
 
 

  

 
 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที ่140/1 ถนนกาญจนาภเิษก แขวง/เขตบางแค จังหวดักรุงเทพฯ 10160   โทร. 02-455-2888  แฟกซ์. 02-455-2763                     

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

 

TG 031 / 2561 

                               7  กมุภาพนัธ์  2561 

 
เร่ือง   ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
เรียน            ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
สิง่ที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 (เอกสารแนบ 1) 

         2. สารสนเทศเกี่ยวกบัการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และการน า บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  
                          จ ากดั  เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ                  
                      (เอกสารแนบ 2) 
                      3. ข้อบงัคับบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สว่นท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น (เอกสาร             
                      แนบ 3) 
                      4. หนงัสอืชีแ้จงเร่ืองการมอบฉนัทะในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นและเอกสารและหลกัฐานท่ี                   
                          ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ (เอกสารแนบ 4) 
                       5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 5) 
                       6. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ (เอกสารแนบ 6) 
                       7. แบบฟอร์มลงทะเบยีน (เอกสารแนบ 7) 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 13 
มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. (ก าหนดเวลาลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารทาคูนิ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบาง
แค กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  (เอกสารแนบ 1) 
            ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้ เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 
2560 โดยได้จดัท าส าเนารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนั และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายในระยะเวลาทีก่ าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 และได้จดัสง่
ส าเนารายงานการประชมุตามเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกนัพิจารณาและรับรอง 
            ความเหน็คณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่
คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องให้ทีป่ระชมุรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุดงักลา่วบนเว็บไซด์ของบริษัทอีกครัง้หนึง่ พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีต้ัง้แต่วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 
แล้ว 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการน า บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด เข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (เอกสารแนบ 2) 
           ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท (TAKUNI) 
โดย (TAKUNI) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.30 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้วมีความประสงค์จะเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี ้เรียกว่า “ตลาดหลกัทรัพย์” ) (Spin-off) ทัง้นีเ้พื่อให้ CAZ มีการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน แยกออกจากธุรกิจของบริษัทและมีการเติบโตของธุรกิจอย่าสงูสดุ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการ
เข้าถงึแหล่งเงินทุนมากขึน้  ตลอดจนมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคต โดย CAZ 
จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนประมาณ  140,000,000 บาท มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนประมาณ 80,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
ในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศปรากฎตามเอกสารแนบ 2 
             ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุครัง้
ที ่2/2561 มีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้นี ้เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความ
แข็งแกร่งให้กับ CAZ ให้มากขึน้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CAZ รวมทัง้เพื่อให้ CAZ 
สามารถระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนีย้ังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CAZ ของบริษัท
ให้มากขึน้  จงึได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการน า CAZ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นประมาณ  40,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 
80,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขาย IPO และ Pre-emptive Rights และก าหนดให้บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการ
เสนอขายหุ้ นสามัญของ CAZ ให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัท (Pre-
emptive Rights) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อัน
จ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามัญดังกลา่ว ซึ่งไม่จ ากดัเพียงการน า CAZ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ และการด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ากัด ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จ านวน ประมาณร้อยละ 
20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (เอกสารแนบ2) 
           ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามที่บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด  (CAZ) จะด าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนประมาณ  140,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้ นสามัญ 
เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้ น
สามัญใน CAZ ลดลงจากร้อยละ 51.30 เหลอืร้อยละประมาณ 36.64 ของทุนจดทะเบียน หรือสดัส่วนการถือหุ้น
ลดลงร้อยละ 14.66 เป็นผลให้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงลดลงใน
สดัส่วนเดียวกันคือร้อยละ 14.66 อย่างไรก็ดี CAZ จะยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลงัจาก IPO 
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ดงันัน้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้ดงักลา่วในระดบัหนึง่ บริษัทจงึก าหนดสดัสว่นการให้สทิธิแก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใน
การจองซือ้หุ้นสามญั ของ CAZ จ านวนประมาณร้อยละ 20 ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือประมาณ 16,000,000 หุ้น 
            ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการ 
เสนอและจัดสรรหุ้ นสามัญของ CAZ  ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น  (Preemptive Rights) 
จ านวนประมาณร้อยละ 20 ของหุ้นสามญัเพิ่มทุนหรือประมาณ 16,000,000 หุ้นมลูค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท 
และก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนด
หลกัเกณฑ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้ นของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท (Pre-emptive Rights) การก าหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CAZ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท วัน
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้ น ดังกล่าว(Record Date) รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัดงักลา่ว 
              จงึเรียนมาเพือ่ทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ี (เอกสารแนบ 6) 
ดงักลา่วข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบยีนเข้าประชมุผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ท่านผู้ถือ
หุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ได้จดัพิมพ์บาร์โค๊ดไว้ (เอกสารแนบ 7) หรือหนงัสอืมอบ
ฉนัทะ (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) (เอกสารแนบ 5) ที่ได้มีการระบชุือ่ผู้ถือหุ้น และเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วม
ประชมุ (เอกสารแนบ 4) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบยีนในวนัประชมุด้วยจกัขอบคณุยิ่ง และสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เลขานกุารบริษัท email: thanasa.k@takuni.com หรือ โทร 0-2455-2888 ต่อ 861(งด
แจกของช าร่วย) อนึง่ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2561 
(Record Date) ในวนัท่ี 20  กมุภาพนัธ์  2561 

 

ขอแสดงความนับถือ 

    
(นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์ ) 

รองกรรมการผู้จดัการ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  นางสาวธนษา  กิตติรดานนัท์ 

                  เลขานกุารบริษัท โทร 02-455-2888 ต่อ 861 โทรสาร  02-455-2763 

tel:02-455-2888

