
 

 

ท่ี 04/2563 
 

วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

เร่ือง แจง้การเขา้ลงทุนในกลุ่มบริษทั ฮอกไกโด (แกไ้ข) 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ขอแจง้ใหท้ราบว่า บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟ
เวอเรจ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น กบั กลุ่มบริษทัฮอกไกโด โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ช่ือบริษทัที่เขา้ลงทุน : บริษทั ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั บริษทั ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ จ ากดั และ
บริษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จ ากดั (“กลุ่มบริษทัฮอกไกโด”) 

วนัท่ีท ารายการ : 5 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัเขา้ซ้ือหุ้น 
 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยรับโอนหุ้นทั้งหมดจากกลุ่มบริษทัฮอกไกโด 

ผูซ้ื้อ : บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 

ผูข้าย : นายวรวิทย ์วงศ์แสนประเสริฐ นายณัฐวฒัน์ ชัยณัฏฐวฒัน นายวรวตัร วงศ์แสนประเสริฐ และ
นางสาวรติกร โรจน์ประภากร ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัฮอกไกโด (ไม่เป็นบุคคลเก่ียวโยง) 

วตัถุประสงคท่ี์เขา้ลงทุน : เพื่อขยายธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ลกัษณะรายการ : เขา้ท าสัญญาซ้ือขายกิจการนมพาสเจอร์ไรส์ ภายใตต้ราสินคา้ “ฮอกไกโด” โดยการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั บริษทั ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่แนล แฟรนไชส์ จ ากดั 
และบริษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จ ากดั (กลุ่มบริษทัฮอกไกโด) 

สัดส่วนการเขา้ลงทุน : ร้อยละ 100 ของกลุ่มบริษทัฮอกไกโด 

ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

จ านวนหุน้
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้
(บาท) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั 45,000,000 450,000 100 คุณประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 

คุณวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 

นายวรวิทย ์วงศแ์สนประเสริฐ 

บริษัท ฮอกไกโด อินเตอร์เนชั่น
แนล แฟรนไชส์ จ ากดั  

1,000,000 10,000 100 คุณประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 

คุณวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 

นายวรวิทย ์วงศแ์สนประเสริฐ 

บริษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จ ากดั 1,000,000 10,000 100 คุณประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ 

คุณวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ 
  



 

 

 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ภายใตต้ราสินคา้ ฮอกไกโด 
ของบริษทัท่ีเขา้ซ้ือ 
รายช่ือผูถื้อหุ้น : 

ช่ือบริษทั รายช่ือผูถื้อหุ้น (สัดส่วนการถือหุน้) 

ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ 

บริษทั ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั นายวรวิทย ์วงศแ์สนประเสริฐ  
(ร้อยละ 50)  
นายณัฐวฒัน์ ชยัณัฏฐวฒัน  
(ร้อยละ 20) 
นายวรวตัร วงศแ์สนประเสริฐ  
(ร้อยละ 20) 
นางสาวรติกร โรจน์ประภากร  
(ร้อยละ 10) 

บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
(ร้อยละ 99.9996) 

คุณประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.0002) 

คุณวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.0002) 

 

บริษัท ฮอกไกโด อินเตอร์เนชั่น
แนล แฟรนไชส์ จ ากดั  

นายวรวิทย ์วงศแ์สนประเสริฐ  
(ร้อยละ 80)  
นายณัฐวฒัน์ ชยัณัฏฐวฒัน  
(ร้อยละ 10) 
นางสาวรติกร โรจน์ประภากร  
(ร้อยละ 10) 

บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
(ร้อยละ 99.98) 

คุณประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.01) 

คุณวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.01) 

บริษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จ ากดั บริษทั ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั 
(ร้อยละ 40) 
นางมณฑิรา ไหลธนานนท ์   
(ร้อยละ 25) 
นายรัฐพล ไหลธนานนท ์ 
(ร้อยละ 25) 
นายวรวิทย ์วงศแ์สนประเสริฐ  
(ร้อยละ 10) 

บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
(ร้อยละ 99.98) 

คุณประจกัษ ์ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.01) 

คุณวนรัชต ์ตั้งคารวคุณ (ร้อยละ 0.01) 

มูลค่ารายการ : 31,000,000 บาท โดยมีเง่ือนไขว่ากลุ่มบริษทัฮอกไกโดตอ้งมีสถานะปลอดภาระหน้ีสินก่อนวนั
ซ้ือขายหุ้น อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฮอกไกโดไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้และได้
ตกลงขายหุ้นสามญัให้แก่บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั โดยไม่คิดมูลค่า 



 

 

 

โครงสร้างกลุ่มบริษทัหลงัเขา้ท ารายการ:  

 
 

 

ทั้งน้ี มูลค่าของการไดม้าซ่ึงกิจการดงักล่าวขา้งตน้นั้น มีขนาดต ่ากว่าร้อยละ 15 และจากการค านวณขนาดของรายการรวมท่ี
เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนท่ีผา่นมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงไม่เขา้ข่ายท่ีจะตอ้งรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเร่ืองการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
การไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศ ตาม (บจ/ป 11-00) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนพ.ศ. 2560 ขอ้ 4 (11) 
“บริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุนในบริษทัอื่น ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัอ่ืนนั้นมีสภาพหรือส้ิน
สภาพ ในการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนหรือของบริษทัยอ่ยนั้น”  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธ์ิ 
ผูมี้อ านาจลงนาม 

100.00 % 100.00 % 100.00 % 

99.95 % 

99.97 % 50.00 % 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

บริษทั ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

99.97 % 

บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดั 

99.95 % 

บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ ากดั 

50.00 % 

บริษทั ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั 
99.95 % 

บริษทั ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน่แนล 
แฟรนไชส์ จ ากดั 

99.95 % 

บริษทั ทีทีดี โฮลดิ้ง จ ากดั 

99.95 % 


