
                                                                                                                                                 เลขที่…………………….…… 

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังสุดท้าย (TAKUNI-W) 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)         วันที่ยื่นความจ านง................................. 
ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)........................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี ................................................................................................  

 
□ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน  ---- □ บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง ................................................. 
□ นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล □ นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล ....................................................................  
 
ช่ือ  □นาย  □นาง  □นางสาว  □นิติบุคค........................................................................................................................................................................................... ....................................................................................เพศ  □ชาย  □.หญิง  
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดท่ี้บา้นเลขท่ี...............................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..................................................... แขวง/ต าบล............................................................เขต/อ าเภอ............................................................. 
จงัหวดั........................................................  รหสัไปรษณีย.์........................................................สญัชาติ........................................................อาชีพ.............................................................   
วนั/เดือน/ปีเกิด (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล)....................................................หมายเลขโทรศพัท ์(บา้น) ........................................................  (โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)........................................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ........................................................ ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย □ ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย □ หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ในฐานะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
จ านวน..............................................................................................หน่วย ในอตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.12 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

กรณีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ  ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ   

เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขที่เอกสาร วนัที ่ เลขที่สมาชิก จ านวนหุ้น 

     

ราคาใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุ้น) 1.79   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน (บาท)  

 

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามท่ีแสดงความประสงคข์า้งตน้  ขา้พเจา้ตกลงให้ด าการการดงักล่าวต่อไปน้ี (ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้นโปรดท าเคร่ืองหมาย X ในช่องท่ีเลือก) 
□  ในกรณีท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ : ให้ฝากหลกัทรัพยต์ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นช่ือ "บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก" 

และด าเนินการให้บริษทั...........................................................สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี..........................................................น าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั หลกัทรัพยน์ั้น (ช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
เลขท่ี....................................................................มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  และจดัส่งใบหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิ
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ 

□  ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
□ ให้ฝากใบหุ้นเพ่ิมทุนสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก" และน าหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั   และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เพ่ือขา้พเจา้-สมาชิกเลขท่ี 600 ในช่องน้ี  กรุณากรอก “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์
เฉพาะผูท่ี้ประสงค์น าหลกัทรัพยฝ์ากเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น “ เพ่ือน าส่งให้แก่ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ดว้ย  ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามท่ี TSD ก าหนด  จะ
ด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน) 

□  ให้ออกใบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรการใชสิ้ทธินั้นไวใ้นนามของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน  ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้  โดยขา้พเจา้อาจ
ไดรั้บใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

 
 พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงนิตามจ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวโดย 

□  เงินโอน เขา้บญัชีเงินฝากช่ือ  “บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน”   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาหวัล าโพง บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 139-0-89109-9 
□  เช็คบุคคล    □  แคชเชียร์เช็ค    □  ดร๊าฟท์     เลขท่ีเช็ค........................... ............................วนัท่ี....................................................ธนาคาร...................................................สาขา.....................................................โดยสั่งจ่าย   

“บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน”   (ในกรณีท่ีส่งค่าใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นเป็นเชค็บุคคล  แคชเชียร์เชค็  หรือดร๊าฟท ์ จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการถดัไป) 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่า จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนขา้งตน้น้ี   แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบส าคญัสิทธิ  หรือใบแทนใบส าคญัสิทธิตามจ านวนท่ีระบุไวข้า้งตน้หรือไม่กรอกรายละเอียดในใบเจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิให้
ครบถว้น  หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถา้มี)  หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนท่ีใชสิ้ทธิดงักล่าวให้ครบถว้น  หรือไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าวมาถึงบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ภายใน
ก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  ขา้พเจา้ยินยอมให้บริษทัฯ  ด าเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของ TAKUNI-W 

 

   ลงช่ือ............................................................................ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
  (………………………………………………………….) 
 
  ในฐานะผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูรั้บมอบอ านาจ/ผูมี้อ  านาจลงนามแทนของ ............................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

ทลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ TAKUNI-W (ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขท่ี ............................................         วนัท่ี   ............................................................................... 

 
ขา้พเจา้ ...............................................................................................................................................ประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน......................................หุ้น 
 
ในราคาหุ้นละ  1.79 บาท รวมเป็นเงิน.....................................................บาท (................................................... ............................................................................................................................. .....................................................................) 

โดยช าระเป็น   □  เงินโอน □  เชค็บุคคล    □  แคชเชียร์เชค็    □  ดร๊าฟท ์    เลขท่ีเชค็.......................................................วนัท่ี.......................................... ..........ธนาคาร...................................................สาขา.............................................  

พร้อมกนัน้ี  หากไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  ขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัฯ  ด าเนินการส่งมอบหุ้นดงัน้ี 
 
□  ฝากใบหุ้นในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั “ เพ่ือผูฝ้าก"  สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี........................................................................บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี......................................................................... □ 
□  ฝากใบหุ้นในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั “ โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้  

 □  ออกใบหุ้น 

  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ.....................................................................................  



เร่ือง 

 

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังสดุท้าย 

บริษัท ทาคูน ิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (TAKUNI-W) 

Notification of the Last Exercise (XE) of  TAKUNI-W 

      ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้
ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

  TAKUNI-W 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XE     05/01/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    07/01/2021 

 อัตราส่วน (Exercise ratio)    
              ใบแสดงสิทธฯิ (Warrants) : หุน้สามัญ (Common 
shares)  

  1:1.12 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Exercise price (Baht per share))    1.79   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Exercise Date)     13/01/2021 - 27/01/2021 

 วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)  07/01/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          18/01/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 

 



  

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 140/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง/เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160   โทร. 02-455-2888  แฟกซ์. 02-455-2763      

TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 140/1 KHANJANAPISEK RD., BANGKAE, BANGKAE, BANGKOK, THAILAND. 10160 Tel: 02-455-2888 Fax: 02-455-2763 

  

เลขที่ TG 167/63      

วนัท่ี  14 ธนัวาคม  2563  

 

เร่ือง  แจ้งก าหนดการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน)  (TAKUNI-W) ครัง้สดุท้าย (แก้ไข) 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ตามที่บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (TAKUNI-W) จ านวน 399,999,874 หน่วย อาย ุ5 ปี โดยมีก าหนดการใช้
สิทธิในวันท าการสดุท้ายของเดือนธันวาคมของทกุปีนับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ก าหนดวันใช้
สิทธิครัง้แรกคือ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และก าหนดวันใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือ วันที่ 28 มกราคม 2564 นัน้
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (TAKUNI-
W) ครัง้สดุท้าย ดงัต่อไปนี ้
1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  วันที่ 13 - 27 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.30 น. 

(เฉพาะวนัท าการ)  
2. วนัก าหนดการใช้สทิธิ  วนัท่ี 28 มกราคม 2564 
3. อตัราการใช้สทิธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 

1.12 หุ้น 
4. ราคาการใช้สทิธิ  1.79 บาทต่อหุ้น 
5. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน 7 – 28 มกราคม 2564 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ  
6. ระยะเวลาการหยดุพกัการซือ้ขาย 5 – 28 มกราคม 2564 (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะขึน้ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ  เคร่ืองหมาย SP ลว่งหน้า 2 วนัท าการ ก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน) 

7. การสิน้สภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
8. สถานท่ีติดต่อในการใช้สทิธิ  บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก 
 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
 โทรศพัท์ 0-2455-2888 ต่อ 555  
 โทรสาร 0-2455-2763 
 บคุคลท่ีติดต่อ : คณุฐิติมา  ธนาปกิจ 

Website: www.takunigroup.com 

tel:02-455-2888
http://www.takunigroup.com/
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9. เอกสารที่ใช้ในการย่ืนความจ านงการใช้สทิธิ 

9.1  แบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (“แบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ”) ที่
กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ทัง้นีผู้้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 
ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิท ธิ   หรือดาวน์โหลดจากเว็บ ไซต์ของบ ริษัท  ที ่
www.takunigroup.com  

9.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลัง หรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้

สทิธิ และหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้

ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

9.3  กรณีใช้สทิธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) 
น าส่งใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ TAKUNI-W 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
เพ่ือออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว จะด าเนินการแจ้งกับศนูย์รับฝาก
หลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือเพ่ือออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทต่อไป 

9.4 วิธีการช าระเงิน 

ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องช าระเป็นเช็ค  ดราฟต์  ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงิน
ธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแต่ละ
ครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ “บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” บญัชี
เลขที่ 139-0-89109-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา หัวล าโพง พร้อมน าส่งส าเนาใบน า
ฝาก 

ทัง้นีก้ารใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่ าวได้
แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้  ทัง้นีบ้ริษัทจะน าส่งใบส าคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มีการค านวณ
ดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถย่ืนความจ านงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวัน

tel:02-455-2888
http://www.takunigroup.com/
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ก าหนดการใช้สทิธิครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลกิการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าหมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกต่อไป 

9.5 หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 บคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 บคุคลต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าว  หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัก าหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและเอกสารหลกัฐานของผู้ มี
อ านาจลงลายมือช่ือตาม(ก) หรือ(ข) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคล
ต่างประเทศ 

: ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย 
Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้ มี
อ านาจลงลายมือช่ือตาม(ก) หรือ(ข)พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 Custodian : (1) ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจาก
วนัที่รับรองถึงวันจองซือ้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ หรือ 
(2) ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) 
หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายช่ือผู้ มีอ านาจลง
นามพร้อมด้วยตัวอย่างรายมือช่ือที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัที่รับรอง
ถึงวนัจองซือ้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
นัน้ 
(3) หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล มอใช่
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลตามหนงัสือรับรอง 
(4) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน 
(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่าง
ด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้ มีอ านาจลงนามแทน
นิติบคุคล พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
(6) ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้เป็นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องข้างต้นทัง้หมด 
ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความ

tel:02-455-2888
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ถูกต้อง ท าการรับรองรายมือช่ือของผู้ จัดท าหรือให้ผู้ ให้ค ารับรองความ
ถูกต้องของเอกสาร และให้รับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท า หรือรับรองความถูกต้องโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ได้ด าเนินงานข้างต้น และมี
อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีรับรองถึงวนัจองซือ้ 
กรณีผู้ จองซือ้ที่ ต้องการฝากหุ้ นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรัพย์ และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA STATUS เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้ จองซือ้เกินสิทธิ ต้องแนบ
ส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ขอรับเงินค่าจองซือ้หุ้น
โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิได้ให้ส าเนาหน้าแรกของสมดุ
บญัชีธนาคารดงักล่าวไว้ ธนาคารฯ จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้
หุ้นให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้นด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน
นามผู้จองซือ้) 

 
 

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 

   

   

                      (นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์) 

          รองกรรมการ 

 

 

 

tel:02-455-2888
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