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เรื่อง แจง้การรว่มลงทุนในบรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั และกจิการหอพกั 
 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

           ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 

บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) (“ บรษิัทฯ ”) ขอแจง้ให้ทราบว่า บรษิัท ท ีเอส ฟู้ด โฮลดิ้ง จ ากดั ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (บรษิทัฯ ถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 99.99) นัน้ ไดข้ยายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิอาหาร โดยซือ้หุน้สามญั 

บรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั และ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (บรษิทัฯ ถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ย

ละ 79.80) ไดเ้ขา้ซือ้ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการหอพกัโดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

1.บรษิทั ท ีเอส ฟู้ด โฮลดิง้ จ ากดั 

ชื่อบรษิทั บรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านกังาน 592/2 หมู่ที ่17 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

ประเภทธุรกจิ ผลติและจ าหน่ายสาหร่าย สาหรา่ยปรุงรส ขนมคบเคีย้ว และอาหารส าเรจ็รปู 

ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 40,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 400,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ผูซ้ือ้ บรษิทั ท ีเอส ฟู้ด โฮลดิง้ จ ากดั 

ผูข้าย บรษิทั เอส แอนด ์เค โฮลดิง้ จ ากดั และกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ 

จ านวนหุน้ทีซ่ือ้ หุน้สามญั 400,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 

โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัการ

ซือ้หุน้เป็นผลส าเรจ็ 

บรษิทั ท ีเอส ฟู้ด โฮลดิง้ จ ากดั ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

 
   

2.บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั 

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 1. ทีด่นิโฉนดเลขที ่34512 เลขทีด่นิ 302 ตัง้อยู่ที ่999 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบาง

เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ มเีนื้อทีร่วม 260.3 (สองรอ้ยหกสบิจุดสาม) ตารางวา  

และสิง่ปลกูสรา้งรวมถงึ อุปกรณ์ เครื่องมอื และเฟอรน์ิเจอรท์ัง้หมดทีต่ัง้อยู่บนทีด่นิ

ดงักล่าว 

2. ทีด่นิโฉนดเลขที ่76432 เลขทีด่นิ 1459 ตัง้อยู่ที ่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมุทรปราการ มเีน้ือทีร่วม 396 (สามรอ้ยเกา้สบิหก) ตารางวา (ทีด่นิเปล่า) 

ประเภทธุรกจิ ธุรกจิหอพกั 

ผูซ้ือ้ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั 

ผูข้าย นายสมชาย อศัวเศรณี 
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ทัง้นี้ บรษิทั เอส แอนด ์เค โฮลดิง้ จ ากดั และกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ ทีเ่ป็นผูข้ายหุน้สามญั บรษิทั เนเจอรเ์บสทฟู้์ด จ ากดั 

และนายสมชาย อศัวเศรณีไม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และ บรษิทัย่อย ดงันัน้ ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.21/2551 และเมื่อค านวนขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 แลว้ ขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 22.85 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิากการ

ด าเนินงาน ซึง่มมีูลค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิัทจงึมหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ และ
จดัสง่สารสนเทศถงึผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัแจง้ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัย์ 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

        (นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 

   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

ส านกัเลขานุการบรษิทั 

โทร.02-1834567 ต่อ 4012-14 


