ที่ 16/640601
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เรื่อง

การจัดตัง้ บริษทั ใหม่ในประเทศญี่ป่ นุ “Japan Pet Nutrition Co., Ltd.”

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษ ทั ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ขอแจ้ง ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) เกี่ย วกับ การลงทุน ของ
บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อ ยที่บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.55 โดยได้ม กี ารจัดตัง้ บริษทั ขึ้นใหม่ในประเทศ
ญี่ป่ ุน คือ “บริษทั เจแปน เพ็ท นู ทรีช ั ่น จากัด” (Japan Pet Nutrition Co., Ltd.)
Japan Pet Nutrition Co., Ltd. เป็ นบริษทั จัดตัง้ ขึ้นใหม่ภ ายใต้กฎหมายญี่ป่ ุน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด
ญี่ป่ ุน โดยการจัด จาหน่ า ย ขาย และนาเข้า อาหารสัต ว์เ ลี้ย งและสิน ค้า เกี่ย วกับ สัต ว์เ ลี้ย งไปยัง ประเทศญี่ป่ ุน โดยมีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. วันที่เกิ ดธุรกรรม :

พฤษภาคม 2564

2. รายละเอียดการลงทุน
บริษทั โดยคณะกรรมการบริหารซึง่ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
ลงทุนในการจัดตัง้ บริษทั ใหม่ในประเทศญี่ป่ นุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษทั

บริษทั เจแปน เพ็ท นู ทรีช ั ่น จากัด (Japan Pet Nutrition Co., Ltd.)

วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
บริษทั

เพื่อ ขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์อ าหารสัตว์และสิน ค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสู่ตลาดญี่ป่ ุน และจัดจาหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ภ ายใต้แบรนด์ของบริษทั และสร้างฐานลูกค้าใหม่ในประเทศญี่ป่ ุน รวมไปถึงแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มบริษทั

ทีอ่ ยูบ่ ริษทั

3rd floor, Shinkawa F2 Building, 2-6-4, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo, Japan

วันทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้

พฤษภาคม 2564

ประเภทธุรกิจ

ผลิต จัดจาหน่าย นาเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และสินค้าเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง

ทุนจดทะเบียนบริษทั

5,000,000 เยน โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 เยน

โครงสร้างผูถ้ อื หุน้

1. บริษทั สงขลาแคนนิ่ ง จากัด (มหาชน) ถือหุ้นจานวน 45,000 หุ้น หรือร้อยละ 90 ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด
2. นายทาเคฮิโกะ มิอูระ ถือหุน้ จานวน 5,000 หุน้ หรือร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด

คณะกรรมการบริษทั

1. นายพิชติ ชัย วงศ์ปิยะ
2. นายพรชัย ตติยชัยทวีสขุ
3. นายทาเคฮิโกะ มิอูระ

บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

3. แหล่งเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนในบริษทั
4. ขนาดของรายการ
สาหรับการลงทุน จัดตัง้ บริษทั ขึ้นใหม่น้ี มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.001 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ
บริษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา จะมี
ขนาดรายการไม่เกิน ร้อยละ 15 สินทรัพย์รวม ดังนัน้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์น้ี จึงไม่ เข้าข่ายเป็ นรายการที่จะต้องเปิ ดเผย
สารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญที่เข้า
ข่ายเป็ นการได้ม าหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารต่อการทารายการ
คณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าการลงทุนในบริษทั เจแปน เพ็ท นูทรีช ั ่น จากัด (Japan Pet Nutrition Co., Ltd.) ตามที่
ได้กล่าวมาข้างต้น เป็ นการทารายการทีม่ คี วามเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั โดยเป็ นการเพิม่ รายได้และกาไร
ให้กบั กลุ่มบริษทั ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อผูล้ งทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

...................................
( นายธีรพงศ์ จันศิริ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

สานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
02-2980024 ต่อ 4390, 4392

บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

