TG 088 / 2561
4 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 / 2561
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (เอกสารแนบ 1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของ
บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด (เอกสารแนบ 2)
3. รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื ้อที่ดนิ จากบุคคลเกี่ยวโยงกัน (เอกสารแนบ 3)
4. ข้ อบังคับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่งเพื่อรับการมอบอานาจจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5)
6. ขันตอนการลงทะเบี
้
ยน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
7. แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุม (เอกสารแนบ 7)
8. แผนที่ตงการจั
ั้
ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 (เอกสารแนบ 8)
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ให้ เรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2561 ในวัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
(กาหนดเวลาลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.00 น.) ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่
140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ จดั ขึ ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดย
ได้ จดั ทาสาเนารายงานการประชุมแล้ วเสร็จภายใน 14 วัน และได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่
กาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุม (ตาม
เอกสารแนบ 1) เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง
ความเห็ น คณะกรรมการ : เห็ น สมควรเสนอรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบัน ทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อ งให้ ที่ประชุมรั บรอง โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ รายงานการประชุม
ดังกล่าวบนเว็บไซด์ของบริษัทอีกครัง้ หนึ่ง พร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ตังแต่
้ วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2561 แล้ ว
การลงมติ : วาระนี ต้ ้ อ งผ่านมติอ นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตกิ ารซือ้ ที่ดนิ เปล่ าจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน
ข้ อ เท็จจริ งและเหตุผล : ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2561 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มมี ติอนุ มตั ิให้บริ ษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด (“ทาคูนิ แลนด์”) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยของ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการซื ้อที่ดินเปล่าจานวน 2 แปลงตังอยู
้ ่ที่ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค

กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื ้อที่ดินรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดที่ดินจานวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ
72764 และมีมติ ใิ ห้ ทาคูนิ แลนด์ ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ที่ราคา 100 บาท
ต่อหุ้นคิดเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 149,000,000 บาท รวมถึงมีมติให้ บริษัทฯ ทาการขายหุ้นให้ แก่ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เป็ นจานวน 765,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชาระแล้ วของ ทาคูนิ แลนด์ ราคาขาย 110
บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นเงินรวมประมาณ 84,150,000 บาท และมีแผนที่จะนาที่ดนิ ดังกล่าวรวมกับที่ดินที่ทาคูนิ แลนด์ เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ ณ ปั จจุบนั รวม ทังหมดประมาณ
้
15 ไร่ มาพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรั พย์ประเภทบ้ านจัดสรรเพื่อ ขาย โดยมี
รายละเอียดของสารสนเทศปรากฎ (ตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริ ษัทและบุคคลที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่ง
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ของ
บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัดเนื่องจากเป็ นการลงทุนที่สอดคล้ องกับแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพิ่มรายได้ และ
กาไรให้ กบั บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด และจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ (ตามเอกสารแนบ 8 )
ดังกล่าวข้ างต้ น และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะโปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งได้ จัดพิมพ์บาร์ โค๊ ดไว้ (เอกสารแนบ 7) หรื อหนังสือมอบฉันทะ (ปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท) ( ตามเอกสารแนบ 9 ) ที่ได้ มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้ าร่ วมประชุม มาแสดงต่อ
เจ้ าหน้ าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้ วยจักขอบคุณ ยิ่ง และสามารถติดต่อ สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เลขานุการบริ ษัท
email: thanasa.k@takuni.com หรื อ โทร 0-2455-2888 ต่อ 861(งดแจกของชาร่ วย) อนึ่ง บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2 / 2561 (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค )
ประธานกรรมการ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ : นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
เลขานุการบริษัท โทร 02-455-2888 ต่อ 861 โทรสาร 02-455-2763

