 
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