TG 031 / 2561
7 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (เอกสารแนบ 1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการนา บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (เอกสารแนบ 2)
3. ข้ อบังคับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
4. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ยงั ดารงตาแหน่งเพื่อรับการมอบอานาจจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)
5. ขันตอนการลงทะเบี
้
ยน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 5)
6. แผนที่ตงการจั
ั้
ดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 (เอกสารแนบ 6)
7. แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุม (เอกสารแนบ 7)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 8)
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อ
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 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 2560 (เอกสารแนบ 1)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ได้ จดั ขึ ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดย
ได้ จดั ทาสาเนารายงานการประชุมแล้ วเสร็จภายใน 14 วัน และได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่
กาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ บนเว็บไซด์ ของบริ ษัทเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2560 และได้ จัดส่งสาเนารายงานการประชุมตาม
เอกสารแนบ 1 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง
ความเห็ น คณะกรรมการ : เห็ น สมควรเสนอรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่ ง
คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบัน ทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อ งให้ ที่ประชุมรั บรอง โดยบริ ษัท ได้ เผยแพร่ รายงานการประชุม
ดังกล่าวบนเว็บไซด์ของบริษัทอีกครัง้ หนึ่ง พร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ ว
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตกิ ารนา บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ (เอกสารแนบ 2)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัท (TAKUNI) โดย
(TAKUNI) ถื อ หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51.30 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ วมีค วามประสงค์จ ะเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี ้ เรี ยกว่า “ตลาดหลักทรั พย์ ” ) (Spin-off) ทัง้ นีเ้ พื่อให้ CAZ มีการดาเนินงานที่ชัดเจน แยกออก
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จากธุรกิจ ของบริ ษัทและมีการเติบโตของธุรกิจ อย่าสูงสุด มีความยื ดหยุ่นและคล่อ งตัวในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ ้น
ตลอดจนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งเพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคต โดย CAZ จะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
100,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนประมาณ 140,000,000 บาท มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท โดยการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนประมาณ 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก
(IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ ที่
2/2561 มีความเห็นว่าการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ กบั
CAZ ให้ มากขึ ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่ง ขั นในธุร กิจ ของ CAZ รวมทัง้ เพื่อ ให้ CAZ สามารถระดมทุน ในตลาด
หลักทรัพย์ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CAZ ของบริษัทให้ มากขึ ้น จึงได้ พจิ ารณาเห็นควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติการนา CAZ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นประมาณ
40,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เสนอขาย IPO
และ Pre-emptive Rights และกาหนดให้ บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขายหุ้นสามัญของ CAZ ให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การเข้ าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ
อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งไม่จากัดเพียงการนา CAZ เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และการดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด
(“CAZ”) ให้ แ ก่ ประชาชนทั่ วไป (IPO) และผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ตามสั ดส่ วนการถื อ หุ้ น (Pre-emptive
right) (เอกสารแนบ2)
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผ ล : ตามที่ บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (CAZ) จะดาเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนประมาณ 140,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนจานวน
ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท จะส่งผลให้ บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นสามัญใน CAZ ลดลงจากร้ อยละ
51.30 เหลือ ร้ อยละประมาณ 36.64 ของทุนจดทะเบียน หรื อ สัดส่วนการถื อ หุ้นลดลงร้ อยละ 14.66 เป็ นผลให้ ผ้ ถู ื อ หุ้นของ
บริษัทได้ รับผลกระทบจากส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิออกเสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกันคือร้ อยละ 14.66 อย่างไรก็ดี CAZ จะยังคง
มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทภายหลังจาก IPO ดังนันเพื
้ ่อลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นดังกล่าวในบริ ษัทจึงกาหนดสัดส่วนการ
ให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือ หุ้น ของบริ ษัทในการจองซื อ้ หุ้ นสามัญ ของ CAZ จ านวนประมาณร้ อยละ 20 ของหุ้นสามัญ เพิ่มทุน หรื อ
ประมาณ 16,000,000 หุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเสนอและจัดสรร
หุ้นสามัญของ CAZ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จานวนประมาณร้ อยละ 20 ของ
หุ้นสามัญ เพิ่มทุนหรื อประมาณ 16,000,000 หุ้นมูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท และกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอ
ขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (Pre-emptive Rights) การกาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น
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เพิ่มทุนของ CAZ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้ น ดังกล่าว(Record Date) รวมทัง้
ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ (เอกสารแนบ 6)ดังกล่าว
ข้ างต้ น และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบ
ฉันทะโปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งได้ จัดพิมพ์บาร์ โค๊ ดไว้ (เอกสารแนบ 7) หรื อหนังสือมอบฉันทะ (ปิ ดอากรแสตมป์ 20
บาท) (เอกสารแนบ 8) ที่ ได้ มีการระบุชื่ อ ผู้ถือ หุ้น และเอกสารแสดงตนเพื่อ การเข้ าร่ วมประชุม มาแสดงต่อ เจ้ าหน้ าที่เพื่อ
ลงทะเบี ย นในวัน ประชุม ด้ วยจัก ขอบคุณ ยิ่ ง และสามารถติด ต่อ สอบถามข้ อ มูล เพิ่ม เติม ได้ ที่ เ ลขานุก ารบริ ษั ท email:
thanasa.k@takuni.com หรื อ โทร 0-2455-2888 ต่อ 861(งดแจกของชาร่วย) อนึ่ง บริษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์ )
รองกรรมการผู้จดั การ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ : นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
เลขานุการบริษัท โทร 02-455-2888 ต่อ 861 โทรสาร 02-455-2763
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