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สารสนเทศของบริษทั เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การได้มาซ่ึงสินทรัพยเ์กี่ยวกับการเข้าท า
ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของบริษัท เฮลท ์อพั จ ากดั ตามบญัชี (2) (ข้อ 1, 2, 3, 5 (3) และ 8) 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 ของบรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
เมื่อวนัท่ี 3 มิถนุายน 2565 ไดอ้นมุตัิการซือ้และรบัโอนหุน้ของบรษิัท เฮลท ์อพั จาํกดั (“HUG”) จาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและชาํระแลว้ของ HUG จากบริษัท ทีเอฟ เวลธ์ 
จาํกัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”) (โดยมี บริษัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“FGE”)  ถือหุน้ในผูข้ายหุน้ HUG สดัส่วนรอ้ยละ 
99.997 ของจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของผูข้ายหุน้ HUG)  คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 180,000,000 บาท ตาม
รูปแบบและวิธีการที่คู่สญัญาจะตกลงร่วมกนั รวมถึงการเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการซือ้หุน้สามญัของ HUG (“ธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญของ HUG”) ทัง้นี ้บริษัทจะชาํระค่าหุน้ของ HUG ตาม
รายละเอียด ดงันี ้

(1) เงินสดจาํนวนทัง้สิน้ 90,000,000 บาท และ  

(2) ชาํระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจาํกัด (Private Placement) แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in kind) จาํนวนไม่เกิน  11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 90,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อใช้ชาํระเป็น
ค่าตอบแทนสาํหรบัการซือ้และรบัโอนหุน้สามญัของ HUG จากผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 3.07 ของจาํนวนหุน้ที่ออกและ
ชาํระแลว้ทัง้หมดของบริษัท (คาํนวณจากจาํนวนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้
สามญัของ HUG)  

ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUGใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งมิไดเ้ป็นบุคคลเก่ียวโยงกัน
กบับรษิัท เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซึ่งที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ของบรษิัท จะมีมติกาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ํ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัท ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง 
การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี ้“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นของบริษัท ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอ
วาระต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท เพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ โดยที่ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของ
บริษัท ที่คาํนวณยอ้นหลงั  7 วนัทาํการติดต่อกนั ระหว่างวนัที่  25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ  7.95  บาท
ต่อหุน้ (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใชช้าํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการซือ้หุน้สามัญของ HUG 
จาก ผูข้ายหุน้ HUG (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้หุ้นสามัญของ HUG”) 

อนึ่ง ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทาํรายการที่มีนัยสาํคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง
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ทรพัยสิ์น ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลง
วนัที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน”) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาขนาดรายการดงักล่าวดว้ยวิธีการคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน เปรียบเทียบกับมลูค่า
สินทรพัยร์วมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทสอบทานแลว้นั้น 
พบว่ามีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 12.68 และเมื่อนบัรวมรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทในรอบหกเดือนท่ีผ่านมา รอ้ยละ 11.01 
ทาํใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุรวมเท่ากับรอ้ยละ 23.69 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ประเภทท่ี 2 (รายการระหว่างบรษิัทจดทะเบียนกบับคุคลที่มิใชบ่รษิัทจดทะเบียน ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั
รอ้ยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50) ตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ดังนั้น บริษัท จึงมี
หนา้ที่ตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศ
เรื่องรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น รวมถึงจะตอ้งจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยขอ้มลู
ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8  

บริษัทจึงขอเรียนแจง้รายละเอียดของรายการการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ 
HUG ดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ  

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัท ไดร้บัอนุมัติใหเ้ขา้ทาํธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้ 

HUG จากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ของบรษิัท ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 (ข) สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตใหบ้ริษัท เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อ

บุคคลในวงจาํกัด ซึ่งไดแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG เพื่อชาํระราคาค่าหุน้ HUG แทนเงินสด และ (ค) ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อน

ทั้งหมดภายใตส้ัญญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือไดร้ับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เก่ียวข้อง และไดม้ีการ

ดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสร็จสมบูรณต์ามที่ระบุในสญัญาซือ้ขายหุน้แลว้ โดยมีเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ี  และขอ้กาํหนดที่

สาํคญัตามที่ระบุในขอ้ 9 ของสารสนเทศฉบบันี ้ทัง้นี ้บริษัทคาดว่ากระบวนการซือ้ขายทัง้หมดจะสามารถดาํเนินการใหแ้ลว้

เสรจ็ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

2.  คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง และความสมัพันธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบับริษัท 

ผู้จะชือ้ : บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ผู้จะขาย : บริษัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”) ซึ่งถือหุน้ใน HUG คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของ
จาํนวนหุน้ทัง้หมด 
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(มี FGE ถือหุน้ในผูข้ายหุน้ HUG สัดส่วนรอ้ยละ 99.997 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียน
และชาํระแลว้ของผูข้ายหุน้ HUG) 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างกนั 

: ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
(และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยฯ์ เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากผูจ้ะขายมิไดเ้ป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูม้ีอาํนาจควบคมุ รวมทัง้ผูเ้ก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าวของบรษิัท 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 บรษิัท จะเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ของ HUG จาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

40 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ HUG จากผูข้ายหุน้ HUG มีมลูค่าการซือ้ขายหุน้รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 180,000,000 บาท ตามรูปแบบ

และวิธีการที่คู่สญัญาจะตกลงรว่มกนั รวมถึงการเขา้ทาํขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุดงักล่าว 

โดยบริษัทจะชาํระราคาค่าหุน้ดงักล่าวของ HUG เป็น (1) เงินสดจาํนวน 90,000,000 บาท และ (2) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใน

วงจาํกดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 8 บาท ซึ่งบรษิัทมีความเห็นว่าราคาดงักล่าวนัน้เกิดผลประโยชนส์งูสดุตอ่

ผูถื้อหุน้เมื่อพิจารณาถึงมลูค่าของ HUG และมลูค่าหุน้ปัจจบุนัของบรษิัท โดยที่ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ย

ละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี ้“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้ของบริษัท ใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้

เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท เพื่อขออนุมตัิการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน โดยเป็นราคาที่คาํนวณจากราคาซือ้

ขายยอ้นหลงั  7 วนัทาํการติดต่อกัน ระหว่างวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95  บาทต่อหุน้ (ขอ้มลู

จาก SETSMART ตาม www .setsmart .com) แทนการชาํระเป็นเงินสด  

เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ของบรษิัท ต่อบคุคลในวงจาํกดั โดยที่คณะกรรมการบรษิัทมีมติกาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อ
หุน้ของบริษัท พิจารณาอนุมตัิกาํหนดราคาเสนอขายที่ 8 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ นอกจากบริษัท จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุน้ใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัแลว้ บริษัท จะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุท่ีออกใหม่ของบรษิัท ต่อบคุคลในวงจาํกดัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศทจ. 72/2558  

 

http://www.setsmart.com/
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โครงสร้างการถือหุน้ก่อนเข้าท ารายการ   โครงสร้างการถือหุน้หลังเข้าท ารายการ 

 

 

 
 
  
 
 
 

*หมายเหต ุผูข้ายหุน้ HUG มี FGE ถือหุน้ใน สดัส่วนรอ้ยละ 99.997 ของจ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบียนและช าระแลว้ของผูข้ายหุน้ HUG) 

ทัง้นี ้ภายหลงัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG จะถือหุน้ในบรษิัท 
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.07 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัท ดงันัน้ 
ผูข้ายหุน้ HUG ยังถือหุน้ของบริษัท ไม่ถึงจุดที่มีหนา้ที่ตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื่อ
ครอบงาํกิจการ (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการถือหุน้
ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดใหค้นต่างดา้วถือหุน้ในบริษัทไดไ้ม่เกิน
รอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

3.2 ประเภทและขนาดรายการ 

 รายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น มีดงัต่อไปนี  ้

หลักเกณฑ ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ  
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิ (NTA) 

NTA ของสินทรพัยท์ี่ไดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100.0 
NTA ของบริษัท* 

ไม่สามารถคาํนวณได ้ 
เนื่องจาก NTA ของ HUG ติดลบ 

2. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการ
ดาํเนินงาน 

กาํไรสทุธิของสินทรพัยท์ีไดม้า x สดัสว่นที่ไดม้า x 100.0 
กาํไรสทุธิของบริษัท 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนื่องจากบริษัทขาดทนุใน
ระยะบญัชี 12 เดือนยอ้นหลงั นบัจากวนัที่  

31 มีนาคม 2565 
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง

ตอบแทน 
มลูค่ารายการที่ไดร้บั x 100.0 

สินทรพัยร์วมของบริษัท 
180 x 100 
1,419.53 

 12.68% 

4. เกณฑม์ูลค่าหุน้ทุนที่ออก
เพ่ือชาํระราคาสินทรพัย ์

จาํนวนหุน้ที่ออกเพ่ือชาํระค่าสินทรพัย ์x 100.0 
จาํนวนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

11,250,000 x 100  
355,699,500 

3.16% 

 

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นตอบ

แทนการซือ้หุ้นของ HUG 

HUG 

ผู้ขายหุ้น 
HUG * 

40% 

HEMP 
(ผู้ซือ้) 

ธุรกรรมการซือ้หุ้น
สามัญของ HUG 

ผู้ขายหุ้น 
HUG  

3.07% 
HEMP 
(ผู้ซือ้) 

40% 
HUG 

FGE 

99.997% 

*การคาํนวณมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงันี ้
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ข้อมูลทางการเงนิ 
(ล้านบาท) 

บริษัท 
ณ 31 มี.ค. 2565 

HUG 
ณ 31 ธ.ค. 2564 

สินทรพัย ์ 1,419.53  122.44 
หัก : สินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน 1,073.84  0.00 
หัก : หนีสิ้นรวม 220.20  127.02 
หัก : ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ (3.63) 0.00 
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 129.12 (4.58) 
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ (12 เดือนยอ้นหลงั) (77.74) (0.39) 

 

 เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
เปรียบเทียบกับมลูค่าสินทรพัยร์วมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทสอบทานแลว้นัน้ พบว่ามีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 12.68 และเมื่อนบัรวมรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทในรอบหกเดือน
ที่ผ่านมา รอ้ยละ 11.01 ทาํใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุรวมเท่ากับรอ้ยละ 23.69 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเขา้
ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ประเภทที่ 2 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มิใช่บริษัทจด
ทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับรอ้ยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50) ตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น ดงันัน้ บรษิัท จึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ย
ตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น รวมถึงจะตอ้งจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 
วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8  

4.  รายละเอียดของสินทรัพยส์ินทีไ่ด้มา 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ HUG มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้

ชื่อบริษัท บรษิัท เฮลท ์อพั จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ รา้นขายสินคา้ทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ภายใตช้ื่อ “Health Up”  “ดรัก

เพลส” และ “ซูเปอรเ์ซฟ” 
ทีต่ั้ง 15/2 ซอยอดุมสขุ 9 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
เลขทีท่ะเบียนนิติบุคคล  0105551108766 
วันจดทะเบียนบริษัท 24 กนัยายน 2551 
ทุนจดทะเบียน 250,000,000* 
ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว  70,000,000* 

* เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 HUG ดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 2,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
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4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น HUG ณ วันที ่3 มิถุนายน 2565  

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
ปัจจุบัน ก่อนท ารายการ หลังท ารายการ 

จ านวน
หุ้น 

ร้อยละ 
จ านวน
หุ้น 

ร้อยละ 
จ านวน
หุ้น 

ร้อยละ 

1 นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 1,250,000 50 50,000  2 50,000  2 
2 นาย วชัระ เปล่งสรุีย ์ 250,000 10 1,250,000  50 1,250,000  50 
3 นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์ 250,000 10 50,000  2 50,000  2 
4 นาย ดลวฒัน ์เปล่งสรุีย ์ 250,000 10 50,000  2 50,000  2 
5 นาย ณฐัชนน เปล่งสรุีย ์ 250,000 10 50,000  2 50,000  2 
6 นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์ 250,000 10 50,000  2 50,000  2 
7 บริษัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั - - 1,000,000 40 - - 

8 
บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั 
(มหาชน) 

- - - - 1,000,000 40 

รวม 2,500,000 100 2,500,000 100 2,500,000 100 
  

4.3  รายชื่อคณะกรรมการ HUG  

ล าดับ ปัจจุบัน ล าดับ หลังท ารายการ 
1 นายวชัระ เปล่งสรุีย ์ 1 นาย วชัระ เปล่งสรุีย ์
2 นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์ 2 นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์
3 นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์ 3 นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 
4 นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 4 นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา* 
  5 นาย สิทธิชยั เกษรสมบตัิ* 

 

 

4.4 ข้อมูลทางการเงนิของ HUG 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 809,986.05 7,660,237.35 12,918,585.79 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 1,979,001.20 2,931,925.78 8,843,811.17 
สินคา้คงเหลือ 82,289,034.54 69,614,185.19 73,684,383.71 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 4,754,720.60 5,324,430.46 8,782,198.55 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 6,380,888.08 4,589,110.66 5,745,483.03 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 9,066,197.25 8,623,800.66 8,756,404.88 
สินทรัพยร์วม 105,279,827.72 98,743,690.10 122,442,970.13 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,679,900.35 1,000,000.00 - 
เจา้หนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 81,560,542.50 64,893,432.53 70,432,860.06 

* หมายเหต ุ 1. นายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา และ นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ เป็นกรรมการของบริษัท 
2. HUG จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเม่ือวนัที่ 7 มิถนุายน 2565 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 11,450,000.00 34,813,297.00 54,028,628.00 
หนีสิ้นรวม 102,100,911.79 102,930,500.64 127,019,971.88 
ทนุที่ออกและชาํระแลว้ - หุน้สามญั 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
กาํไร (ขาดทนุ)สะสม (6,821,084.07) (14,186,810.54) (14,577,001.75) 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 3,178,915.93  (4,186,810.54) (4,577,001.75) 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 105,279,827.72 98,743,690.10 122,422,970.13 

 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย : บาท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

รายไดจ้ากการขาย 233,268,830.80  193,452,683.92  212,140,483.79  
รายไดอ่ื้นๆ 34,359,415.62  28,599,712.22  42,843,435.95  
รายได้รวม 267,628,246.42  222,052,396.14  254,983,919.74  
ตน้ทนุขาย 175,112,170.19  150,842,438.57  180,226,634.09  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ 92,097,561.49  78,290,687.36  74,711,373.14  
ดอกเบีย้จ่าย 524,937.72  284,996.68  436,103.74  
ภาษีเงินได ้ 245,816.47  - -  
ก าไรสุทธิ (352,239.45) (7,365,726.47) (390,191.21) 

 

4.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ทเีอฟ เวลธ ์จ ากัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”) 

ชื่อบริษัท บรษิัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ใน HUG จาํนวน 1,000,000 หุน้ มีมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้

หุน้ละ 100 บาท หรือเป็นคิดรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ HUG 
ทีต่ั้ง เลขที่ 15/2 ซอยอดุมสขุ 9 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
เลขทีท่ะเบียนนิติ
บุคคล 

0105565091135 

ทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท  
คาดว่าจะเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท ภายในสิงหาคม 2565 

กรรมการบริษัท 

1. นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 
2. นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์
3. นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์

ทัง้นี ้ผูข้ายหุน้ HUG จดัตัง้ขึน้เพื่อรองรบัการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ในครัง้นี ้และภายหลงัธุรกรรมการซือ้ขาย
เสรจ็สมบรูณ ์ผูข้ายหุน้ HUG จะดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบรษิัทเป็นลาํดบัถดัไป และภายใตก้ระบวนการชาํระบญัชี
ของผูข้ายหุน้ HUG นัน้ ทรพัยสิ์นทัง้หมดที่มีอยู่ ณ เวลาดงักล่าวของ ผูข้ายหุน้ HUGจะถูกโอนคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของ
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ผูข้ายหุน้ HUG และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชาํระบัญชีเสร็จสิน้
ตามสดัส่วนการถือหุน้ ดงันัน้ ในขัน้ตอนของการชาํระบญัชีของผูข้ายหุน้ HUG หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออก
และจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG สาํหรบัเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG จะถกูโอนคืนใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ของผูข้ายหุน้ HUGและ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของผูข้ายหุน้ HUGซึ่งถืออยู่ ณ วนัที่ชาํระบญัชี
เสรจ็สิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ 
 

4.6 รายชื่อผู้ถือหุ้น  
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวนหุน้

ทัง้หมด 
1 บรษิัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั* 99,997 99.997 
2 นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 1 0.001 
3 นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์ 1 0.001 
4 นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์ 1 0.001 
 รวม 100,000 100 

ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (“FGE”) 

FGE เป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย โดยจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายไทย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ชื่อบริษัท บรษิัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (“FGE”) 
ทีต่ั้ง 2 ซอยอดุมสขุ 6 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
เลขทีท่ะเบียนนิติบุคคล  0105564029991 
วันจดทะเบียนบริษัท 18 กมุภาพนัธ ์2564 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท  
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการถือหุ้นและลงทุนในนิติบุคคลอื่น  ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับ

อสงัหารมิทรพัย ์สขุภาพและความงาม 
รายชื่อกรรมการ 1. นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์

2. นาย ดลวฒัน ์เปล่งสรุีย ์
3. นาย ณฐัชนน เปล่งสรุีย ์
4. นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น บ ริ ษั ท 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 

ไม่มี 
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รายชื่อผูถื้อหุน้ของ FGE  

 ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวนหุน้

ทัง้หมด 
1 นาย วชัระ เปล่งสรุีย ์ 60,000 30 
2 นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 60,000 30 
3 นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์ 20,000 10 
4 นาย ดลวฒัน ์เปล่งสรุีย ์ 20,000 10 
5 นาย ณฐัชนน เปล่งสรุีย ์ 20,000 10 
6 นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์ 20,000 10 
 รวม 200,000 100 

 
4.7 การประกอบธุรกิจ 

ผูข้ายหุน้ HUG ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการถือหุน้ใน HUG 

 

4.8 ข้อมูลทางการเงนิของผู้ขายหุ้น HUG 

เนื่องดว้ย ผูข้ายหุน้ HUG เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการจดัตัง้ขึน้ใหม่ จึงยังไม่มีการจดัทาํงบการเงิน และขอ้มูลทาง
การเงินของผูข้ายหุน้ HUG และ ผูข้ายหุน้ HUG มีเพียงหุน้ที่ถืออยู่ใน HUG จาํนวน 1,000,000 หุน้ มีมลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 
100.00 บาท หรือเป็นคิดรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ HUG 

5.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงือ่นไขการช าระเงนิ 

มลูค่าส่ิงตอบแทนสาํหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้ของ HUG ที่บรษิัทจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG จาํนวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
180,000,000 บาท สาํหรบัการซือ้ขายหุน้จาํนวนรอ้ยละ 40 ของ HUG โดย บริษัทจะชาํระค่าหุน้ของ HUG โดย (1) ชาํระดว้ย
เงินสดจาํนวน 90,000,000 บาท และ (2) ชาํระโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบฉพาะ
เจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แทนการชําระด้วยเงินสด (Payment in kind) เป็นจํานวนไม่เกิน 
11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 8 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 90,000,000 บาท 
โดยการกาํหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนดว้ยหุน้สามญัในราคาเสนอขายหุน้ละ 8 บาทดงักล่าว อา้งอิงจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วง
นํา้หนกัของหุน้ของบริษัท ที่คาํนวณยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่  25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 
เท่ากบั  7.95  บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ประกอบกบัเป็นมลูค่าที่ตกลงเจรจากนัระหว่าง
บริษัท และผูข้ายหุน้ HUG ในการนี ้บริษัท ไดพ้ิจารณามลูค่าของส่ิงตอบแทนเปรียบเทียบกับส่ิงที่บริษัทจะไดม้าแลว้เห็นว่า 
มลูค่าของส่ิงตอบแทนมีความคุม้ค่าและเหมาะสมเมื่อเทียบกบัศกัยภาพในการประกอบกิจการและการสรา้งรายไดข้อง HUG 
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รวมถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจของ HUG ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิ สนบัสนนุ เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัท 
ใหค้รอบคลมุและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดี อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้และบรษิัท 

6.  เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลคา่สิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้กาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขาย หุ้นใน HUG  โดยได้
พิจารณาเปรียบเทียบกบัมลูค่าธุรกิจ (Enterprise Value) ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของมลูค่าธุรกิจทัง้หมด จากการจดัทาํประมาณ
การทางการเงินในการเขา้ซือ้หุน้ของ HUG ดงักล่าว ซึ่งจดัทาํโดยผูบ้รหิาร โดยไดว้ิเคราะหก์ารลงทนุดว้ยวธีิคิดลดกระแสเงนิสด  
โดยพิจารณาจากงบการเงินภายใน ของ HUG และพยากรณท์างการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบกับ HUG จะมี
การเพิ่มทุนจากเดิม 10 ลา้นบาท ใหเ้ป็น 250 ลา้นบาท ก่อนที่บริษัทจะเขา้ทาํรายการ และคาดว่าปี 2565 - 2569 HUG จะมี
ยอดขายเฉล่ียประมาณ 2,000 ลา้นบาทต่อปี ทาํใหป้ระเมินมลูค่าตามสดัส่วนการเขา้ซือ้ที่รอ้ยละ 40.00 เท่ากับ 203.46 ลา้น
บาท โดยรายละเอียดของสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่าเป็นไปตามตารางสรุปดา้นล่าง 

สมมติฐานหลัก รายละเอียด 
รายไดจ้ากการขาย สมมติฐานในการประมาณการรายไดจ้ากการขาย แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ ขายปลีก , 

ออนไลน ์และ ขายส่ง โดยอา้งอิงจากงบการเงินภายใน , การสมัภาษณผ์ูบ้ริหาร , และขอ้มลู
ในอดีตอื่นๆ ที่ไดจ้ากทาง HUG มีระยะเวลาประมาณการอยู่ที่ 5 ปี ตัง้แต่ปี 2565 – 2569 
 

ช่องทางขายปลีกและออนไลน ์
การประมาณการรายไดส้าํหรบัช่องทางขายปลีกและออนไลน ์อา้งอิงจากราคาเฉล่ียจาก
ขอ้มลูในอดีต 3 ปี ยอ้นหลงั ของแต่ละกลุ่มสินคา้ และมีอตัราการเติบโตของปรมิาณขายอยูท่ี่
ประมาณรอ้ยละ 10.00 ต่อปี ซึ่งอา้งอิงจากอตัราการขยายสาขา และการลงทุนเพิ่มเติมใน 
Telepharmacy ที่ทางผูบ้รหิารไดแ้จง้ไว  ้

 

ช่องทางขายส่ง 
การประมาณการรายไดส้าํหรบัช่องทางขายส่ง อา้งอิงจากขอ้มลูจรงิจากทางผูบ้รหิารสาํหรบั
ปี 2565 ซึ่งประมาณการยอดขายอยู่ที่ประมาณ 1,200 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตของ
ยอดขายอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 20.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้มูล
ในอดีต โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร ้อยละ 194.93 และ 195.38 ในปี 2563 และ 2564 
ตามลาํดบั และยงัสอดคลอ้งกบัแผนในการขยายคลงัสินคา้ในอนาคตอีกดว้ย 

รายไดอ้ื่น อา้งอิงจากรายไดจ้ากการสนบัสนุนการขายโดย Supplier ในอดีต เฉล่ียที่รอ้ยละ 8.41 ของ
รายไดจ้ากการขายสาํหรบัช่องทางขายปลีกและออนไลน ์

ตน้ทนุขาย ช่องทางขายปลีกและออนไลน ์
การประมาณการตน้ทุนขายของช่องทางขายปลีกและออนไลน์ อ้างอิงจาก Gross profit 
margin จากขอ้มลูในอดีต 3 ปี ยอ้นหลงั ของแต่ละกลุ่มสินคา้ 
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สมมติฐานหลัก รายละเอียด 
ช่องทางขายส่ง 
การประมาณการตน้ทนุขายของช่องทางขายส่ง อา้งอิงจาก Gross profit margin จากขอ้มลู
ในอดีต 3 ปี ยอ้นหลงั ของช่องทางขายส่ง 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิาร 

อา้งอิงจากขอ้มลูค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในอดีต ซึ่งประมาณการตามกลุ่มค่าใชจ้่าย 
เช่น ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน มีอตัราการเติบโตที่ 5.00% ต่อปี , ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง
กับสาขา มีอตัราการการเติบโตที่ รอ้ยละ 10.00 ต่อปี , ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการขาย เป็น
สดัส่วนต่อรายได ้และ ค่าใชจ้่ายอื่นๆที่คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

งบลงทนุ อา้งอิงจากการประมาณการงบลงทนุท่ีไดร้บัจากผูบ้รหิาร  
ค่าเส่ือมราคา ประมาณการค่าเส่ือมราคาของทรพัยสิ์นเดิมของบริษัทคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

และค่าเส่ือมราคาของเงินลงทนุเพิ่มเติม กาํหนดใหใ้ชว้ิธีเสน้ตรง โดยมีอายกุารใชง้านท่ี 10 ปี 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล รอ้ยละ 20.00 
อตัราคิดลด อัตราคิดลดที่ใชใ้นการคาํนวณมลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ไดม้าจากการคาํนวณ

ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตาม
โครงสรา้งทุนของโครงการในแต่ละปี ซึ่งถูกประมาณการจากค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของตน้ทนุ
ของหนี ้(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ของโครงการในแต่ละปี โดยที่ 
Risk Free Rate (Rf) ถูกอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ15 ปี ซึ่งเป็น
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลที่มีสภาพคล่อง โดยมีอตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 2.82 
ต่อปี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2565) 
Market Return (Rm) ถูกอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 15 ปี ยอ้นหลัง โดยมีอัตราผลตอบแทนรอ้ยละ 10.96 ต่อปี (ขอ้มูล ณ วันที่ 9 
มีนาคม 2565) 

Beta (β) ถูกอา้งอิงจากค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยฯ์ กับ
ค่าเฉล่ียผลตอบแทนของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในอตุสาหกรรมการผลิตและ
จัดจาํหน่ายสินคา้ประเภท ยา, อาหารเสริม, เครื่องสาํอาง, อุปกรณก์ารแพทย ์ซึ่งไดแ้ก่ IP, 
MEGA, APCO, DOD, BEAUTY, และ TM บนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันที่  9 มีนาคม 
2565 โดยค่าเฉล่ีย Unlevered Beta เท่ากับ 0.76 เนื่องจาก HUG มีอัตราหนี ้สินส่วนทุน
เท่ากบั 0.00 จึงไม่ตอ้งคาํนวนกลบัเป็น Levered Beta  
ส่วนลดสภาพคล่อง (Liquidity Discount) เนื่องจาก HUG ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์จึงมีอตัราส่วนลดสาํหรบัการขาดสภาพคล่องของหุน้ ในอตัรารอ้ยละ 30.00 
โดยสรุปแลว้มีตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) ที่รอ้ยละ 11.71 
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สมมติฐานหลัก รายละเอียด 
อตัราการเติบโตของกระแส
เงินสด หลงัจากช่วง
ระยะเวลาประมาณการ 
(Terminal Value) 

กาํหนดใหอ้ัตราการเติบโตของกระแสเงินสด หลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เท่ากับ    
รอ้ยละ 0.00 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ (Return 
On Equity)   

รอ้ยละ 15 (เฉล่ีย 5 ปี ตามระยะเวลาประมาณการ) 

 

จากการประเมินพบว่ามลูค่าธุรกิจปัจจุบนัของ HUG ณ 31 ธันวาคม 2564 มีมลูค่าเท่ากับ 508.65 ลา้นบาท โดยมี

มลูค่าตามสดัส่วนการเขา้ซือ้ที่รอ้ยละ 40.00 เท่ากบั 203.46 ลา้นบาท 

โดยเมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุของบรษิัท ที่จะออกใหผู้ข้ายหุน้ HUG ในราคาเสนอขายหุน้ละ 8 บาท ใน
ครัง้นีเ้ทียบกับราคาตลาดของหุน้ของบริษัท ซึ่งคาํนวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้ของบริษัท ที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัทในครัง้นี ้กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี  25 
พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ  7.95 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) นั้น 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้จึงเป็นราคาที่ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558  

7. ผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะเกดิกบับริษัท 

(1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจรา้นขายสินคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ์ ซึ่งมีแนวโนม้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง การเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้ของ HUG จะเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทในการขยายขอบเขตของ
ธุรกิจของบริษัทใหม้ีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประกอบการใหแ้ก่
บริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจรา้นขายสินคา้ทางเภสัชภัณฑแ์ละเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัท
เล็งเห็นถึงศกัยภาพ และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่บรษิัท 

(2) การลงทุนใน HUG จะสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในการขยายธุรกิจและสามารถต่อยอดให้กับ
ธุรกิจดา้นส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) ของบริษัท โดยเป็นการขยายธุรกิจดา้นการขายสินคา้
ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์และเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายใหก้บัผลิตภณัฑต์่างๆ ทาํใหบ้รษิัทสามารถดาํเนิน
ธุรกิจไดอ้ย่างครบวงจรมากขึน้ ตัง้แต่การผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร 
รวมถึงกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชนท์างการแพทย-์พาณิชย ์รวมถึงธุรกิจดา้นการบริโภคและบริการ เช่น ศูนย์
สขุภาพและความงาม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลกาํไรใหก้บับรษิัทในอนาคต 

(3) HUG มีฐานลกูคา้ และสาขาจาํนวนมาก และมีพนัธมิตรที่สามารถสนบัสนุน หรือใหค้าํแนะนาํบรษิัทเก่ียวกับ
การดาํเนินธุรกิจของบรษิัท ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบรษิัทในดา้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบรษิัท อีกทัง้ สามารถ
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เอือ้ประโยชนใ์นการแนะนาํพนัธมิตรที่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัทได ้อีกทัง้ การเขา้ลงทนุในครัง้นีจ้ะเป็น
ส่วนเขา้มาช่วย ส่งเสรมิ เพิ่มประสิทธิภาพ และต่อยอดการประกอบธุรกิจของบรษิัทไดเ้ป็นอย่างดี  

(4) บรษิัทไม่ตอ้งพึ่งพากระแสเงินสดของบรษิัทหรือเงินทุนหมนุเวียนของบรษิัททัง้หมด และไม่ตอ้งแสวงหาแหล่ง
เงินทุนจาํนวนมากสาํหรบัการลงทุนในหุน้ของ HUG เนื่องจากบรษิัทจะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8  บาท ต่อหุน้ คิดเป็น
มลูค่ารวม  90,000,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูข้าย
หุน้ HUG จึงเป็นการบรหิารจดัการการลงทนุของบรษิัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท
อย่างมีนัยสาํคัญ และไม่เป็นการสรา้งภาระใหแ้ก่บริษัทในการกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินมากเกินความ
จาํเป็น หรือบคุคลอื่นใด 

8. แหล่งเงนิทนุ/แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการขาย 

 ในการเขา้ทาํรายการครัง้นี ้บริษัทจะชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG จาํนวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน  180,000,000 
บาท โดยชาํระดว้ย 

(1) เงินสดจาํนวน 90,000,000 บาท โดยบรษิัทจะใชแ้หล่งเงินทนุจากเงินทนุหมนุเวียนหรือเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน และ 

(2) ชาํระโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทในลกัษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) เป็นจาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 8 บาท หรือคิดเป็น
มลูค่าทัง้สิน้ 90,000,000 บาท แทนการชาํระดว้ยเงินสด  

9. เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ  

  เงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัในการเขา้ทาํรายการ ไดแ้ก่ 

(1) ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทมีมติอนมุตัิธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG  

(2) ที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัมีมติอนมุตัิธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้
หุน้สามญัของ HUG รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จาํเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

(3) ณ วนัทาํการซือ้ขายหุน้สามญัของ HUG ไม่มีเหตกุารณห์รือการกระทาํใด ๆ เกิดขึน้หรือถกูทาํใหเ้กดิขึน้หรอื
มีเหตุอันควรจะคาดไดว้่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคญัต่อ HUG หรือ
ขดัขวางการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้
สามญัของ HUG  
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(4) สาํนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่  ผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจาํกัด 
(Private Placement)  

(5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG มีมติอนุมัติการการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของ HUG อีกจาํนวน 240,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 2,400,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท ซึ่งภายหลงัเพิ่มทุนแลว้ HUG จะมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 
2,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

(6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ายหุน้ HUG มีมติอนุมตัิการขายหุน้สามญัของ 
HUG ใหแ้ก่บริษัท รวมถึง การเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรมการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ตลอดจนการดาํเนินการ
อื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้
หุน้สามญัของ HUG เสรจ็สมบรูณ ์

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย มีมติอนุมตัิการทาํรายการนี ้เนื่องจากพิจารณาแลว้
เห็นว่า ธุรกรรมการซือ้หุน้โดยการชาํระค่าตอบแทนสาํหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้ HUG ดงักล่าว เป็นเงินสด และดว้ยหุน้สามัญ
เพิ่มทุนนั้น เป็นการคุม้ค่าแก่การลงทุน เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สอดคลอ้งกับแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในการขยาย
ธุรกิจและสามารถต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันให้บริษัทไดเ้ป็นอย่างดี อาทิเช่น การขายสินคา้ทางเภสัชภัณฑ์และ
เวชภัณฑ ์การเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายผลิตภัณฑข์องบริษัท ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กับบริษัท และมีศักยภาพในการเติบโต
ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทาํเป็นประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้ของ HUG โดยชาํระค่าตอบแทนเป็นเงิน
สด และดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทนัน้ มีความเหมาะสมและเกิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ของบริษัท อีกทัง้
มลูค่าในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลซึ่งเป็นมลูค่าที่ไดเ้จรจาตกลงกนัระหว่างบรษิัท และราคาเสนอขายหุน้
เพิ่มทนุของบรษิัทท่ีจะออกใหผู้ข้ายหุน้ HUG ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 90,000,000 บาท ในครัง้
นี ้เทียบกับราคาตลาดของหุน้ของบริษัทเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นราคาที่ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ
บรษิัทตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 72/2558 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี – 
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12.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมี่ต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ไดส้อบทานขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันีแ้ลว้ดว้ย
ความระมดัระวงั และขอรบัรองว่า ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันีม้ีความถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผิด และ
ไม่ขาดขอ้มลูที่ควรแจง้ในสาระสาํคญั 

13. รายงานความเหน็ของความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

-ไม่มี-  

14. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน  

-ไม่มี- 

15. คดีหรือข้อเรียกร้องทีมี่สาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

-ไม่มี-
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16. ผลประโยชนห์รือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ10 
ขึน้ไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน ์

 

บุคคลทีอ่าจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ/ยอดคงเหลือ (บาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 31 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 

บริษัท เอ็ม.ซี.พร็อพ
เพอรต์ี ้จาํกดั 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั มีคณุสามารถ 
ฉั่วศิริพฒันา เป็นผูถ้ือหุน้ และกรรมการ 

คณุศภุากร ฉั่วศิริพฒันา เป็นผูถ้ือหุน้ และ
กรรมการ 

ค่าเช่าค่าบริการ 

เจา้หนีอ่ื้น 

 

647,520 

14,558.71 

268,754.62 

7,645.41 

ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า การเขา้ทาํรายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าว กับ
บริษัท เอ็ม.ซี.พร็อพเพอรต์ี ้แอนด ์ดีเวลล็อปเมน้ท ์จาํกัด ซึ่งเป็น
เจา้ของกรรมสิทธิ์อาคารสาํนกังาน เลขที่ 19 ซอยรามคาํแหง 22 
(จิตตรานเุคราะห)์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานของบริษัทฯ มีความสมเหตุ 

บริษัทเอเชีย ฟู้ด โซลชูั่น 
จาํกดั 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั มี คณุศภุากร 
ฉั่วศิริพฒันา เป็นผูถ้ือหุน้ และกรรมการ 

 คณุสามารถ ฉั่วศิริพฒันา เป็นผูถ้ือหุน้ 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 

เจา้หนีอ่ื้น 

รายไดบ้ริหารจดัการ 

รายไดอ่ื้นๆ 

ลกูหนีอ่ื้น 

3,750 

- 

- 

- 

60,000 

93,457.94 

21,400 

เป็นอปุกรณส์าํนกังานที่พนกังานจาํเป็นตอ้งใชเ้ป็นประจาํ ดงันัน้
เม่ือได้เปรียบเทียบราคาแล้ว จึงเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี ้การ
กาํหนดราคาเป็นไปอย่างยตุิธรรมและเป็นราคาซือ้ขายทั่วไป 

ตามอตัราที่ระบไุวใ้นสญัญา เป็นราคาที่ตกลงรว่มกนั 

บริษัท เวิรล์ สปอรต์ 
กรุ๊ป จาํกดั 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั มี คณุสิทธิชยั 
เกษรสมบตัิ เป็นกรรมการ 

รายไดบ้ริหารการจดัการ 

ลกูหนีอ่ื้น 

900,000 

107,000 

- 

- 

ตามอตัราที่ระบไุวใ้นสญัญา เป็นราคาที่ตกลงรว่มกนั 

บริษัท ฮอลลีวูด้ (ไทย
เลนด)์ จาํกดั 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั มี คณุสามารถ 
ฉั่วศิริพฒันา เป็นกรรมการ 

รายไดบ้ริหารจดัการ 

ลกูหนีอ่ื้น 

- 

 - 

180,000 

- 

ตามอตัราที่ระบไุวใ้นสญัญา เป็นราคาที่ตกลงรว่มกนั 

บริษัท โกลบอล เซอรว์ิส 
เซ็นเตอร ์จาํกดั(มหาชน) 

เป็นบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั มี คณุเฉลิมพงษ์ 
มหาวาณิชยว์งศ ์เป็นกรรมการ 

รายไดบ้ริหารจดัการ 

ลกูหนีอ่ื้น 

- 

 - 

20,000 

 - 

ตามอตัราที่ระบไุวใ้นสญัญา เป็นราคาที่ตกลงรว่มกนั 
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คณะกรรมการบรษิัท ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

          
 

     
( นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา )  ( นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ ) 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 


