ที่ 04/2563
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งการเข้าลงทุนในกลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโด (แก้ไข)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟ
เวอเรจ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้น กับ กลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบริ ษทั ที่เข้าลงทุน :

บริ ษทั ฮอกไกโด โมริ โมโตะ จากัด บริ ษทั ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ จากัด และ
บริ ษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จากัด (“กลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโด”)

วันที่ทารายการ :

5 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิเข้าซื้อหุ้น
23 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ย่อยรับโอนหุ้นทั้งหมดจากกลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโด

ผูซ้ ้ือ :

บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด

ผูข้ าย :

นายวรวิทย์ วงศ์แสนประเสริ ฐ นายณัฐวัฒน์ ชัยณัฏฐวัฒน นายวรวัตร วงศ์แสนประเสริ ฐ และ
นางสาวรติกร โรจน์ประภากร ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโด (ไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยง)

วัตถุประสงค์ที่เข้าลงทุน : เพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
ลักษณะรายการ :

เข้าทาสัญญาซื้อขายกิจการนมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้ตราสิ นค้า “ฮอกไกโด” โดยการซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั ฮอกไกโด โมริ โมโตะ จากัด บริ ษทั ฮอกไกโด อินเตอร์ เนชัน่ แนล แฟรนไชส์ จากัด
และบริ ษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จากัด (กลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโด)

สัดส่วนการเข้าลงทุน :

ร้อยละ 100 ของกลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโด

ชื่อบริ ษทั

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

จานวนหุน้
(หุ้น)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(บาท)

บริ ษทั ฮอกไกโด โมริ โมโตะ จากัด

45,000,000

450,000

100

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
นายวรวิทย์ วงศ์แสนประเสริ ฐ

บริ ษัท ฮอกไกโด อิ น เตอร์ เ นชั่น
แนล แฟรนไชส์ จากัด

1,000,000

10,000

100

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
นายวรวิทย์ วงศ์แสนประเสริ ฐ

บริ ษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จากัด

1,000,000

10,000

100

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสิ นค้า ฮอกไกโด
ของบริ ษทั ที่เข้าซื้อ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น :
ชื่อบริ ษทั

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น (สัดส่วนการถือหุน้ )

ก่อนทารายการ
บริ ษทั ฮอกไกโด โมริ โมโตะ จากัด นายวรวิทย์ วงศ์แสนประเสริ ฐ
(ร้อยละ 50)
นายณัฐวัฒน์ ชัยณัฏฐวัฒน
(ร้อยละ 20)
นายวรวัตร วงศ์แสนประเสริ ฐ
(ร้อยละ 20)
นางสาวรติกร โรจน์ประภากร
(ร้อยละ 10)
บริ ษัท ฮอกไกโด อิ น เตอร์ เ นชั่น นายวรวิทย์ วงศ์แสนประเสริ ฐ
(ร้อยละ 80)
แนล แฟรนไชส์ จากัด
นายณัฐวัฒน์ ชัยณัฏฐวัฒน
(ร้อยละ 10)
นางสาวรติกร โรจน์ประภากร
(ร้อยละ 10)
บริ ษทั ฮอกไกโด โมริ โมโตะ จากัด
บริ ษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จากัด
(ร้อยละ 40)
นางมณฑิรา ไหลธนานนท์
(ร้อยละ 25)
นายรัฐพล ไหลธนานนท์
(ร้อยละ 25)
นายวรวิทย์ วงศ์แสนประเสริ ฐ
(ร้อยละ 10)
มูลค่ารายการ :

หลังทารายการ
บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด
(ร้อยละ 99.9996)
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.0002)
คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.0002)

บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด
(ร้อยละ 99.98)
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.01)
คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.01)
บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด
(ร้อยละ 99.98)
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.01)
คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.01)

31,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโดต้องมีสถานะปลอดภาระหนี้ สินก่อนวัน
ซื้อขายหุ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฮอกไกโดไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ และได้
ตกลงขายหุ้นสามัญให้แก่บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด โดยไม่คิดมูลค่า

โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั หลังเข้าทารายการ:
บริ ษทั เชอร์วดู ้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(มหาชน)
99.97 %

50.00 %
บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จากัด

บริ ษทั ทีโพล์ โปรเฟสชัน่ แนล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

50.00 %

99.97 %

99.95 %
บริ ษทั ฮอกไกโด ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จากัด

99.95 %
100.00 %
บริ ษทั ฮอกไกโด โมริ โมโตะ จากัด

99.95 %

100.00 %
บริ ษทั ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่ แนล
แฟรนไชส์ จากัด

100.00 %
บริ ษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จากัด

99.95 %

99.95 %

ทั้งนี้ มูลค่าของการได้มาซึ่งกิจการดังกล่าวข้างต้นนั้น มีขนาดต่ากว่าร้อยละ 15 และจากการคานวณขนาดของรายการรวมที่
เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่ องการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
การได้มาจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังคงมีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศ ตาม (บจ/ป 11-00) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียนพ.ศ. 2560 ข้อ 4 (11)
“บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยมีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั อื่นนั้นมีสภาพหรื อสิ้น
สภาพ ในการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อของบริ ษทั ย่อยนั้น”
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
ผูม้ ีอานาจลงนาม

