ที่ 16/2564
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เรื่ อง การจัดตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 ของบริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและจาหน่าย
อาหารโปรตีนจากพืช (Plant Based Food) เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่สาหรับการบริ โภคอาหารแห่ งอนาคต และยังเป็ นการช่วย
ลดโลกร้อนที่มีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอาหารที่มาจากปศุสตั ว์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
รายละเอียด
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ล้อตโต้ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็ น 1,000,000 หุน้ หุน้ ละ 10 บาท
จานวนหุน้ สามัญที่ลงทุน
699,999 หุน้
มูลค่าเงินลงทุน
6,999,990 บาท
สัดส่วนของการถือหุน้
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน
ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศ คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551
ขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
ขนาดรายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทน โดยคานวณจาก
งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.6%
รายชื่อกรรมการบริ ษทั
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
2. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
3. นายธนากร วัฒนวิจารณ์
4. นายสิ ทธิรัฐ วัชราภรณ์
5. ผศ.ดร.ขนิษฐา วัชราภรณ์
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
1. บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ถือหุน้ 699,999
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70
2. บริ ษทั ลีฟฟี่ ควีน จากัด ถือหุน้ 300,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 30
3. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ถือหุน้ 1 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั
แหล่งเงินทุนที่ใช้การจัดตั้งบริ ษทั ย่อย เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั

รายการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยสาคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวม
เรี ยกว่า “ประกาศการได้มาหรื อจาหน่ายไป) โดยมีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 0.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบ
แทนโดยเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ที่ได้รับการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ งถือเป็ นขนาดรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ากว่าร้อยละ 15 จึง
ไม่เข้าเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่ องการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ และไม่มีรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์รายการอื่นที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการ ดังนั้น การเข้าทารายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ตอ้ งเปิ ดเผย
ข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงมีหน้าที่ เปิ ดเผยสารสนเทศ ตาม
(บจ/ป 11-00) ข้อ บัง คับ ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธี การเกี่ ย วกับการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียนพ.ศ. 2560 ข้อ 12 “บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการเข้าร่ วม
ทุนหรื อยกเลิกการเข้าร่ วมทุนกับบริ ษทั อื่นโดยสัดส่วนของการเข้าร่ วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ที่เข้า
ร่ วมทุน”

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ )
ผูม้ ีอานาจลงนาม

