
 

บริษทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ที ่30/631005 

วนัที ่6 ตุลาคม 2563 

 

เรื่อง       การจดัตัง้กจิการร่วมคา้ บรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) เกีย่วกบัการลงทุนของ

บรษิทั ไทยยูเน่ียน อนิกรเีดยีนท์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในกจิการร่วมคา้ “บรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ 

ยไูนเตด็ จ ากดั”  

บรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยูไนเตด็ จ ากดั เป็นบรษิทัจดัตัง้ขึน้ใหม่ภายใต้กฎหมายไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการร่วม

ลงทุนกบับรษิทั เบฟเทค จ ากดั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. วนัท่ีเกิดธรุกรรม :   ตุลาคม 2563 

2. รายละเอียดการลงทุน 

บรษิทัโดยคณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) ซึ่งได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทั ได้อนุมตัิให้

บรษิทั ไทยยเูน่ียน อนิกรเีดยีนท ์จ ากดั ลงทุนในการจดัตัง้บรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ชื่อบรษิทั บรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยูไนเตด็ จ ากดั 

วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้บรษิทั เพื่อร่วมลงทุนและร่วมมอืในการพฒันาสนิคา้ ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

บ ารงุสขุภาพ ภายใตแ้บรนดห์รอืเครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั  

ทีอ่ยูบ่รษิทั 57 อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์ชัน้ที ่20 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ ตุลาคม 2563 

ประเภทธรุกจิ ผลติและจดัจ าหน่าย 

ทุนจดทะเบยีนบรษิทั 10,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,000,000 หุน้  

มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 1. บรษิทั เบฟเทค จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 509,999 หุน้ หรอืรอ้ยละ 50.9999 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด  

2. บรษิทั ไทยยูเน่ียน อนิกรเีดยีนท์ จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 490,000 หุน้ หรอืรอ้ยละ 49 ของจ านวน

หุน้ทัง้หมด 

3. บรษิทั ไทยดริง้ค ์จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 1 หุน้ หรอืรอ้ยละ 0.0001 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด  

คณะกรรมการบรษิทั 1. นายปราโมทย ์พรประภา (กรรมการอสิระ) 

2. นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี 

3. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ 

4. ดร. ธญัญวฒัน์ เกษมสวุรรณ  

5. นายดนยั ครามโกมทุ 

 



 

บริษทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

3. แหล่งเงินทุน 

เงนิทุนหมนุเวยีนในบรษิทั 

4. ลกัษณะท่ีเก่ียวโยงกนั 

บรษิทั เบฟเทค จ ากดัและบรษิทั ไทยดริง้ค ์จ ากดั ไมใ่ช่บุคคลเกีย่วโยงกนัของบรษิทั ดงันัน้การลงทุนจดัตัง้บรษิทัร่วมน้ีจงึไม่ใช่

รายการเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551  

5. ขนาดของรายการ 

ส าหรบัการลงทุนในหุ้นร้อยละ 49 ของบรษิทัร่วมที่ได้จดัตัง้ขึ้นใหม่น้ี มขีนาดรายการคดิเป็นรอ้ยละ 0.003 ของสนิทรพัย์รวม

ตามงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 และเมื่อรวมรายการดงักล่าวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบหก

เดอืนที่ผ่านมา จะมขีนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 สนิทรพัย์รวม ดงันัน้การได้มาซึ่งสนิทรพัย์น้ี จงึไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่

จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มี

นยัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง

การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริหารต่อการท ารายการ 

คณะกรรมการบรหิารมคีวามเหน็วา่การลงทุนในบรษิทั ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ เป็นการ

ท ารายการทีม่คีวามเหมาะสมและก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั โดยเป็นการเพิม่รายไดแ้ละก าไรใหก้บักลุ่มบรษิทัต่อไป 

 

     จงึเรยีนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณาการเผยแพรข่อ้มลูต่อผูล้งทุนต่อไป  

 

 
                                                                                    ขอแสดงความนบัถอื 
                                                                                    บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
                                                                                    ................................... กรรมการ 
                                                                                    ( นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ )   
                                                                                  
 
                                                                                    ................................... กรรมการ 
                                                                                    (  นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ)         

 

 

 

ส านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

02-2980024 ต่อ 4390, 4392 

 


