
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 

 


