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บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

Hemp Empire Corporation Public Company Limited 

 

 

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565  
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น.  
เปิดลงทะเบยีนเวลา 7.30 น. 

 

 

 

 

 

  

หมายเหต ุ: 

1. ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมโปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ Inventech Connect 
(Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6  และ 7) และกรณีตอ้งการมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 8) 

2. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2565 เป็นตน้ไป และสิน้สุดการลงทะเบียนวนัที่ 9 สิงหาคม 
2565 จนกว่าจะปิดการประชมุ 

3. บริษัทจะด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจดัสถานที่ประชมุรองรบัผูถ้ือหุน้ เพ่ือป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565 

 2. สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ท่ี 2 (HEMP-W2) 

3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

4. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

5. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

6. รายการเอกสารที่ตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บริษัทในการลงทะเบียนเขา้ประชมุ หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และการถามค าถาม หรือ แสดงความคิดเห็น  

7. ขัน้ตอนการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และผงัแสดงขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–Meeting) ผ่านลิง้ค ์app หรือ สแกน QR Code 

8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แนะน าใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ) (สามารถ download 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ไดจ้าก https://www.hempcorp.co.th/ 

9. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ไดม้ีมติอนุมัติก าหนดวันประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2565 เวลา 8.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส  ์(e-EGM) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่าน
ส่ืออเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
28 เมษายน 2565 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งให ้
ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ซึ่ งประชุม เมื่ อวันที่  28 เมษายน 2565 ไว้อย่ างถูกต้องตามมติของที่ ประชุม 
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 ของการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 นีเ้ป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่ง
กันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่1/2565 จะไม่มีการพิจารณา
วาระอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนักบัวาระท่ีไม่ไดอ้นมุตัิอีก และจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระอื่น
ที่ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 49,366,750 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 533,549,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 582,916,000  
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล         ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ไดม้ีมติอนุมัติให้
น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษิัทจ านวน  49,366,750  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน  533,549,250  
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  582,916,000  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน  
49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ (2) เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท รุ่นที่  2 (HEMP-W2) (“ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ HEMP-W2”) จ านวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่
เกิน 35,569,950 หุน้ และพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน
จ านวน 

: 582,916,000 บาท (ห้ารอ้ยแปดสิบสองลา้นเกา้
แสนหนึ่งหมื่นหกพนับาท) 

 แบ่งออกเป็น : 582,916,000 หุน้ (ห้ารอ้ยแปดสิบสองลา้นเกา้
แสนหนึ่งหมื่นหกพนัหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  : 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น :   
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 หุน้สามญั : 582,916,000 หุน้ (ห้ารอ้ยแปดสิบสองลา้นเกา้
แสนหนึ่งหมื่นหกพนัหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ  : -ไม่มี- -“ 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิ และเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุ้น ครั้งที่  1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท 
รวมถึงพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให ้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท หรือ ผูร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ี
อ  านาจในการด าเนินการใด ๆ  เก่ียวกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่ อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 49,366,750 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) จํานวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้
สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัท รุ่นที ่2 (HEMP-W2) จาํนวน
ไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 35,569,950 
หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วาระที ่3.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล       สืบเนื่องมาจากบรษิัทมีความประสงคซ์ือ้หุน้สามญัของบรษิัท เฮลท ์อพั จ ากดั (“HUG”) และ
รบัโอนหุน้ของ HUG จ านวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 
ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้ของ HUG จากบริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จ ากัด ซึ่งมิได้
เป็นบุคคลเก่ียวโยงกันกับบริษัท (“ผู้ขายหุ้น HUG”) (โดยมี บริษัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอ็นเตอร์
ไพรส ์จ ากัด (“FGE”) ถือหุน้ในผูข้ายหุ้น HUG สัดส่วนรอ้ยละ 99.997 ของจ านวนหุน้ที่จด
ทะเบียนและช าระแลว้ของผูข้ายหุน้ HUG) ซึ่งผูข้ายหุน้ HUG มีสัดส่วนการถือหุน้ใน HUG 
จ านวนทั้งสิน้ 1,000,000 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้
ของ HUG โดยมีราคาซือ้ขายหุน้ HUG หุน้ละ 180 บาท มลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 180,000,000 
บาท โดยอา้งอิงจากการประเมินมลูค่าหุน้ของ HUG โดยผูบ้รหิาร ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงนิสด 
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ประกอบกับเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน HUG โดยได้
พิจารณาจากการจดัท าประมาณการทางการเงินของฝ่ายบริหารของบริษัท โดยจะช าระค่า
หุ้น HUG เป็น (1) เงินสดจ านวนทั้งสิน้ 90,000,000 บาท และ (2) ช าระโดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทในลกัษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) แทนการช า ระด้วย เ งินสด  ( Payment in kind) จ านวนไม่ เกิน  
11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็น
มลูค่าทัง้สิน้ 90,000,000 บาท ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG เพื่อใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการ
ซือ้และรบัโอนหุน้สามญัของ HUG จากผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 3.07 ของจ านวน
หุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแลว้
ทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG) โดยมีรายละเอียด
ตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่ง
สินทรพัยเ์ก่ียวกับการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของบริษัท เฮลท ์อพั จ ากัด ตามบญัชี 
(2) (ข้อ 1, 2, 3, 5 (3) และ 8) (หนังสือเวียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2565 แลว้ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 จึงมีมติอนุมัติให้
น าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 
บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม 90,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG  ซึ่งเป็น
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนบางส่วนส าหรบัธุรกรรมการซือ้
หุน้สามัญของ HUG โดยผูข้ายหุน้ HUG จะน าหุน้สามญัของ HUG จ านวน 1,000,000 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและช าระ
แลว้ของ HUG) มาช าระเป็นค่าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการช าระดว้ยเงินสด โดย
ราคาซือ้ขายส าหรับธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญของ HUG ส่วนที่เหลือจะช าระเป็นเงินสด
จ านวน 90,000,000 บาท 

 การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG ใหแ้ก่ ผูข้าย
หุ้น HUG ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 
72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 
ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และตอ้ง
ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้แม้
บริษัทจะไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
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บรษิัทแลว้ บรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย
และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดว้ย  

ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG ค านวณ
จากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 7 วนัท า
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่  ผูข้ายหุน้ HUG เป็น
บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่   25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95  
บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้ของบริษัทก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน บริษัทมีหนา้ที่
หา้มมิให ้ผูข้ายหุน้ HUG ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่
วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดย
ภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูข้ายหุน้ HUG จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสั่งหา้มขาย
ดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาค าขอให้รบัหุน้สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

แมว้่าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG ในครัง้นี ้จะมีราคาเสนอ
ขายไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ไดก้ล่าวไว้ตาม
ขา้งตน้ อันไม่เขา้ข่ายเป็นเหตุปรบัสิทธิที่ก าหนดในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผู้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัส าหรบัใบส าคญัแสดง
สิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่  2  (HEMP-W2) (“ข้อกําหนดสิทธิฯ”) 
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิการเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ HEMP-W2 
เนื่องจากตามขอ้ก าหนดสิทธิฯ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2ก าหนดว่า “บริษัทตอ้ง
ด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิเมือ่
บริษัทเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่ต่อผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ 
บุคคลเฉพำะเจำะจงในรำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทีค่  ำนวณไดต้ ่ำกว่ำ “รำคำ
ตลำดของหุน้สำมัญของบริษัท” เกินกว่ำรอ้ยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุน้สามัญของ
บริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรพัยฯ์ 
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  

http://www.setsmart.com/
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ดงันัน้ หากในวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ราคาเสนอ
ขายดงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนราคา
การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่มีการเสนอขายแก่บคุคลใน
วงจ ากดั  

ทั้งนี ้ภายหลังการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ 
HUG จะถือหุ้นในบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท) คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 3.07 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ของบริษัท ดงันัน้ ผูข้ายหุน้ HUG ยงัถือหุน้ของบริษัท ไม่ถึงจุดที่มีหนา้ที่ตอ้งท าค า
เสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 

12/2554”) และการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามนัยของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ผูข้ายหุน้ HUG จะไม่ส่ง
กรรมการหรือผูบ้รหิารเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งในบรษิัท  

บริษัทคาดว่ากระบวนการซือ้ขายทั้งหมดจะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2565 (ขึน้อยู่กับความสมบูรณข์องเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุน้) และ
ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้หุ้น
สามญัของ HUG รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว  

นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่ง
รวมถึงการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน และวิธีการช าระค่าหุน้สามญั
เพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื ้อเป็นคราวเดียว
หรือหลายคราว) รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการออก เสนอขาย 
จัดสรร และจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและ
เปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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(2) การลงนาม แก้ไข เปล่ียนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ใน
เอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออก เสนอ
ขาย จดัสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการตดิต่อ และ
การยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ
การน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก เสนอขาย และ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของบรษิัทส าเรจ็ลลุ่วงไปได  ้

ทั้งนี ้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก าหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อ
หุน้มีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ หรือบริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 12 
เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ย่าง
ชดัเจนว่าเมื่อพน้ระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย 

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก
เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน  
(F 53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิ และเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 11,250,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
90,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG โดยผูข้ายหุน้ 
HUG จะน าหุน้สามญัของ HUG จ านวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้ของ HUG) มาช าระเป็นค่าหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการช าระดว้ยเงินสด โดยใหเ้สนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อ
หุน้มีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ หรือบริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 12 
เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ย่าง
ชดัเจนว่าเมื่อพน้ระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย และ
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พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าที่บริหารเป็นผูม้ี
อ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าว ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3.2        พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จาํนวนไม่
เกิน 2,546,800 หุ้น  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล        ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ไดม้ีมติอนุมัติให้
น าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน  2,546,800 หุน้  มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-
W2 ที่มีการปรบัสิทธิ 

 โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก
เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน  
(F 53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิ และเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรบัการปรบั
สิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จ านวนไม่เกิน 2,546,800 หุน้ ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3.3        พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่
เกิน 35,569,950 หุ้น 
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล         ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2565 เมื่อวันที่  3 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้
น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 35,569,950 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ทั้งนี ้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาด
ในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุ โดยเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ ซึ่งตอ้ง
ไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่า ตามเกณฑร์าคาของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งตอ้ง
ไม่ต ่ากว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี ้ (ก) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาด
หลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจก าหนดส่วนลดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคา
ดงักล่าว หรือ (ข) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดใหน้กัลงทนุแสดงความประสงคท์ี่
จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดบัราคาที่ตอ้งการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจ
โดยบรษิัทหลกัทรพัย ์ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558  

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ล้งทนุ
รายใด ถือหุน้ของบรษิัท ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศทจ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ขอ้จ ากัดการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งตามข้อบงัคบัของ
บริษัทก าหนดใหค้นต่างดา้วถือหุน้ในบรษิัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของบรษิัท  

นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การมอบอ านาจให ้คณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการ
ออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดงันี ้ 

(ก) พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค ์วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและ
เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเนื่องกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)  

 ทั้งนี ้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่า ตาม
เกณฑร์าคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยฯ์ รวมถึงการออกและ จัดสรรหุน้เพิ่ม
ทนุใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ ก.ล.ต. ก าหนด 
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(ข) พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ใน คราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้
และจะเสนอขายใหบุ้คคลใดก่อนหรือใหทุ้กกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได ้
รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดแบบ
มอบอ านาจทั่วไปแลว้ ทนุช าระแลว้ของบรษิัทในส่วนที่เพิ่มตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุ
ช าระแลว้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวใหด้  าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที่บรษิัทจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้ี
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

ทัง้นี ้รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
(สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิ และเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่
เกิน 35,569,950 หุ้น และมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ  านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 พรอ้มเอกสาร
ประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท ที่ https://www.hempcorp.co.th/ ดว้ยแลว้ตัง้แต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2565 จึง
ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัทเขา้รว่มการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 
น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองในรูปแบบผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-meeting) และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนผ่านการประชมุใน
รูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-meeting) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรือแบบ ค. (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 และผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ไดจ้าก www.hempcorp.co.th โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ โดย
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ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนดมายังบริษัท
ล่วงหนา้เพื่อใหบ้รษิัทไดร้บัภายใน วนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน       
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 โดยใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้และส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 6 มายังบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 51 อาคารเมเจอร ์ทาวเวอร ์พระราม 9 – 
รามค าแหง ชั้นที่ 20 หอ้งเลขที่  OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์
โทรศพัท ์0-2514-5000, 0-2514-5151 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสาร
ใหบ้รษิัท ภายในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 

บรษิัทมีความห่วงใยต่อผูถื้อหุน้กบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 
(COVID–19) ที่ยงัไม่กลบัสู่สภาวะปกติ จึงจดัการประชุมขึน้ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E–EGM) โดยใชร้ะบบของ 
Inventech Connect (Live Streaming) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ตามมาตรฐานการกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–EGM) โดยมี
รายละเอียดที่ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 และ 7 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ใน
รูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามระเบียบและวิธีการท่ีบรษิัทก าหนดในวนัที่ 9 สิงหาคม 2565  

อนึ่ง บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2565 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

ลงชื่อ            

                                                     (     นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา    ) 

           กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที ่

วนัพฤหสับดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะที่เริ่มประชุม มีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง จ านวน 3 ราย รวมจ านวนหุน้ 54,273,191 หุน้ และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจ านวน  25 ราย รวมจ านวนหุ้น 170,792,748 หุ้น รวมจ านวน 28 คน นับจ านวนหุ้นได้ 
225,065,939 หุน้ หรือเท่ากับรอ้ยละ 63.27 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จ านวน 355,699,500 หุน้ ของบริษัท เฮลท ์เอ็ม
ไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีจ านวนผูถื้อหุน้มากกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุน้รวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทัง้หมด เป็นอนัครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. พลเอก ดร.สรุพนัธ ์  พุ่มแกว้ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั   เอนกเวียง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายพนม รตันะรตั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

5. นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

6. นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานสายงานพฒันาธุรกิจ 

7. นายธิบดี  มงัคะลี กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

8. ดร.ก าพล บรุยิเมธากลุ กรรมการ 

9. นางศภุากร ฉั่วศิรพิฒันา กรรมการ และประธานสายงานทรพัยากรมนษุย ์

บรษิัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน กรรมการเขา้รว่มประชมุครบทัง้ 9 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละรอ้ย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสิทธิโชค ภิรชัอมรพนัธ ์ ประธานสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
2. นายพงศกร  พงศส์ถาพร ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 
3. น.ส.วราพร   ภู่สิทธิศกัดิ์ ผูต้รวจสอบภายใน 
4. น.ส.สกุญัญา แกว้สะอาด         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
5. นางอมัรตัน ์  ลีลากิจไพศาล       ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

ผูส้อบบญัชี จาก ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไดส่้งตวัแทน คือ นางสาวอภิญญา ตั๋นเจรญิ เขา้รว่มประชมุแทน และ
ตวัแทนอิสระในการร่วมนบัคะแนนแต่ละวาระจาก บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด และผูส้งัเกตการณ ์
จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คือ น.ส.อธิศีล ์วิทยากูล จากโครงการ “การประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้” เป็น
อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ท่ีปฏิบตัิงาน ภาคสนามในปี 2565 

เร่ิมการประชุม 

พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการรบั
มอบฉันทะ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กล่าวมาแลว้ จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให ้คุณธิบดี มังคะลี เป็น
ผูด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระต่อไป 

โดยก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเรียบรอ้ยในการประชุม บริษัทฯ ไดช้ีแ้จง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียง และวิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7 และ 8 ตามล าดบั
ดงันี ้

1. ภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนตามขัน้ตอนเขา้ร่วมประชมุเรียบรอ้ยแลว้ จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะ
ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

2. การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่
ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนการลงมติ ตามความเหมาะสม และจะแจง้ผลคะแนนต่อที่ประชมุ เมื่อมีการ
นบัคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนได้
เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนน
เสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ ม ส าหรบัการออก
เสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) 4. ยกเลิกออกเสียง
ลงคะแนนล่าสดุ (สีฟ้า) หากท าการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บรษิัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุน้เห็นดว้ยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ เปล่ียนแปลงได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการ
ลงคะแนน โดยบรษิัทฯ ใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที 

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
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ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่            
“เห็นดว้ย” 

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และ กดที่ปุ่ ม       
“สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ  

ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชมุจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติในวาระนัน้ๆ 
กรณีที่ผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้จะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ
ในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะถกูน าออกจากฐานการประชมุในทกุวาระท่ีเหลือทนัที อย่างไรก็ตาม การออกจากการ
ประชมุในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่มประชมุ และลงคะแนน
เสียงในวาระต่อไปในระบบ 

ส าหรบั วาระที่ 1 , 2, 3, 4 และ 6 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที่ 5 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และวาระท่ี 7 ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

6.1 กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามผ่านขอ้ความ กรุณาเลือกเมนูการถามค าถาม จากนั้นเลือกวาระที่
ตอ้งการถามค าถาม และท าการพิมพข์อ้ซกัถาม หรือ ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ แลว้กดส่งค าถาม โดยบริษัทฯ จะ
ตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระที่เก่ียวขอ้งกับค าถามนัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามที่ถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

6.2 กรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการสอบถามค าถามดว้ยขอ้ความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ตอ้งการถามค าถาม 
จากนั้น กดปุ่ ม “บันทึกเสียง/Record” แลว้ท าการถามค าถามดว้ยเสียง เมื่อถามค าถามเรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “หยุด
บนัทึกเสียง/Stop for Record” และท าการ กดปุ่ ม “ส่งค าถาม /Send Question”  

ในกรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
คดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม  

7. ผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง
ผูถื้อหุน้แลว้นัน้ บรษิัทฯ ไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไว้
ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม 
ค าแนะน าในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์       
02-931-9800 
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9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะไดร้บัอีเมล ์เพื่อกลับเขา้สู่การประชุมผ่านระบบ
ส ารองต่อไป 

หลังจากจบการชี ้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2564 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 
2564 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ในการนี ้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบั
วาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุม
ลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 2/2564 ประชุม
เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

หมายเหต ุ  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ านวน 1 ราย รวมเป็น
จ านวน 29 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้225,066,039 หุน้  
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
รับทราบผลการด าเนินงาน 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการจดัท างบ
การเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ ที่ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้
ว่าถูกตอ้ง  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ 
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่าน
มา ไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระส าคญั 
ดงันี ้

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

สินทรพัยร์วม (บาท) 1,425,586,596.72 80,344,920.84 

หนีสิ้นรวม (บาท) 195,799,622.81 102,178,975.55 

ส่วนของผุถื้อหุน้รวม (บาท) 1,229,786,973.91 (21,834,054.71) 

รายไดร้วม (บาท) 125,025,037.02 109,129,660.35 

ก าไรสทุธิ (บาท) (61,424,496.95) (28,367,594.32) 

ก าไร ต่อ หุน้ (บาท/หุน้) (0.213) (0.374) 
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบผลการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี ใน
กรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใชเ้งินจ านวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 40 ซึ่งก าหนดไวว้่า 
“หา้มมิใหบ้ริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยังมียอด
ขาดทนุสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 และงดการตัง้ส ารองเงินทนุตามกฎหมาย 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทง์ดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 

วาระที ่4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบว่า ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 16 ในการประชมุผูถื้อหุน้
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้ พน้จากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่
ใกลเ้คียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมี

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

 กรรมการซึ่งจะพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ มี
จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1. นายเฉลิมพงษ์  มหาวาณิชยว์งศ ์

 
2. นายสิทธิชยั  เกษรสมบตัิ   
3. นางศภุากร  ฉั่วศิรพิฒันา  

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการความเส่ียง 
กรรมการ, กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 

 ซึ่งกรรมการทัง้ 3 คน เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ.บรษิัทมหาชนฯ, พรบ.หลกัทรพัยฯ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณท์ี่เหมาะสมกับต าแหน่งและธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 2 ประวตัิของกรรมการท่ีเสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

นอกจากนี ้กรรมการท่ีเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งนัน้มี นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์
เสนอเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไดร้บัการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองแลว้ว่าเป็นบคุคลที่มี
ความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 

อนึ่ง บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุขา้เป็นวาระการประชมุ รวมถึงเสนอชื่อบคุคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหนา้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ระหว่างวันที่  1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 
มกราคม 2565 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษิัทฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

4.1   มีมติอนุมตัิดว้ยเสียงขา้งมากเลือก นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ ์กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

4.2   มีมติอนุมตัิดว้ยเสียงขา้งมากเลือก นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท อีก
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

4.3   มีมติอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากเลือก นางศภุากร ฉั่วศิรพิฒันา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท อีก
วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ 
ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงไดร้บัใน
ฐานะลกูจา้งของบรษิัทฯ 

 จึงเสนอใหค้ณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสม และ
ความจ าเป็นต่างๆ แลว้ เพื่อเสนอต่อผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ
ย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท (สามลา้นแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง
เท่ากบัปี 2564 ที่ไดร้บัอนมุตัิเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท  แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ  

 1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะท าการจ่ายทกุสิน้เดือนของเดือนนัน้ๆ  
 2. เบีย้ประชมุ โดยจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการตามจ านวนที่ไดเ้ขา้ประชมุจรงิในแต่ละครัง้ 

 ทัง้นี ้ในปี 2564 ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงนิ 1,690,742.71 บาท ค่าเบีย้ประชมุเป็นเงนิ1,120,000.00 
บาท รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 2,810,742.71 บาท 

 ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทนยงัคงเดิม ซึ่งสรุปเปรียบเทียบกบั ปี 2564 ดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ยอดรวมรายปี) 
ต าแหน่ง ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ)       ปี 2564 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ  
กรรมการชดุย่อยอื่นๆ 

300,000 
240,000 
180,000     
100,000 
- 

240,000 
180,000 
180,000 
100,000 
- 

 

ค่าเบีย้ประชมุ 
ต าแหน่ง ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการชดุย่อยอื่นๆ 
กรรมการชดุย่อยอื่นๆ  

20,000 
20,000 
10,000 
10,000 
20,000 
10,000 

25,000 
20,000 
10,000 
10,000 
20,000 
10,000 

 

 อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 แยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหวัขอ้ การก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) อย่างไรก็ดีจ านวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยัง
ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจงูใจใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มที่ต่อไป 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 
(ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี  

ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้ จึงขอเสนอ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ดงันี ้

1. ส านกังานสอบบญัชี 
บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด  

2. ผูส้อบบญัชี 
   1)  นายโกมินทร ์          ลิน้ปราชญา          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  3675  และ/หรือ  
   2)  นางสาวกรรณิการ ์  วิภาณรุตัน ์           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  7305  และ/หรือ 
           3)  นายจิโรจ                ศิรโิรโรจน ์             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5113  และ/หรือ 
   4)  นางสาวนงลกัษณ ์  พฒันบณัฑิต         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  4713  และ/หรือ 
             5)  นางสมุนา            เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5897 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ  านาจในการตรวจสอบ
บญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ ได ้ 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิทัส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท เท่ากบัปี 2564 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว และ บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั ยังเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยของ

บริษัทฯ อีกจ านวน 8 บริษัท เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวมค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เป็นเงินจ านวนรวมไม่เกิน 2,100,000บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ซึ่งจ่ายตามจริง) โดยมี

รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนน
เสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้225,066,039 หุน้ 

วาระที ่7 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2565 ได้มีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอ านาจกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ดังนี ้

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ไดม้ีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณา
แกไ้ข/เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 26 และขอ้ 47 และแกไ้ขอ านาจกรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงันี ้
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ข้อบังคับของบริษทัฯ (เดิม) ข้อบังคับของบริษทัฯ (ใหม)่ 
ขอ้ 26 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการ
ทัง้หลายทัง้ปวงของบรษิัท และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึง หรือ 
หลายคนปฏิบตัิงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการของบรษิัท ไดแ้ก่ กรรมการ
สองคน ลงลายมอืชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญั
ของบรษิัท ทัง้นี ้คณะกรรมการมอี านาจก าหนด
รายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัท
ได ้

ขอ้ 26 คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการ
ทัง้หลายทัง้ปวงของบรษิัท และตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึง หรือ 
หลายคนปฏิบตัิงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการของบรษิัท ไดแ้ก่ กรรมการ
สองคน ลงลายมอืชื่อรว่มกนั ทัง้นี ้คณะกรรมการมี
อ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือ
ชื่อผกูพนับรษิัทได ้

ขอ้ 47. ตราของบรษิัทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไวน้ี ้ -ไม่มี- 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการแกไ้ข/เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 
26 และขอ้ 47 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 225,066,039 100,0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
 225,066,039 100.00 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ านวน 29 ราย รวมจ านวน

หุน้ได ้225,066,039 หุน้  

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มี-  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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โดยก่อนที่ผูด้  าเนินการประชุมจะเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเพิ่มเติม 
บริษัทฯ รายงานโครงการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตามที่บริษัทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณเ์ขา้ร่วมกับ
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) และ ไดร้บัการรบัรองเป็น
สมาชิกโครงการเมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และจะครบก าหนด 3 ปี ในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี ้
ปัจจบุนับรษิัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้ 
โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามเก่ียวกับความคืบหนา้การท า
ธุรกิจกญัชง กญัชา ท่ีบรษิัทเขา้ไปลงทนุ 

นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ขอมอบหมายให ้นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ รายงาน
ความคืบหนา้เก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงธุรกิจกญัชง กญัชา ท่ีบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทนุ 

นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ไดช้ีแ้จงว่า จากการที่ที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งน าโดย พลเอก ดร.สุรพันธ์  
พุ่มแกว้ ประธานกรรมการ และนายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นตัง้ใจตัง้แต่เรื่องสมนุไพร จนมาถึงการผลิตยา กญัชง กญัชา กระท่อม ครบวงจรรว่มกบักระทรวง
สาธารณสขุ กรมการแพทยแ์ผนไทย และแพทยสมาคมการแพทยแ์ผนไทยฯ โดยการน าของ รศ.ดร.นพ.
ก าพล ศรีวฒันากลุ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแพทย ์ 

 

บรษิัทฯ เป็นผูบ้กุเบิกใหไ้ดใ้ชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวอย่างแพรห่ลายเขา้ถึงง่าย โดยบรษิัทฯ ไดร้บัการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการอาหารและยาให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจร เป็นยาสามัญประจ าบา้นรายแรก 
หลงัจากนัน้ หลายแบรนดก์็ไดร้บัอนุญาตเป็นยาสามญัประจ าบา้น ท าใหผ้ลิตภณัฑม์ีตวัเลือกมากขึน้
และราคาถกูลง  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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ส าหรบัช่องทางจดัจ าหน่าย ดงันี ้

 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีธุรกิจบรกิารทางดา้นความสวยงามและสขุภาพ 

 

ส าหรับธุรกิจ กัญชง กัญชา และกระท่อม ที่มีอนาคต เราได้มีสัญญา MOU ร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสขุ กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ และแพทยสมาคมฯ เราไดเ้ริ่มจากการน าเขา้เมล็ดพนัธุต์่างๆ ซึ่ง
เราไดร้บัใบอนุญาตน าเขา้เมล็ดพันธุ์ ในปี 2564 และไดต้่ออายุในปี 2565 เรียบรอ้ยแลว้ โดยเราได้
น าเขา้เมล็ดพนัธุท์ี่ดีหลายสายพนัธุ ์ส่วนสายพนัธส์ดุทา้ยที่เราไดร้บัอนญุาตส าหรบัท า Hemp seed oil  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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ในส่วนของการปลกู บรษิัทฯ มี MOA กบั กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก และมี MOU 
กบัมหาวิทยาลยันเรศวร และไดย้ื่นขออนญุาตปลกู Hemp seed oil ซึ่งอยู่ระหว่างการพฒันาสายพนัธุ ์
เพื่อให้ไดต้น้ทุนต ่า และเกษตรกรสามารถน าไปปลูกได้ และโครงการ Hemp space ที่เราก าลังอยู่
ระหว่างการยื่นขอปลกู 

บริษัทฯ ไดร้่วมมือกับ บริษัท ไทยกัญชง ก าจัด ในการปลูญกัญชงในพืน้ที่ปลูก 1,400 ไร่ ณ อ.ฝาง       
จ.เชียงใหม่  โดยมีทั้งการปลูกแบบ Indoor greenhouse และ Outdoor รวมทั้งการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในการปลกูแบบ Indoor ตามมาตรฐานการแพทย ์(Medical grade) 

 

โดยเรามีการแยกแปลงปลกูออกมา 3 โซน และแยกการปลกู Hemp seed oil ออกมาเพื่อไม่ใหเ้กิดการ
ผสมเกสรของแต่ละสายพนัธุ ์ทัง้นี ้เราไดม้ีการเก็บเก่ียว และมีผูซ้ือ้ติดต่อมาเรื่อยๆ  

บริษัทฯ ไดม้ีการเตรียมในเรื่องของการสกัดไวด้ว้ย โดยมี MOU กับทางมหาวิทยาลยัในสหรฐัอเมรกิา 
เพื่อเตรียมน าสารสกัดไปใชก้ับสัตวเ์ลีย้งดว้ย โดยจะเขา้มาร่วมมือเพื่อใหผ้ลิตภณัฑน์ีอ้อกสู่ตลาดทั่ว
โลกมากยิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้ในการสกดั เรามีเทคโนโลยี Supercritical Carbon Dioxide Extraction จะมีความละเอียด 
คณุภาพสงู เป็นท่ียอมรบัของผูใ้ชส้ารสกดัทั่วโลก ผลิตภณัฑท์ี่เราสกดัได ้ดงันี ้

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1
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ทั้งนี ้เราท าการควบคุมตัง้แต่การน าเขา้เมล็ดพันธุ์ การปลูก การสกัดที่ไดม้าตรฐานดีที่สุดระดับโลก 
รวมทัง้มี Partner ที่มีความเขา้ใจ มีประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยใชผ้ลิตภณัฑข์อง
เรามีประโยชนต์่อคน และสตัว ์ไม่ว่าจะเป็นดา้นอาหารเสรมิ เครื่องส าอาง อาหาร เครื่องดื่ม ที่จะน ามา
ซึ่งประสิทธิภาพในการดแูลต่อผูใ้ชใ้นตลาดที่จะเติบโตไดอ้ีกมาก 

ผู้ด  าเนินการประชุมไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่สละเวลา
มารว่มประชมุ 

 ปิดประชุมในเวลา 09.29 น. 

 

 

                       ________________________________ ประธานที่ประชมุ 
( พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ ) 

ประธานกรรมการ 
 
 

                          _______________________________ เลขานกุารที่ประชมุ 
( นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

1 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทีอ่อกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์ 
คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด และเพื่อรองรับการปรับสทิธิในการใช้สิทธติาม

ใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษทั รุ่นที ่2 (HEMP-W2) 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีโอกาสรว่มงานกบักลุ่ม
ผูบ้รหิารของบรษิัท เฮลท ์อพั จาํกดั (“HUG”) ซึ่งมีประสบการณใ์นธุรกิจรา้นขายยามากกว่า 30 ปี บรษิัทจึงเล็งเห็นศกัยภาพใน
การเติบโตของ HUG และเล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทผ่านการเขา้ลงทุนในธุรกิจ  HUG ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจรา้นขายปลีก และธุรกิจขายส่งสินคา้ทางเภสัชภัณฑแ์ละเวชภัณฑ ์ซึ่งสอดคลอ้งกับแผนการดาํเนินธุรกิจของ
บริษัทในการขยายธุรกิจดา้นการขายปลีก และขายส่งสินคา้ทางเภสัช และเวชภณัฑ์ และสามารถต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัใหบ้ริษัทไดเ้ป็นอย่างดี เช่น การขายสินคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์การเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง
บริษัท ไปยงัหนา้สาขาของ HUG อนัจะช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้ับบรษิัท และเพิ่มศกัยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

ทัง้นี ้ผูบ้ริหารของ HUG ดาํเนินธุรกิจรา้นขายยาสินคา้ทางเภสชั และเวชภณัฑ ์ในรูปแบบคา้ปลีกภายใตช้ื่อ “Health 
Up”  “ดรกัเพลส” และ “ซูเปอรเ์ซฟ” รวมทัง้หมด 77 สาขาทั่วประเทศ และรูปแบบคา้ส่ง ผ่านบริษัท 3 บริษัท คือ HUG บริษัท 
ดรักเนท จาํกัด (“DN”) และบริษัท บียอนด ์เฮลท ์จาํกัด (“BH”) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม HUG”) ซึ่ง กลุ่ม HUG มียอดขายรวม
ทัง้หมดในปี 2564 ประมาณ 1,200 ลา้นบาท (อา้งอิงจากขอ้มลูทางการเงินภายในของกลุ่ม HUG ซึ่งจดัทาํและจดัเตรียมโดย
ผู้บริหารของ HUG) ต่อมาเมื่อบริษัทมีความสนใจจะลงทุนในธุรกิจรา้นขายยา ซึ่งเก่ียวข้องกับธุรกิจดา้นส่งเสริมสุขภาพ 
(Healthcare & Wellness) ของบริษัท จึงเขา้เจรจากับผูบ้ริหารของ HUG และตกลงให ้HUG ปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจก่อนที่
บรษิัทจะเขา้ลงทนุ โดย HUG จะเพิ่มทนุใหเ้ป็น 250 ลา้นบาท เพื่อรบัโอนธุรกิจขายยาทัง้คา้ปลีกและคา้ส่งทัง้หมดที่ดาํเนินการ
ภายใต ้DN และ BH เขา้มาดาํเนินการภายใต ้HUG ทัง้หมดในรูปแบบการโอนสินทรพัยข์องกลุ่ม HUG ไดแ้ก่ เงินสด สินคา้
คงเหลือ ทรพัยสิ์นในรา้นขายยา และเครื่องหมายการคา้ เป็นตน้ แลว้ปิดกิจการ DN และ BH เพื่อไม่ใหเ้กิดการแข่งขนักับ HUG 
ในอนาคต โดยบริษัทจะเขา้ลงทนุใน HUG ที่ประกอบธุรกิจขายยาสินคา้ทางเภสชั และเวชภณัฑ์ ในรูปแบบคา้ปลีกและคา้ส่ง 
ภายหลงัจากการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจดงักล่าวแลว้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 ของบริษัทเมื่อวนัที่ 3 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 49,366,750  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
533,549,250  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน  582,916,000  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน  49,366,750 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ 
เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการซือ้หุน้สามญั
ของ HUG แทนการชาํระค่าหุน้ดว้ยเงินสด จากบริษัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”) (โดยมี บริษัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอ็น
เตอรไ์พรส ์จาํกัด (“FGE”) ถือหุน้ในผูข้ายหุน้ HUG สัดส่วนรอ้ยละ 99.997 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและชาํระแลว้ของ
ผูข้ายหุน้ HUG) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ตามนยัของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มี
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การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ เร่ือง รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) (2) เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จาํนวนไม่เกิน 2,546,800 หุน้ และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอาํนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 35,569,950 หุน้ 

โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน ไม่เกิน 
11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายอา้งอิงจาก
ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
ประกอบกับเป็นมลูค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผูข้ายหุน้ใน HUG โดยไดพ้ิจารณาจากการจดัทาํ
ประมาณการทางการเงินของฝ่ายบริหารของบริษัท  คิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท (รายละเอียดการ
กาํหนดราคาเสนอขายเป็นไปตามขอ้ 1.2) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งเป็นบคุคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งสาํหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG โดยผูข้ายหุน้ HUG จะนาํ
หุน้สามญัของ HUG จาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวน
หุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ HUG) มาชาํระเป็นค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทแทนการชาํระดว้ยเงินสด  

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน  
2,546,800 หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ที่มีการปรับสิทธิ โดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตาม
ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิของบรษิัทท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทรุน่ท่ี 2  (HEMP-W2) (“ข้อกาํหนดสิทธฯิ”) จะ
มีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่มีการเสนอขายแกบ่คุคลในวงจาํกดั อย่างไรก็ดี บรษิัทจะแจง้ราคาการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (HEMP-W2) (ใหม่) และอัตราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (HEMP-W2) (ใหม่) 
อย่างชา้ก่อนเวลา 9.00 น. ของวนัท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

3. มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป 
(General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 35,569,950 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคล
ในวงจาํกดั (Private Placement) 

ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ัดเตรียมสารสนเทศเก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 
Placement) อนัเป็นสาระสาํคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

3 

 

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นทีอ่อกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด วิธีการกาํหนดราคาเสนอ
ขายและราคาตลาด 

1.1.  วิธีการเสนอขายและจัดสรร 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิการเขา้ลงทนุโดยการซือ้หุน้สามญัใน HUG จากผูข้ายหุน้ HUG ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและชาํระแลว้ของ HUG  โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 180,000,000 บาท ซึ่ง
บรษิัทจะชาํระค่าหุน้ของ HUG เป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ เงินสดจาํนวนทัง้สิน้ 90,000,000 บาท และ ชาํระโดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทในลกัษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) แทนการชาํระดว้ยเงิน
สด (Payment in kind) จาํนวนไม่เกิน  11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ หรือ
คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 90,000,000 บาท ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG  

ขอ้มลูทั่วไปของ HUG 

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 
ทุนทีอ่อกและเรียกชาํระแล้ว  70,000,000* 

*หมายเหตุ: HUG จะดาํเนินการเรียกชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มเติม และผูถื้อหุน้ของ HUG จะชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมจนเต็ม
จาํนวน 250,000,000 บาทก่อนที่บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นของ HUG จากผู้ขายหุ้น HUG ดังนั้น หุ้นสามัญของ HUG 
จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ที่บริษัทไดร้บัแทนการชาํระค่าหุน้ดว้ยเงินสด จากผูข้ายหุน้ 
HUG เป็นหุน้ท่ีชาํระแลว้ทัง้จาํนวน 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทออกและ
จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ คิด
เป็นมลูค่ารวม 90,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสาํหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG  (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้หุ้น

สามัญของ HUG”) โดยผูข้ายหุน้ HUGจะนาํหุน้สามญัของ HUG จาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและชาํระแลว้ของ HUG) มาชาํระเป็นค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทแทนการ
ชาํระดว้ยเงินสด  
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ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งมิไดเ้ป็นบุคคลเก่ียวโยงกนั
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”) และตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้แมบ้ริษัทจะไดร้บัอนุมตัิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากจากสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการ
เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดว้ย  

ทั้งนี ้ราคาตลาดสาํหรบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG คาํนวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วง
นํา้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG เป็น
บุคคลในวงจํากัด คือ ระหว่างวันที่   25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ  7.95  บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก 
SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ
บริษัทก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิให้ ผูข้ายหุน้ HUG ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าว
ทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทาํการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ (Silent Period) 
โดยภายหลังจากวันที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทาํการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 
เดือน ผูข้ายหุน้ HUG จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่ถกู
สั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคาํขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

แมว้่าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG ในครัง้นี ้จะมีราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทตามที่ไดก้ล่าวไวต้ามขา้งตน้ อันไม่เขา้ข่ายเป็นเหตุปรบัสิทธิที่กาํหนดในขอ้กาํหนด
สิทธิฯ อย่างไรก็ดี ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการ
ปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ท่ี 2 (HEMP-W2) เนื่องจากตามขอ้กาํหนดสทิธิฯ 
ของบริษัทกาํหนดว่า “บริษัทตอ้งด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิเมือ่
บริษัทเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ต่อผูถ้ือหุน้เดมิ และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลเฉพำะเจำะจงในรำคำเฉลีย่ต่อ
หุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทีค่  ำนวณไดต้ ่ำกว่ำ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัท” เกินกว่ำรอ้ยละ 90” โดย “ราคาตลาด
ของหุน้สามญัของบรษิัท” หมายถึงราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั  

http://www.setsmart.com/
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ดงันัน้ หากในวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั ราคาเสนอขายดงักล่าว ตํ่าว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท ซึ่งการเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่
มีการเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั  

ทัง้นี ้ภายหลงัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG จะถือหุน้ในบรษิัท 
(ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 3.07 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ภายหลงัการเพิ่มทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัท ดงันัน้ ผูข้ายหุน้ HUG ยงัถือหุน้ของบริษัท ไม่ถึงจุดที่มีหนา้ที่ตอ้งทาํคาํ
เสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกิจการ ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ไดม้ีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)  

รายละเอียดการถือหุน้ใน HEMP ก่อนและหลงัเขา้ทาํธุรกรรมดงันี ้ 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนเข้าทาํธุรกรรม 

ณ วันที ่23 มิ.ย. 2565* 
(ทนุจดทะเบียนชาํระแล้ว 

355,699,500 บาท) 

หลังเข้าทาํธุรกรรม 
 

(ทนุจดทะเบียนชาํระแล้ว 
366,949,500 บาท) 

สัดส่วนการถือหุน้ (%) สัดส่วนการถือหุน้ (%) 

1  บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จาํกดั (มหาชน) 36.07 34.97 

2  นางสาวอยัลดา ชินวฒัน ์ 11.93 11.57 

3  นายธิบดี มงัคะลี 8.72 8.45 

4  นาย สามารถ ฉั่วศิรพิฒันา 6.54 6.34 

5  นายสมบตัิ พานิชชีวะ 1.94 1.88 

6  บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 1.65 1.60 

7  นายธเนศ พานิชชีวะ 1.63 1.58 

8  นายฉตัรชยั วงศส์กลุชยั 1.44 1.40 

9  นายอดลุยช์ยั อารยาภิวฒัน ์ 1.44 1.40 
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 รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนเข้าทาํธุรกรรม 

ณ วันที ่23 มิ.ย. 2565* 
(ทนุจดทะเบียนชาํระแล้ว 

355,699,500 บาท) 

หลังเข้าทาํธุรกรรม 
 

(ทนุจดทะเบียนชาํระแล้ว 
366,949,500 บาท) 

สัดส่วนการถือหุน้ (%) สัดส่วนการถือหุน้ (%) 

10  นายสเุมธ มโนสทุธิ 1.36 1.32 

11  บรษิัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั (ผูข้ายหุน้ 
HUG) 

-  3.07 

*หมายเหต:ุ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date)  

บริษัทคาดว่ากระบวนการซือ้ขายทัง้หมดจะสามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 (ขึน้อยู่กับ
ความสมบรูณข์องเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุน้) และภายหลงัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิธุรกรรมการจดัสรร
หุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จาํเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม 

ในการนี ้เนื่องจากการซือ้หุน้สามัญของ HUG จากผู้ขายหุน้ HUG เป็นการโอนกิจการทั้งหมด  (Entire Business 
Transfer : EBT) ของผู้ขายหุ้น  HUG ให้แก่บริษัท  ดังนั้น เพื่ อให้ เ ป็นไปตามเงื่ อนไขตาม มาตรา 73  มา ตรา  74  
มาตรา 77/1(8)(ฉ) และมาตรา 85/13 แห่งประมวลรษัฎากรในส่วนที่เก่ียวกับการโอนกิจการทัง้หมดผูข้ายหุน้ HUG จะตอ้ง
ดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบรษิัทภายในปี 2565 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนักบัการโอนกิจการทัง้หมดของผูข้าย
หุน้ HUG โดยภายหลงัการจดทะเบียนเลิกบรษิัท และภายใตก้ระบวนการชาํระบญัชีของผูข้ายหุน้ HUG นัน้ ทรพัยสิ์นทัง้หมดที่
มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของผู้ขายหุน้ HUG จะถูกโอนคืนใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG ตามสัดส่วนการถือหุ้น ไดแ้ก่ (1) 
บรษิัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (2) นางสมใจ ศรีรุง่ธรรม (3) นายวนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์และ (4) นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์
(ขอ้มลูจากแบบ บอจ.5 ของผูข้ายหุน้ HUG ณ วนัที่ 22 มิถุนายน 2565) และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของผูข้าย
หุน้ HUG ซึ่งถืออยู่ ณ วนัที่ชาํระบญัชีเสร็จสิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ ดงันัน้ ในขัน้ตอนของการชาํระบญัชีของผูข้ายหุน้ HUG 
หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG เพื่อเป็นค่าตอบแทนบางส่วนสาํหรบัการซือ้หุน้สามญัของ 
HUG จะถูกโอนคืนใหผู้ถื้อหุน้ของผูข้ายหุน้ HUG และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งถืออยู่ ณ 
วนัท่ีชาํระบญัชีเสรจ็สิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการดาํเนินการดงันี ้

(1) การกาํหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ วนั
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน และวิธีการชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากาํหนดช่วงเวลาการ
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จดัสรรและจองซือ้เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทัง้ดาํเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการออก เสนอ
ขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าว และการดแูลการจดัส่งขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดที่
เก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) การลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคาํขออนุญาตต่าง ๆ 
และหลักฐานที่จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาํขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชย ์
สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการนาํหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และมีอํานาจในการ
ดาํเนินการอื่นใดอนัจาํเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคล
ในวงจาํกดัของบรษิัทสาํเรจ็ลลุ่วงไปได ้

ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ หรือบริษัท ตอ้งเสนอ
ขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติใหเ้สนอขายหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ย่าง
ชดัเจนว่าเมื่อพน้ระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกาํหนด
ราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

1.2 การกาํหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา  

การพิจารณาราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ ผูข้ายหุน้ HUG ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่า
รวมทัง้สิน้ 90,000,000 บาท ในครัง้นีอ้า้งอิงกบัราคาตลาดของหุน้ของบริษัท ซึ่งคาํนวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้
ของบรษิัท ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประ
ชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุกล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถนุายน 
2565 เท่ากับ  7.95 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) และเมื่อพิจารณามลูค่าหุน้ของ HUG ซึ่ง 
ประกอบกบัเป็นมลูค่าที่ตกลงเจรจากนัระหว่าง บรษิัท และ ผูข้ายหุน้ใน HUG โดยไดพ้ิจารณาจากการจดัทาํประมาณการทาง
การเงินของฝ่ายบริหารของบริษัทซึ่งร่วมจัดทาํกับผู้บริหารของกลุ่ม HUG ในการเข้าซือ้หุน้ของ HUG ตามสมมุติฐานทาง
การเงินรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 4 ของเอกสารฉบบันี ้เพื่อสะทอ้นถึงความสามารถในการทาํกาํไรของ HUG ในอนาคต ใน
การนี ้บริษัท ไดพ้ิจารณามลูค่าของส่ิงตอบแทนเปรียบเทียบกับส่ิงที่บริษัทจะไดม้าแลว้เห็นว่า มลูค่าของส่ิงตอบแทนมีความ
คุม้ค่าและเหมาะสมเมื่อเทียบกับศกัยภาพในการประกอบกิจการและการสรา้งรายไดข้อง HUG รวมถึงลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของ HUG ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิ สนบัสนนุ เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตธุรกิจของบรษิัท ใหค้รอบคลมุและตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดี อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้และบริษัท ดงันัน้ราคาขา้งตน้จึงเป็นราคาที่
เหมาะสมโดยเป็นราคาที่ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษิัทตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ. 72/2558  

http://www.setsmart.com/
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1.3 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจาํกัดทีจ่ะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

รายชื่อ 
จาํนวนหุ้นที่
จัดสรร (หุน้) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุน้) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

บรษิัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั ไม่เกิน 
11,250,000 หุน้ 

8 90,000,000 

ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั (“ผู้ขายหุน้ HUG”) 

ชื่อบริษัท บรษิัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ใน HUG จาํนวน 1,000,000 หุน้ มีมลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้
ละ 100 บาท หรือเป็นคิดรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ HUG 

ทีต่ั้ง เลขที่ 15/2 ซอยอดุมสขุ 9 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เลขทีท่ะเบียนนิติ
บุคคล 

0105565091135 

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท* 

รายชื่อกรรมการ 1. นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 

2. นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์

3. นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์

ความสัมพนัธก์ันบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

ไม่มี 

*หมายเหตุ: ผู้ขายหุ้น HUG เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 เป็น 100,000,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2565 เพื่อนาํเงินเพิ่มทุนที่ไดไ้ปใชส้าํหรบัการซือ้หุน้ HUG จาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
หรือเป็นคิดรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ HUG จากกลุ่มครอบครวัเปล่งสุรียซ์ึ่งเป็นผูถื้อหุน้เดิมของ HUG 
โดยคาดว่าผูข้ายหุน้ HUG จะดาํเนินการซือ้ขายหุน้ของ HUG เสร็จสิน้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 ก่อนทาํรายการ
กบับรษิัท 

รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั (“ผู้ขายหุน้ HUG”)  
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 ลาํดับ ชื่อ-สกุล จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุน้

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  
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 

ขอ้มลูทางการเงินของ FGE 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : บาท) 31 ธ.ค. 2564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100,000.43 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1,017.53 
เงินใหกู้ย้ืมและเงินลงทนุระยะยาว 19,880,000.00 
สินทรัพยร์วม 19,981,017.96 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 7,000.00 
หนีส้นิรวม 7,000.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : บาท) 31 ธ.ค. 2564 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ - หุน้สามญั 20,000,000 
กาํไร (ขาดทนุ)สะสม (25,982.04) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 19,974,017.96 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 19,981,017.96 

รายชื่อผูถื้อหุน้ของ FGE  

 ลาํดับ ชื่อ-สกุล จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของจาํนวนหุน้

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 

ประวตัิโดยสงัเขปของผูถื้อหุน้ใน FGE แต่ละท่าน  

ชื่อ นาย วชัระ เปล่งสรุีย ์ 
อาชีพ นกัธุรกิจ 
ทีอ่ยู่ 198/99 หมู่ 14 ตาํบลบางพลีใหญ่ อาํเภอบางพลี สมทุรปราการ 
ประสบการณท์าํงาน ตาํแหน่งทางธุรกิจปัจจบุนั 

• ประธานกรรมการบรษิัทในเครือ นีโอ กรุ๊ป   
ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสาํอาง ซึง่ประกอบไปดว้ย 

o บรษิัท นีโอ คอสมิค (ประเทศไทย) จาํกดั 
o บรษิัท คิวมารีน (ประเทศไทย) จาํกดั 
o บรษิัท แกรนด ์ลอเรนซ ์จาํกดั 
o บรษิัท คอสเมตคิ โซน จาํกดั 
o บรษิัท เฮลทธี์ เฮิรบ์ จาํกดั 
o บรษิัท เวลเมด จาํกดั 

• กรรมการบรษิัท เฮลทอ์พั จาํกดั   
ประเภทธุรกิจ เชนดรกัสโตร ์
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• กรรมการ บรษิัท เอเชี่ยน เคมิคลั จาํกดั   
ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตสารประกอบทองแดง 

• กรรมการ บรษิัท ด็อกเตอร ์คอสเมด จาํกดั   
ประเภทธุรกิจ ขายเครื่องสาํอาง และผลิตภณัฑค์วามงาม ซึง่ปัจจบุนั
บรษิัทไม่ไดม้ีการประกอบธุรกจิในลกัษณะดงักล่าว จึงไมเ่ป็นการ
ขดัแยง้หรือแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัท 

• กรรมการบรษิัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จาํกดั (“HBT”)   
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑย์าแผนโบราณ ผลิตภณัฑ์
สมนุไพร 

ทั้งนี ้ HBT เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นผ่าน
บริษัท มอร ์เมดดิคัล จาํกัด (“MMD”) โดยปัจจุบัน MMD ถือหุน้ใน 
HBT เป็นจาํนวน 74,999 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ MMD และมีนายวัชระ เปล่งสุรีย ์ถือหุน้
ใน MMD จาํนวน 25,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของทุน
จดทะเบียนทัง้หมดของ MMD 

จาํนวนหุ้นทีถื่อในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธก์ับบริษัท ไม่ไดป้ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบรษิัท แต่อย่างใด 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือ
หุ้นใน FGE 

เป็นบิดาของนาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย,์ นาย ดลวฒัน ์เปล่งสรุีย,์ นาย ณัฐ
ชนน เปล่งสรุีย ์และ นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์

 

ชื่อ นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม  
อาชีพ นกัธุรกิจ 
ทีอ่ยู่ 26/56 หมู่ 7 ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี สมทุรปราการ 
ประสบการณท์าํงาน ตาํแหน่งทางธุรกิจปัจจบุนั 

• ประธานกรรมการบรษิัทฯ  
ประเภทธุรกิจ ขายปลีกเครื่องประดบัเพชรพลอย 

o บรษิัท ออโรรา่ ทรีโอ จาํกดั 
o บรษิัท ออโรรา่ เพอรเ์ฟค จาํกดั 
o บรษิัท โกลดเ์ดน้ 99 จาํกดั 
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• หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
ประเภทธุรกิจ ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

o หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โฟรซ์ั่น เพลส 

จาํนวนหุ้นทีถื่อในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธก์ับบริษัท ไม่ไดป้ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบรษิัท แต่อย่างใด 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือ
หุ้นใน FGE 

เป็นมารดาของนาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย ,์ นาย ดลวัฒน ์เปล่งสุรีย์, นาย 
ณฐัชนน เปล่งสรุีย ์และ นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์

 

ชื่อ นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์ 
อาชีพ นกัธุรกิจ 
ทีอ่ยู่ 80 ถนน อดุมสขุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ประสบการณท์าํงาน 2564 - ปัจจบุนั ทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง คลินิกยสูไมล ์ลาดกระบงั 

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เฮลท ์อพั 
จาํกดั ประเภทธุรกิจ เชนดรกัสโตร ์

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั  
ประเภทธุรกิจ ถือหุน้และลงทนุในนิติบคุคลอื่น 

ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท นีโอ คอสมิค (ประเทศไทย) จาํกดั  
ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสาํอาง 

ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท คอสเมตคิ โซน จาํกดั  
ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสาํอาง 

2558 – 2560  ทนัตแพทยท์ั่วไป โรงพยาบาลประโคนชยั จงัหวดั 
บรุีรมัย ์

จาํนวนหุ้นทีถื่อในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธก์ับบริษัท ไม่ไดป้ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบรษิัท แต่อย่างใด 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือ
หุ้นใน FGE 

เป็นบตุรของนาย วชัระ เปล่งสรุีย ์และนาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 

 

ชื่อ นาย ดลวฒัน ์เปล่งสรุีย ์
อาชีพ นกัธุรกิจ 
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ทีอ่ยู่ 198/99 หมู่ 14 ตาํบลบางพลีใหญ่ อาํเภอบางพลี สมทุรปราการ 
ประสบการณท์าํงาน 2564 - 2565  แพทยท์ั่วไป รพ.เลย 

2565 - ปัจจบุนั  แพทยท์ั่วไป รพ.เจรญิกรุงประชารกัษ์ 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ถือหุน้และลงทนุในนิติบคุคลอื่น 
2562 - ปัจจบุนั  บรษิัท โฟรซ์ั่น เรียลเอสเตท จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ท่ีปรกึษา ใหเ้ช่า โรงแรม อพารท์เมน้ท ์ท่ี
พกัอาศยั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธก์ับบริษัท ไม่ไดป้ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบรษิัท แต่อย่างใด 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือ
หุ้นใน FGE 

เป็นบตุรของนาย วชัระ เปล่งสรุีย ์และนาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 

 

ชื่อ นาย ณฐัชนน เปล่งสรุีย ์
อาชีพ นกัธุรกิจ 
ทีอ่ยู่ 198/99 หมู่ 14 ตาํบลบางพลีใหญ่ อาํเภอบางพลี สมทุรปราการ 
ประสบการณท์าํงาน 2563 - 2564  Marketing Analyst - Faire Toscano 

ประเภทธุรกิจ ขายผลิตภณัฑเ์ครือ่งหนงั 
2563 Brand Consultant Intern บรษิทั แบรนดอ์ะฮอลิก 

จาํกดั  
ประเภทธุรกิจ ท่ีปรกึษาดา้นการตลาด 

2563 Internship Trainee บรษิัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ รา้นคา้สะดวกซือ้  

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ ถือหุน้และลงทนุในนิติบคุคลอื่น 

2562 - ปัจจบุนั  บรษิัท โฟรซ์ั่น เรียลเอสเตท จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ ที่ปรกึษา ใหเ้ช่า โรงแรม อพารท์เมน้ท ์ท่ี
พกัอาศยั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธก์ับบริษัท ไม่ไดป้ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบรษิัท แต่อย่างใด 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือ
หุ้นใน FGE 

เป็นบตุรของนาย วชัระ เปล่งสรุีย ์และนาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 

 

ชื่อ นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์
อาชีพ นกัธุรกิจ 
ทีอ่ยู่ 198/99 หมู่ 14 ตาํบลบางพลีใหญ่ อาํเภอบางพลี สมทุรปราการ 
ประสบการณท์าํงาน 2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เฮลท ์อพั จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ เชนดรกัสโตร ์
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ถือหุน้และลงทนุในนิติบคุคลอื่น 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ควิมารีน (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสาํอาง 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เฮลทธี์ เฮิรบ์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสาํอาง ซึง่ปัจจบุนั
บรษิัทไม่ไดม้ีการประกอบธุรกจิในลกัษณะดงักล่าว จึง
ไม่เป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัท 

2562 - ปัจจบุนั  บรษิัท โฟรซ์ั่น เรียลเอสเตท จาํกดั 
ประเภทธุรกิจ ท่ีปรกึษา ใหเ้ช่า โรงแรม อพารท์เมน้ท ์ท่ี
พกัอาศยั 

จาํนวนหุ้นทีถื่อในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธก์ับบริษัท ไม่ไดป้ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบรษิัท แต่อย่างใด 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือ
หุ้นใน FGE 

เป็นบตุรของนาย วชัระ เปล่งสรุีย ์และนาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 

 

  



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

15 

 

2. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ  

สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงคซ์ือ้หุ้นสามัญของ HUG และรับโอนหุ้นของ HUG จํานวน 1,000,000 หุ้น  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ HUG จาก ผูข้ายหุน้ HUG (โดย
มี FGE ถือหุน้ในผูข้ายหุน้ HUG สัดส่วนรอ้ยละ 99.997 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและชาํระแลว้ของผูข้ายหุน้ HUG) ซึ่ง
ผูข้ายหุน้ HUG มีสดัส่วนการถือหุน้ใน HUG จาํนวนทัง้สิน้ 1,000,000 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและ
ชาํระแลว้ของ HUG โดยมีราคาขายหุน้ละ 180 บาท มลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 180,000,000 บาทโดยบรษิัทจะชาํระค่าหุน้ HUG 
เป็น (1) เงินสดจาํนวนทัง้สิน้ 90,000,000 บาท และ (2) ชาํระโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทัในลกัษณะการเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in kind) จาํนวนไม่เกิน  
11,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิน้ 90,000,000 บาท 
ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG เพื่อใชช้าํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการซือ้และรบัโอนหุน้สามญัของ HUG จากผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งคิด
เป็นรอ้ยละ 3.07 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิัท (คาํนวณจากจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของ
บริษัทภายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท ์เอ็ม
ไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของบริษัท เฮลท ์อพั 
จาํกดั ตามบญัชี (2) (ขอ้ 1, 2, 3, 5 (3) และ 8) (หนงัสือเวียน) ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2565 แลว้ 

การออกหุน้เพิ่มทุนในครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นค่าตอบแทนการซือ้หุน้ของ HUG จากผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งจะทาํ
ใหบ้ริษัทไดม้าซึ่งหุน้ของ HUG จาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ท่ีจด
ทะเบียนและชาํระแลว้ของ HUG) โดยบริษัทมีนโยบายส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการอย่างนอ้ยตาม
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษัท ซึ่งในการนี ้บริษัทในฐานะผูถื้อหุน้ใน HUG ในสัดส่วนรอ้ยละ  40 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียน
และชาํระแลว้ของ HUG จะแต่งตัง้ตวัแทนของบริษัทเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารใน HUG 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ ไดแ้ก่ นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา และ นาย สิทธิชยั เกษรสมบตัิ ซึ่งปัจจบุนัเป็นกรรมการของบรษิัท เพื่อ
ทาํหนา้ที่ดแูลการบรหิาร และควบคมุการดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการดาํเนินงานของ HUG เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์นเงนิ
ลงทุนของบริษัท และเพื่อกาํกับดูแลการเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างบรษิัท
ย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เก่ียวโยงใหค้รบถว้นถูกตอ้งและใชห้ลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการทาํรายการใน
ลักษณะดงักล่าวในทาํนองเดียวกับหลักเกณฑข์องบริษัท นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายใหบ้ริษัทย่อย และบริษัทร่วมนาํส่งงบ
การเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรายไตรมาส (ถา้มี) ตลอดจนขอ้มลูประกอบการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมใหก้ับบริษัท ภายในระยะเวลาที่สอดคลอ้งกบักฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง พรอ้มยินยอมใหบ้ริษัทใชข้อ้มลู
ดงักล่าวเพื่อประกอบการจดัทาํงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบรษิัท ประจาํไตรมาสหรือประจาํปีนัน้แลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้บรษิัทไดต้กลงกบั HUG ว่า ภายหลงัจากที่บรษิัทเขา้ไปถือหุน้ HUG แลว้ บรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการจดัหา
บคุลากร และจดัทาํบญัชี และงบการเงินของ HUG เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของบรษิัทจดทะเบียน เพื่อให ้HUG สามารถ
จดัทาํงบการเงินและนาํส่งขอ้มลูสาํหรบับริษัทในการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีได้ตามกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง  
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ทัง้นี ้สาํหรบัการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต บริษัทมีนโยบายและมาตรการการทาํรายการระหว่างหว่างกนัโดย
พิจารณาความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ๆ โดยบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งดงันัน้ 
ในกรณีที่มีรายการระหว่างกนัเกิดขึน้ในอนาคต บรษิัทจะดาํเนินการใหค้ณะกรรมการของบรษิัทปฏิบตัิตามนโยบายการเขา้ทาํ
รายการระหว่างกันของบริษัท โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับธุรกรรมที่ได้ทาํขึน้กับ
บุคคลภายนอกตามปกติวิสยัของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการคา้ทั่วไปในลกัษณะเดียวกนักับที่วิญญูชนจะพึงกระทาํกับคู่สญัญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพล ( Arm’s Length Basis)  และปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับ
การเปิดเผยขอ้มลู หรือการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํรายการที่เก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรมในครัง้นี ้ซึ่ง 
HUG จะมีสถานะเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัท โดยหากบรษิัทจะมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัหรือธุรกรรมใด ๆ  เช่น การซือ้ขาย
สินคา้ระหว่างบริษัท และ HUG บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับรายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น และ
ประกาศ เรื่อง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ณ วนัเขา้ทาํธุรกรรมต่อไป  

รายละเอียดโครงสรา้งการถือหุน้ก่อนและหลงัเขา้ทาํธุรกรรมดงันี ้ 

โครงสร้างการถือหุน้ก่อนเข้าทาํธุรกรรม   โครงสร้างการถือหุน้หลังเข้าทาํธุรกรรม 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

รายชื่อผูถื้อหุน้ HUG ก่อนและหลงัเขา้ทาํธุรกรรม ดงันี ้

ลาํดับ ช่ือ-สกุล 

ปัจจุบัน ก่อนเข้าทาํธุรกรรม* หลังเข้าทาํธุรกรรม 

จาํนวน
หุ้น 

ร้อยละ 
จาํนวน

หุ้น 
ร้อยละ 

จาํนวน
หุ้น 

ร้อยละ 

1 นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 1,250,000 50 50,000  2 50,000  2 

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นตอบ

แทนการซือ้หุ้นของ HUG 

HUG 

ผู้ขายหุ้น 
HUG  

40% 

HEMP 
(ผู้ซือ้) 

ธุรกรรมการซือ้หุ้น
สามัญของ HUG 

ผู้ขายหุ้น 
HUG  

3.07% 
HEMP 
(ผู้ซือ้) 

40% 
HUG 

FGE 

99.997% 
99.997% 

FGE 
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ลาํดับ ช่ือ-สกุล 

ปัจจุบัน ก่อนเข้าทาํธุรกรรม* หลังเข้าทาํธุรกรรม 

จาํนวน
หุ้น 

ร้อยละ 
จาํนวน

หุ้น 
ร้อยละ 

จาํนวน
หุ้น 

ร้อยละ 

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 

*หมายเหต ุเป็นการปรบัโครงสรา้งภายในของกลุ่มผูถื้อหุน้ใน HUG โดยกลุ่มผูถื้อหุน้ HUG จะมีการโอนขายหุน้ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ 
HUG (บรษิัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั) จาํนวนรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของ HUG 

รายชื่อกรรมการของ HUG ก่อนและหลงัทาํธุรกรรมดงันี ้ 

ลาํดับ ปัจจุบัน ลาํดับ หลังทาํรายการ 

1 นาง กนกพร สชุาฎา 1 นาย วชัระ เปล่งสรุีย ์

2 นาย พลภทัร เปล่งสรุีย ์ 2 นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์

3 นาย วนสัพนธ ์เปล่งสรุีย ์ 3 นาง สมใจ ศรีรุง่ธรรม 

  4 นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา* 

  5 นาย สิทธิชยั เกษรสมบตัิ* 

* หมายเหต ุนายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา และ นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ เป็นกรรมการของบรษิัท 

ทั้งนี ้แมว้่าผลประกอบการที่ผ่านมาของ HUG จะมีผลขาดทุน ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ และ สถานการณ ์
COVID-19 ทาํใหร้า้นขายยาหลายสาขา ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดใ้นช่วง Lockdown ส่งผลให ้HUG ตอ้งปรบักลยุทธ ์เพิ่ม



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

18 

 

รายไดใ้นส่วนของคา้ส่ง ซึ่งมีรายไดส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องในปี 2562 – 2564 โดยพิจารณาจากงบการเงินภายในของกลุ่ม HUG 
(ประกอบดว้ย HUG, DN และ BY) ที่จัดทาํโดยฝ่ายบริหารของ HUG และพยากรณ์ทางการเงิน (forecast) ซึ่งร่วมจัดทาํ
ระหว่างฝ่ายบรหิารของบริษัท และผูบ้ริหารของกลุ่ม HUG ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบกับ HUG จะมีการเพิ่มทนุจาก
เดิม 10 ลา้นบาท ใหเ้ป็น 250 ลา้นบาทเพื่อรบัโอนธุรกิจขายยาทัง้คา้ปลีกและคา้ส่งทัง้หมดที่ดาํเนินการภายใต ้DN และ BH 
เขา้มาดาํเนินการภายใต ้HUG ทัง้หมดในรูปแบบการโอนสินทรพัยข์องกลุ่ม HUG ไดแ้ก่ เงินสด สินคา้คงเหลือ ทรพัยสิ์นในรา้น
ขายยา และเครื่องหมายการคา้ เป็นตน้ ก่อนที่บริษัทจะเขา้ทาํรายการ และจากงบการเงินภายในที่จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของ
กลุ่ม HUG คาดว่าปี 2565 - 2569 กลุ่ม HUG (ประกอบดว้ย HUG, DN และ BY) จะมียอดขายเฉล่ียประมาณ 2,000 ลา้นบาท
ต่อปี ซึ่งบริษัทพิจารณาจากขอ้มลูทางการเงินของกลุ่ม HUG ที่จัดทาํโดยผูบ้ริหารของกลุ่ม HUG โดยที่บริษัทไดด้าํเนินการ
ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินของกลุ่ม HUG กับขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลภายใน รวมถึงกระทบยอดสินคา้คงเหลือของกลุ่ม 
HUG  โดยผ่านการพิจารณาร่วมกนัของผูบ้ริหารของกลุ่ม HUG และผูบ้ริหารของบริษัทที่มีประสบการณแ์ละมีความเขา้ใจใน
ธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างดี จึงเห็นว่าขอ้มลูดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจรา้นขาย
ปลีก และธุรกิจขายส่งสินคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ์ ซึ่งสอดคลอ้งกับแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในการขยายธุรกิจ
และสามารถต่อยอดกบัธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจบุนัใหบ้รษิัทไดเ้ป็นอย่างดี เช่น การขายสินคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์การเพิ่ม
ช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบรษิัท ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บับรษิัท และมีศกัยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะ
ทาํเป็นประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ในระยะยาว  โดยบรษิัทคาดว่ากระบวนการซือ้ขายทัง้หมดจะสามารถดาํเนินการใหแ้ลว้
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565  ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เสร็จสมบูรณ ์หรือไดร้บั
การผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เก่ียวขอ้ง และไดม้ีการดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสร็จสมบูรณต์ามที่ระบุใน
สญัญาซือ้ขายหุน้แลว้ โดยบริษัทจะชาํระค่าตอบแทนสาํหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้ของ HUG ใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG เป็น (1) หุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 8 บาทคิดเป็น
มลูค่าไม่เกิน 90,000,000 บาท และ (2) เงินสดจาํนวนทัง้สิน้ 90,000,000 บาท (ชาํระครัง้เดียวเต็มจาํนวน) 

ทัง้นี ้สญัญาซือ้ขายหุน้สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

หัวข้อ รายละเอียด 

คู่สัญญา 1. บรษิัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั ในฐานะผูข้าย 
2. บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูซ้ือ้ 

หุ้นทีซื่อ้ขาย หุ้นสามัญของ HUG จาํนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ HUG  

ราคาซือ้ขาย 180,000,000 บาท 

เงือ่นไขบังคับกอ่นทีส่าํคัญ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื ้อหุ้น
สามญัของ HUG  
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(2) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนุมัติ
ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื ้อหุ้นสามัญของ HUG 
รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จาํเป็น และ/หรือ เก่ียวข้องกับธุรกรรม
ดงักล่าว 

(3) ณ วันทาํการซือ้ขายหุ้นสามัญของ HUG ไม่มีเหตุการณ์หรือการ
กระทาํใด ๆ เกิดขึน้หรือถกูทาํใหเ้กิดขึน้หรือมีเหตุอนัควรจะคาดไดว้่า
จะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ 
HUG หรือขดัขวางการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และ
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG  

(4) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ 
ผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งเป็นบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

(5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น 
HUG มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ HUG อีกจํานวน 
240,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 2,400,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 100 บาท ซึ่งภายหลังเพิ่มทุนแลว้ HUG จะมีทุนจดทะเบียน
ทัง้สิน้ 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 2,500,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

(6) ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ายหุน้ HUG มี
มติอนมุตัิการขายหุน้สามญัของ HUG ใหแ้ก่บรษิัท รวมถึง การเขา้ทาํ
สญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรมการจดัสรร
หุน้ดงักล่าว ตลอดจนการดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ทาํธุรกรรม
การซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทน
การซือ้หุน้สามญัของ HUG เสรจ็สมบรูณ ์

(7) HUG ดาํเนินการปรบัโครงสรา้งโดยให ้HUG เขา้ซือ้ทรพัยสิ์นที่ใชใ้น
การประกอบกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ สินค้าคงเหลือ, 
ลกูหนีก้ารคา้, สิทธิการเช่า, เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบริการ, 
ส่วนปรบัปรุงรา้นและงานระบบ, เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ใชภ้ายใน
กิจการ ของ DN และ BH หรือวิธีการอื่นใดที่จะทําให้ขจัดความ
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ขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่าง HUG กับบริษัทอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
แลว้เสรจ็  

ข้อกาํหนดทีส่าํคัญอืน่ ๆ  บริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จาํกัด ในฐานะผู้ขายหุ้นตกลงดาํเนินการให้ HUG 
นาํส่งงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรายไตรมาส (ถา้ม)ี 
ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทาํงบการเงินดังกล่าวของ HUG ให้กับ
บริษัท ภายในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง พร้อม
ยินยอมใหบ้ริษัทใชข้อ้มูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจดัทาํงบการเงินรวม 
หรือรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจาํไตรมาสหรือประจาํปีนัน้
แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้บรษิัทไดต้กลงกบั HUG ว่า ภายหลงัจากที่บรษิัทเขา้ไป
ถือหุ้น HUG แล้ว บริษัทจะจัดหาผู้สอบบัญชีและจะดูแลให้ HUG 
สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้ันตามกาํหนดระยะเวลา เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียน และนาํส่งขอ้มลูสาํหรบับริษัทในการ
จัดทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีไดต้ามกฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง  

ในการนี ้บรษิัทจะไม่ไดร้บัเงินสดในการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัในครัง้นี ้อยา่งไรก็ตาม การท่ี

บรษิัทพิจารณาชาํระคา่ตอบแทนบางส่วนสาํหรบัการเขา้ซือ้หุน้ใน HUG เป็นการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวนัน้ ทาํใหบ้รษิัท

ไม่ตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวียนจาํนวนมาก หรือกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน อนัเป็นการส่งผลกระทบตอ่สภาพคล่องทางการเงิน

ของบรษิัทอีกดว้ย  

3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทีอ่อกใหม่ให้บุคคลในวงจาํกัด 

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)  

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 7.95 – 7.95  
7.95    

= รอ้ยละ 0.00 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกัน ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งเท่ากับ 7.95 บาท 
ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษิัท ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์    

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย คาํนวณจาก 
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= (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จาํนวนหุน้เพิ่มทนุ x ราคาเสนอขาย) 
                                  (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้เพิ่มทนุ) 

= (355,699,500 x 7.95) + (11,250,000 x 8) 
          (355,699,500 + 11,250,000) 

= 7.95 บาทต่อหุน้ 

3.2 ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุน้ (Control Dilution) 

=      จาํนวนหุน้เพิ่มทนุ   
จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ท่ีเพิ่มทนุ 

=   11,250,000   
     355,699,500 + 11,250,000 

= รอ้ยละ 3.07 

3.3 ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งกาํไรของผู้ถือหุน้ (Earnings per Share Dilution) 

บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการดาํเนินงาน จึงไม่สามารถคาํนวณได ้

4. ความคุ้มค่าทีผู้่ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น  

เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการซือ้หุน้ของ HUG กับ
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) และการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ตามรายละเอียด
ข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการซือ้หุ้นของ HUG ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า
ผลกระทบขา้งตน้ เนื่องจากการซือ้หุน้ของ HUG จะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดงันี ้

(1) บรษิัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจรา้นขายปลีก และธุรกิจขายส่งสินคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์
ในเรื่องของเทรนด์ยาสมุนไพรไทย, Telemedicine และ ตลาด E-commerce ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง การเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้ของ HUG จะเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัทในการขยายขอบเขตของธุรกิจของ
บรษิัทใหม้ีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประกอบการใหแ้ก่บรษิัทในการ
ขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจรา้นขายปลีก และธุรกิจขายส่งสินคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑซ์ึ่งเป็นธุรกิจที่
บริษัทเล็งเห็นถึงศกัยภาพ และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่บรษิัท
จากธุรกิจตน้นํา้ของบริษัท เช่น การปลูกพืชกัญชงและการขายสินคา้สมุนไพร ไปสู่ธุรกิจปลายนํา้ในดา้น
ช่องทางการขายของ HUG ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อบรษิัท  
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(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 และสาขาจาํนวนมากถึง 77 สาขา และมีพนัธมิตรที่สามารถสนับสนุน หรือใหค้าํแนะนาํ
บริษัทเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในดา้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบรษิัท 
อีกทัง้ สามารถเอือ้ประโยชนใ์นการแนะนาํพนัธมิตรที่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัทได ้อีกทัง้ การเขา้ลงทนุ
ในครัง้นีจ้ะเป็นส่วนเขา้มาช่วย ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ และต่อยอดการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เป็น
อย่างดี  

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

ความเส่ียงที่สาํคญัจากการลงทนุใน HUG ไดแ้ก่ 

(1) ความเส่ียงจากการอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีคู่แข่งจาํนวนมาก  เนื่องจากภาพรวมตลาดยาปี 2565 มูลค่ากว่า  
2 แสนลา้นบาทและมีแนวโนม้โต 3-5% อุตสาหกรรมยาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องสาํคญัของธุรกิจ 
Healthcare ซึ่งมีแนวโนม้เติบโต ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลกระทบจากโควิด-19 โดยช่องทางการจาํหน่ายยา
ผ่านทางรา้นขายยา คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 15 ของมลูค่าตลาดยา ทัง้นี ้ในปี 2565 มีรา้นขายยาอยู่
ราว 17,000 แห่ง และกลุ่มธุรกิจหลายรายใหค้วามสนใจตลาดรา้นขายยามากขึน้ รวมทัง้เภสชักรจบใหม่ ซึ่งมี
ปีละกว่า 2,000 คน หันมาใหค้วามสนใจซึ่งทาํใหธุ้รกิจตลาดรา้นขายยาโตขึน้อย่างต่อเนื่อง และการมีการ
แข่งขนัท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกบัการดาํเนินงานของ HUG อย่างมีนยัสาํคญั อย่างไรก็ตาม HUG มี
รา้นขายยาภายใตช้ื่อ “Health Up”  “ดรกัเพลส” และ “ซูเปอรเ์ซฟ” รวมทัง้หมด 77 สาขา ซึ่งมีจาํนวนสาขา
ค่อนขา้งมาก และส่วนใหญ่มีทาํเลที่ตัง้อยู่ในศูนยก์ารคา้และหา้งสรรพสินคา้ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ต่างจงัหวดั ทาํใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงไดง้่าย และบริหารงานโดยผูบ้รหิารซึ่งเป็นเภสชักรที่มีประสบการณท์าํ
ธุรกิจรา้นขายยามายาวนานกว่า 30 ปี ทาํใหเ้ชื่อมั่นไดว้่า HUG สามารถที่จะแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่น
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และเติบโตต่อไปไดใ้นอนาคต นอกจากนี ้HUG ยงัเห็นโอกาสจากการเติบโตของธุรกิจยาและจาํนวนรา้นขาย
ยา จึงมีการมุ่งเนน้ขายส่งยาใหก้บัรา้นขายยาทั่วประเทศ เพื่อสรา้งความเติบโตใหก้บับรษิัทอีกดว้ย 

(2) ความเส่ียงจากกฎระเบียบของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากการดาํเนินธุรกิจรา้นขายยา 
จาํเป็นตอ้งไดร้ับการอนุญาตและดาํเนินงานตามกฎระเบียบที่กาํหนดโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หากใน
อนาคตภาครฐัมีการแกไ้ขหรือออกระเบียบเพิ่มเติมขึน้เก่ียวกบัธุรกิจรา้นขายยา และ HUG ไม่สามารถปรบัตวั
ตามกฎเกณฑท์ี่เปล่ียนแปลงไป อาจส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงานของ  HUG อย่างมี
นัยสาํคัญ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเส่ียงดังกล่าว HUG ก็สามารถปรับตัวและดาํเนินธุรกิจมาไดอ้ย่าง
ยาวนานดว้ยประสบการณข์องผูบ้ริหารของ HUG ซึ่งเป็นเภสชักรท่ีติดตามขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบักฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรา้นขายยาอย่างสมํ่าเสมอ ทาํใหบ้รษิัทเชื่อว่าจะสามารถลดความเส่ียงในดา้นนีไ้ด  ้

(3) ความเส่ียงจากการขึน้ราคาของ Supplier ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจคา้ปลีกของ HUG เนื่องจาก
ธุรกิจรา้นขายยาเป็นธุรกิจที่มีตน้ทนุขายที่สงู หากมีการขึน้ราคาสินคา้ อาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน
ของ HUG อย่างไรก็ตาม จากการเข้าทาํธุรกิจดา้นขายส่งของ HUG ส่งผลให้ HUG มีอาํนาจต่อรองกับ 
Supplier ที่สูง เนื่องจากมีฐานลูกคา้ขายส่ง ซึ่งเป็นรา้นขายยากว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทเชื่อว่า
ความเส่ียงจากการขึน้ราคาของ Supplier จะค่อย ๆ ลดลงไป ตามฐานลูกคา้ขายส่งที่มีแนวโนม้ที่สูงขึน้ใน
อนาคต 

(4) ความเส่ียงดา้นประสบการณก์ารบรหิารธุรกิจรา้นขายยา เนื่องจากการเขา้ซือ้กิจการ HUG ทาํใหบ้รษิัทเขา้ไป
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารธุรกิจของ HUG อย่างไรก็ตามบริษัทไม่เคยมีประสบการณก์ารบริหารรา้นขายยา
มาก่อน อย่างไรก็ตาม คุณวชัระ เปล่งสรุีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผูบ้ริหาร HUG มีประสบการณใ์นการดาํเนินธุรกิจ
รา้นขายยามากกว่า 30 ปี อีกทัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ซึ่งเป็นตวัแทนจากบรษิทั ไดแ้ก่ คณุสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา 
และคุณสิทธิชัย เกษรสมบัติ  ยังมีประสบการณใ์นธุรกิจคา้ปลีกมากกว่า 10 ปีอีกดว้ย ทาํใหบ้ริษัทเชื่อว่า
ความเส่ียงในเรื่องของการขาดประสบการณก์ารบรหิารธุรกิจรา้นขายยาไม่ใช่อปุสรรคในการเขา้ลงทนุในครัง้
นี ้

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาขอ้ควรคาํนึงในการเขา้ทาํรายการ เนื่องจากมีการชาํระราคาหุน้  HUG ดว้ยหุน้ของ
บริษัท จึงทาํใหเ้กิด Dilution Effect กับผูถื้อหุน้เดิมตามรายละเอียดการคาํนวณในขอ้ 3 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบมูลค่าของ
สินทรพัยท์ี่ไดม้า และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัตามรายละเอียดขา้งตน้ รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินสาํหรบัการดาํเนิน
ธุรกิจต่อไปในอนาคต และผลตอบแทนที่จะใหผู้ถื้อหุน้ในอนาคต ทัง้นี ้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้ับ ซึ่งทางบริษัทคาํนวณว่า
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) ที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการดาํเนินกิจการของ HUG จะอยู่ที่
ประมาณ รอ้ยละ 15 (เฉล่ีย 5 ปี ตามระยะเวลาประมาณการ) โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินภายใน ของกลุ่ม HUG 
(ประกอบดว้ย HUG, DN และ BY) และประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดทาํโดยฝ่ายบริหารของ 
HUG ซึ่งรว่มจดัทาํกบัผูบ้รหิารของบรษิัทประกอบกบั HUG จะมีการเพิ่มทนุจากเดิม 10 ลา้นบาท ใหเ้ป็น 250 ลา้นบาท ก่อนที่
บรษิัทจะเขา้ทาํรายการและคาดวา่ปี 2565 - 2569 กลุ่ม HUG (ประกอบดว้ย HUG, DN และ BY) จะมียอดขายเฉล่ียประมาณ 
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2,000 ลา้นบาทต่อปี ทาํใหป้ระเมินมลูค่าตามสดัส่วนการเขา้ซือ้ที่รอ้ยละ 40.00 เท่ากบั 203.46 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทจะเขา้ซือ้ใน
ราคา 180 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่าของกลุ่ม HUG เป็นไปตามตารางสรุปดา้นล่าง  

สมมติฐานหลัก รายละเอียด 

รายไดจ้ากการขาย สมมติฐานในการประมาณการรายไดจ้ากการขาย แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ ขาย
ปลีก , ออนไลน ์และ ขายส่ง โดยอา้งองิจากงบการเงินภายใน , การสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร , 
และขอ้มลูในอดีตอื่นๆ ที่ไดจ้ากทาง HUG มีระยะเวลาประมาณการอยู่ที่ 5 ปี ตัง้แต่ปี 
2565 - 2569 

ช่องทางขายปลีกและออนไลน ์

การประมาณการรายไดส้าํหรบัช่องทางขายปลีกและออนไลน ์อา้งอิงจากราคาเฉล่ียจาก
ขอ้มลูในอดีต 3 ปี ยอ้นหลงั ของแต่ละกลุ่มสินคา้ และมีอตัราการเติบโตของปรมิาณขาย
อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 10.00 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราการขยายสาขา และการลงทุน
เพิ่มเติมใน Telepharmacy ที่ทางผูบ้รหิารไดแ้จง้ไว ้ 

 

ช่องทางขายส่ง 

การประมาณการรายไดส้าํหรบัช่องทางขายส่ง อา้งอิงจากขอ้มูลจริงจากทางผูบ้ริหาร
สาํหรบัปี 2565 (ขอ้มลูยอดขายส่งจากงบการเงินภายในของ HUG สาํหรบัไตรมาสแรก
ของปี 2565)  ซึ่งประมาณการยอดขายอยู่ที่ประมาณ 1,200 ลา้นบาท และมีอัตราการ
เติบโตของยอดขายอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 20.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับขอ้มลูในอดีต โดยมีอตัราการเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 194.93 และ 195.38 ในปี 
2563 และ 2564 ตามลาํดบั และยงัสอดคลอ้งกับแผนในการขยายคลงัสินคา้ในอนาคต
อีกดว้ย (ประมาณการอตัราการเติบโตจากงบการเงินภายในของ HUG และปรบัลดลงมา
ตามหลกัความระมดัระวงั (conservative basis))  

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิัทเห็นว่า อตัราการเติบโตของรายไดข้องกลุ่ม HUG ที่สงูกว่า
อุตสาหกรรม มีความเป็นไปไดแ้ละสมเหตุสมผล เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึน้ของ 
HUG มีความเป็นไปได ้เมื่อพิจารณาจากประสบการณข์องผูบ้ริหารของกลุ่ม HUG และ
สภาพเศรษฐกิจหลังจากที่ผ่านสถานการณ ์COVID-19 มาได ้รวมถึงการขยายช่องทาง
การคา้เพิ่มเติมสาํหรบั Telepharmacy นั้นมีความเป็นไปไดแ้ละเป็นการสรา้งโอกาสให ้
HUG เนื่องจากรา้นขายยาส่วนใหญ่ยงัไม่มีระบบช่องทางนี ้นอกจากนี ้ช่องทางการขาย
ส่งของกลุ่ม HUG ซึ่งมีฐานลกูคา้ประมาณ 4,000 แห่ง ยงัมีโอกาสที่จะเติบโตไดแ้ละจะ
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สมมติฐานหลัก รายละเอียด 

ช่วยสนบัสนุนให ้HUG มีรายไดเ้พิ่มขึน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า สมมติฐาน
ดงักล่าวมีความเหมาะสม 

รายไดอ้ื่น อา้งอิงจากรายไดจ้ากการสนับสนุนการขายโดย Supplier ในอดีตจาํนวน 3 ปียอ้นหลงั
ตัง้แต่ปี 2562-2564 เฉล่ียที่รอ้ยละ 8.41 ของรายไดจ้ากการขายสาํหรบัช่องทางขายปลีก
และออนไลน ์ 

ตน้ทนุขาย ช่องทางขายปลีกและออนไลน ์

การประมาณการตน้ทนุขายของช่องทางขายปลีกและออนไลน ์อา้งองิจาก Gross profit 
margin จากขอ้มลูในอดตี 3 ปี ยอ้นหลงั ของแต่ละกลุ่มสินคา้ 

ช่องทางขายส่ง 

การประมาณการตน้ทนุขายของช่องทางขายส่ง อา้งอิงจาก Gross profit margin จาก
ขอ้มลูในอดีต 3 ปี ยอ้นหลงั ของช่องทางขายส่ง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิาร 

อ้างอิงจากขอ้มูลค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในอดีตจาํนวน 3 ปีย้อนหลังตัง้แต่ปี 
2562-2564 ซึ่งประมาณการตามกลุ่มค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน มี
อัตราการเติบโตที่ 5.00% ต่อปี , ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับสาขา มีอัตราการการเติบโตที่ 
ร ้อยละ 10.00 ต่อปี , ค่าใช้จ่ายที่ เ ก่ียวข้องกับการขาย เป็นสัดส่วนต่อรายได้ และ 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆที่คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

งบลงทนุ อา้งองิจากการประมาณการงบลงทนุท่ีไดร้บัจากผูบ้รหิาร  

ค่าเส่ือมราคา ประมาณการคา่เส่ือมราคาของทรพัยสิ์นเดิมของบรษิัทคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
และค่าเส่ือมราคาของเงินลงทนุเพิ่มเติม กาํหนดใหใ้ชว้ิธีเสน้ตรง โดยมีอายกุารใชง้านท่ี 
10 ปี 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล รอ้ยละ 20.00 

อตัราคิดลด อัตราคิดลดที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการ
คาํนวณตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) ตามโครงสรา้งทุนของโครงการในแต่ละปี ซึ่งถูกประมาณการจากค่าเฉล่ียถ่วง
นํา้หนกัของตน้ทนุของหนี ้(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ของโครงการในแต่ละปี โดยที่ 
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สมมติฐานหลัก รายละเอียด 

Risk Free Rate (Rf) ถูกอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 15 ปี ซึ่ง
เป็นอัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรฐับาลที่มีสภาพคล่อง โดยมีอัตราผลตอบแทนรอ้ย
ละ 2.82 ต่อปี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2565) 

Market Return (Rm) ถูกอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย 15 ปี ยอ้นหลัง โดยมีอัตราผลตอบแทนรอ้ยละ 10.96 ต่อปี (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 9 มีนาคม 2565) 

Beta (β) ถูกอา้งอิงจากค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัยฯ์ 
กับค่าเฉล่ียผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและจัดจาํหน่ายสินคา้ประเภท ยา, อาหารเสริม, เครื่องสาํอาง, อุปกรณก์ารแพทย ์
ซึ่งได้แก่ IP, MEGA, APCO, DOD, BEAUTY, และ TM บนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จนถึง
วนัท่ี 9 มีนาคม 2565 โดยค่าเฉล่ีย Unlevered Beta เท่ากบั 0.76 เนื่องจาก HUG มีอตัรา
หนีสิ้นส่วนทุนเท่ากับ 0.00 เนื่องจากส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ จึงไม่ตอ้งคาํนวนกลบัเป็น 
Levered Beta  

(เนื่องจากไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่ประกอบธุรกิจรา้นขายยาคลา้ยกบั 
HUG และมีผลการดําเนินงานเกิน 1 ปี  บริษัทจึงเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจใน
อตุสาหกรรมใกลเ้คียงกนัมาเปรียบเทียบ) 

ส่วนลดสภาพคล่อง (Liquidity Discount) เนื่องจาก HUG ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์จงึมีอตัราส่วนลดสาํหรบัการขาดสภาพคล่องของหุน้ ในอตัรารอ้ยละ 
30.00 

โดยสรุปแลว้มีตน้ทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถว่งนา้หนกั (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) ที่รอ้ยละ 11.71 

อัตราการเติบโตของกระแส
เ งิ น ส ด  ห ลั ง จ า ก ช่ ว ง
ระ ย ะ เ ว ลา ประ ม า ณ ก าร 
(Terminal Value) 

กาํหนดใหอ้ตัราการเติบโตของกระแสเงินสด หลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เทา่กบั
รอ้ยละ 0.00 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ (Return On 

Equity)   

รอ้ยละ 15 (เฉล่ีย 5 ปี ตามระยะเวลาประมาณการโดยมีสมมติฐานเดียวกบัรายละเอียด

สมมติฐานการประเมินตามรายการขา้งตน้)  

ผลการดาํเนินงานในอดีตและประมาณการทางการเงิน 
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หมำยเหตุ: 1.  อำ้งอิงจำกขอ้มูลงบกำรเงินภำยในของกลุ่ม HUG (ประกอบดว้ย HUG, DN และ BY) ซ่ึงยงัไม่ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยเป็น
ขอ้มูลทำงกำรเงนิภำยในทีร่วบรวมโดยผูบ้ริหำรของกลุ่ม HUG  

2. A คือ Actual และ E คือ Estimate  

เมื่อพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในอดีต จะเห็นไดว้่ารายไดใ้นส่วนของ Online และ Wholesale มีแนวโนม้ที่จะ
สูงขึน้ ซึ่งสวนทางกับรายได ้Retail ที่ลดลงในช่วงปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 
บรษิัทเชื่อว่าหลงัจากการเขา้ซือ้กิจการ รายไดใ้นส่วนของ Retail มีแนวโนม้ที่จะสงูขึน้สู่ระดบัปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากการคลายล็
อกดาวนจ์ากภาครฐั และแผนในการขยายสาขาของ HUG 

 บรษิัทจึงเห็นว่า การดาํเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวมีความเหมาะสม และจะใหป้ระโยชนต์่อผูถื้อหุน้
มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ เนื่องจาก บริษัทจะไดม้าซึ่งหุน้ใน HUG ซึ่งเป็น
บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต ดังนั้น การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจะช่วยสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่บริษัทใน
ระยะยาว 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

5.1 เหตุผล ความจาํเป็นของการเพิ่มทุน 

( หน่วย:ล้านบาท) 2562A 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

รายได้จากการขาย 

Retail 681.92  577.46  542.48  593.29  652.62  717.88  789.67  868.64  

Online 5.35  8.60  10.98  11.41  12.55  13.81  15.19  16.71  

Wholesale 72.94  217.00  651.54  1,200.00  1,440.00  1,728.00  2,073.60  2,488.32  

รวมรายได้จากการขาย 760.20  803.05  1,205.00  1,804.70  2,105.17  2,459.69  2,878.46  3,373.67  

รายได ้Supplier 55.44  52.13  47.91  50.86  55.95  61.54  67.70  74.46  

รวมรายได้ทัง้หมด 815.65  855.19  1,252.91  1,855.56  2,161.12  2,521.23  2,946.15  3,448.13  

ต้นทุนขาย 

Retail 481.52  407.70  399.54  421.91  464.10  510.51  561.57  617.72  

Online 4.77  7.39  9.35  9.88  10.86  11.95  13.15  14.46  

Wholesale 68.39  201.70  595.77  1,106.32  1,327.59  1,593.10  1,911.73  2,294.07  

รวมต้นทุนขาย 554.67  616.79  1,004.66  1,538.11  1,802.56  2,115.57  2,486.44  2,926.25  

กาํไรข้ันต้น 260.97  238.40  248.26  317.45  358.56  405.66  459.72  521.88  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 267.73  250.95  245.46  277.43  302.23  346.33  374.28  405.46  

ภาษีเงินได ้ -    -    -    -    11.27  11.87  17.09  23.28  

กาํไรสุทธิ (6.76) (12.55) 2.80  40.02  45.07  47.46  68.35  93.14  
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คณะกรรมการบรษิัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นการออกหลกัทรพัยเ์พื่อตอบแทนธุรกรรมการซือ้หุน้ของ HUG 
โดยที่ผูข้ายหุน้ HUG จะนาํหุน้ของ HUG จาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท มาชาํระเป็นค่าหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทที่จดัสรรใหแ้ก่ตนแทนการชาํระดว้ยเงินสด (Pay in Kind) ในครัง้นี ้ซึ่งคณะกรรมไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกบัการ
หาเงินทนุในการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้ของ HUG โดยวิธีอื่นแทนท่ีการเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG ตามรายละเอียดดา้นล่าง
แล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชาํระเป็นค่าตอบแทนการซือ้หุ้นของ  HUG เป็นการสมเหตุสมผลและคาํนึงถึง
ผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั  

(1) การกูย้ืมเงินทั้งจาํนวนเพื่อใชช้าํระค่าตอบแทนการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG อาจทาํให้
บรษิัทมีภาระเงินกูย้ืมและภาระดอกเบีย้เพิ่มมากขึน้ และส่งผลใหบ้รษิัท มีตน้ทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้ 

(2) การเพิ่มทุนดว้ยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การ
ระดมทุนดว้ยวิธีนีต้อ้งใชร้ะยะเวลานานกว่าการเพิ่มทนุแบบเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุน้ และบคุคลในวงจาํกดั  

(3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Rights Offering)
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนดว้ยวิธีดงักล่าวมีขอ้จาํกัดเก่ียวกับความไม่แน่นอนของจาํนวน
เงินทนุท่ีจะไดร้บั เนื่องจากบรษิัทอาจไม่ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูถื้อหุน้เดิมในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทไดค้รบตามจาํนวน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะตอ้งชาํระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบ
ระยะเวลาในการดาํเนินการท่ีมากกว่าการเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

บริษัทจะไม่ไดร้บัเงินสดในการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดในครัง้นี ้  เนื่องจาก บริษัทจะออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเพื่อนาํไปชาํระเป็นค่าตอบแทนบางส่วนสาํหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้ HUG ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG โดยราคาซือ้ขาย
สาํหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ HUG ส่วนที่เหลือจะชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 90,000,000 บาท โดยบริษัทจะใชแ้หล่ง
เงินทุนจากเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย์ หากเงินทุนหมนุเวียนไม่เพียงพอ โดยบริษัทไดม้ี
การติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชยไ์วเ้บือ้งตน้แลว้ ในเบือ้งตน้บริษัทคาดว่าธุรกรรมการซือ้หุน้และธุรกรรมการจดัสรร
หุน้เพื่อตอบแทนธุรกรรมการซือ้หุน้ HUG จะสามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือวนัอื่นใดที่บรษิัท 
และผูข้ายหุน้ HUG ตกลงรว่มกนั (ขึน้อยู่กบัความสมบรูณข์องเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุน้) 

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีทีเ่งนิที่
ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดทีต่้องใช้ในการดาํเนินการตามแผน  

การเพิ่มทุนในครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผลและจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท เนื่องจากการเพิ่มทุนในครัง้นีม้ี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นค่าตอบแทนบางส่วนสาํหรบัการซือ้หุน้ของ HUG จากผูข้ายหุน้ HUG โดยคณะกรรมการของบริษัทได้
พิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ลงทนุใน HUG มีความสมเหตสุมผลเนื่องจากสามารถก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บรษิัท และผูถื้อหุน้ใน
ระยะยาว โดยจากการวิเคราะหข์อ้มลูทางการเงินจากประมาณการทางการเงินที่จดัเตรียมโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ร่วมกับ
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ผูบ้ริหารของกลุ่ม HUG และสมมตุิฐานทางการเงินต่าง ๆ แลว้เห็นว่า HUG เป็นบริษัทที่มีศกัยภาพในการเติบโต นอกจากนี ้
บริษัทไดต้กลงกบั HUG ว่า ภายหลงัจากที่บริษัทเขา้ไปถือหุน้ HUG แลว้ บริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการจดัหาบคุลากร 
และจดัทาํบญัชี และงบการเงินของ HUG เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของบรษิัทจดทะเบียน เพื่อให ้HUG สามารถจดัทาํงบ
การเงินและนาํส่งขอ้มลูสาํหรบับรษิัทในการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีไดต้ามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ประมาณการทางการเงินที่ใชใ้นการพิจารณามีความน่าเชื่อถือ และอา้งอิงจากขอ้มลู
ทางการเงินท่ีเหมาะสม โดยบรษิัทไดด้าํเนินการตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิของกลุ่ม HUG กบัขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูภายใน 
รวมถึงกระทบยอดสินคา้คงเหลือของกลุ่ม HUG โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันของผูบ้ริหารของกลุ่ม HUG และผูบ้ริหารของ
บรษิัทท่ีมีประสบการณแ์ละมีความเขา้ใจในธุรกิจคา้ปลีกเป็นอย่างดี จึงเห็นว่าขอ้มลูดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล  นอกจากนี ้
คณะกรรมการของบรษิัทเห็นว่า สาํหรบัสมมติฐานสาํหรบัประมาณการทางการเงนิเก่ียวกบัอตัราการเตบิโตของรายไดข้องกลุม่ 
HUG ที่สงูกว่าอุตสาหกรรม มีความเป็นไปไดแ้ละสมเหตุสมผล เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึน้ของ HUG มีความเป็นไปได ้
เมื่อพิจารณาจากประสบการณข์องผูบ้ริหารของกลุ่ม HUG และสภาพเศรษฐกิจหลงัจากที่ผ่านสถานการณ ์COVID-19 มาได ้
รวมถึงการขยายช่องทางการค้าเพิ่มเติมสาํหรับ Telepharmacy นั้นมีความเป็นไปได้และเป็นการสรา้งโอกาสให้ HUG 
เนื่องจากรา้นขายยาส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบช่องทางนี ้นอกจากนี ้ช่องทางการขายส่งของกลุ่ม HUG ซึ่งมีฐานลูกคา้ขายส่ง
ประมาณ 4,000 แห่ง ยงัมีโอกาสที่จะเติบโตไดแ้ละจะช่วยสนบัสนุนให ้HUG มีรายไดเ้พิ่มขึน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นว่า สมมติฐานดงักล่าวมีความเหมาะสม 

อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า HUG มีแนวทางการดาํเนินธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นธุรกิจที่มีแนวโนม้ทาง
การตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแผนธุรกิจของ HUG แลว้เห็นว่ามีแนวทางในการขยาย
ตลาดอย่างต่อเนื่อง และสอดคลอ้งกับแผนการลงทุนและขยายธุรกิจดา้นการขายปลีก และขายส่งสินคา้ทางเภสัช และ
เวชภณัฑ]์ของบรษิัท ดงันัน้ เมื่อพิจารณาความคุม้ค่ากบัทรพัยสิ์นท่ีไดม้า และจากการประมาณการทางการเงินเห็นว่าการเพิ่ม
ทุนดงักล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัท และผูถื้อหุน้ โดยการลงทุนใน HUG จะเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการ
ขายสินคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์และเป็นการต่อยอดในดา้นการเพิ่มเครือข่ายช่องทางการขายสินคา้ใหก้บับริษัท โดย
หากบริษัทดาํเนินการหาเงินทุนเพื่อชาํระเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการซือ้หุน้ทั้งหมดโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุนแก่บุคคลใน
วงจาํกัด อาทิ การกูย้ืมเงินทัง้จาํนวน อาจทาํใหบ้ริษัท มีภาระเงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้การเขา้ลงทุนใน HUG จะช่วยเพิ่ม
มลูค่าหุน้และอตัราผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท เนื่องจาก  HUG จะช่วยขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทใหม้ีความ
หลากหลายมากยิ่งขึน้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประกอบการใหแ้ก่บริษัทในการขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจ รา้น
ขายสินคา้ทางเภสชัภณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นถึงศกัยภาพ และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่บรษิัท 
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5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินหรือ
โครงการ  

ภายหลงัจากที่บริษัทไดศ้กึษาความสมเหตุสมผลและประโยชนข์องธุรกรรมการซือ้หุน้ HUG และธุรกรรมการจดัสรร
หุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้ HUG ในครัง้นีโ้ดยพิจารณาในองคร์วม และพิจารณาผลประโยชนใ์นเชิงธุรกิจอย่างเฉพาะเจาะจง 
ตามที่กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผลและจะก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัทโดยเฉพาะการออกเสนอขายหุน้ท่ีราคา 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งอา้งอิงจากราคาตลาด ไดแ้ก่ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
ของหุน้ของบริษัท ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุกล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 
มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็น
ราคาที่ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซือ้หุน้ของ HUG ซึ่งจะช่วยต่อ
ยอดในการดาํเนินธุรกิจ และเป็นประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยเป็นการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจที่มีศกัยภาพ 
และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี ้จากการพิจารณาประมาณการทางการเงิน
โดยวิเคราะหก์ารลงทุนดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow method) ซึ่งสะทอ้นถึงความสามารถในการทาํ
กาํไรของ HUG ในอนาคต โดยบริษัทคาดการณว์่าจะสามารถรบัรูก้าํไรไดใ้นปี 2565  บริษัทเห็นว่า บริษัทอาจไดร้บัเงินปันผล
จากกาํไรที่ HUG ไดร้บัจากการประกอบธุรกิจของ HUG และเป็นประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ในระยะยาว ทั้งนี ้หากการ
ระดมทุนในครัง้นีไ้ม่ประสบความสาํเร็จ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการไดร้บัเงินปันผลจากกาํไรของ  HUG ซึ่งเป็นการสรา้ง
รายไดแ้ละผลตอบแทน (Passive Income) ใหแ้ก่บริษัทในระยะยาว และสญูเสียโอกาสในการขยายธุรกิจและความสามารถ
ต่อยอดในธุรกิจดา้นส่งเสรมิสขุภาพ (Healthcare & Wellness) ของบรษิัท 

 

ผลกระทบที่คาดวา่จะเกดิขึน้กบับรษิัท ในกรณีที่ไม่สามารถดาํเนินโครงการไดส้าํเรจ็ 

หาก HUG มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนในอนาคต จะส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งแบกรบัผลประกอบการที่ลดลง หรือ
ขาดทุนของ HUG ภายใตง้บการเงินของบริษัท เนื่องจาก บริษัทรบัรูส่้วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานของ HUG 
ดงันัน้ ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีจะส่งผลกระทบต่อกาํไรของบรษิัทท่ีเกิดขึน้กบั HUG แลว้จึงส่งผลกระทบต่องบการเงินรวม อีก
ทัง้ หากผลการดาํเนินงานในอนาคตอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของเหตุปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ รวมถึงสภาวะของตลาด ซึ่งอาจกระทบต่อกาํไร และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเปล่ียนแปลง และทาํให้
ผลตอบแทนจากการที่บริษัทลงทนุใน HUG ไม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้รวมถึงอาจมีการพิจารณาบนัทึกผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเงินลงทนุใน HUG ซึ่งจะกระทบกบังบการเงินของบรษิัทโดยตรง 

เนื่องจากบริษัทอาจชําระราคาซื ้อขายสําหรับธุรกรรมการซื ้อหุ้นสามัญของ HUG ส่วนที่ เป็นเงินสดจํานวน 
90,000,000 บาท โดยใชแ้หล่งเงินทนุจากเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท และ/หรือ เงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ดงันัน้ผลกระทบต่อ
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ของบรษิัท จากการท่ีบรษิัทจะชาํระค่าหุน้ของ HUG เป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ เงินสด

http://www.setsmart.com/
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จาํนวนทัง้สิน้ 90,000,000 บาท และ ชาํระโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทในลกัษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in kind) จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 90,000,000 บาท ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG 
ในกรณีที่กูจ้ากธนาคารพาณิชย ์และไม่กูจ้ากธนาคารพาณิชย ์มีรายละเอียดดงันี ้ 

 
HEMP 
(ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม  
ณ วันที ่31 มีนาคม 

2565 

หลังชาํระค่าหุ้น HUG ด้วยเงนิสดและหุ้น 
กรณีกู้ยืมเงนิ  
90 ล้านบาท 

กรณีไม่กู้ยืมเงนิ  
90 ล้านบาท 

หนีสิ้นรวม  220.20 310.20 220.20 
ส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 1,202.96 1,292.96 1,292.96 
D/E Ratio (เท่า) 0.18 0.23 0.17 

 

จากตารางขา้งตน้ การลงทนุใน HUG จะส่งผลให ้D/E Ratio ของบรษิัทอยู่ระหว่าง 0.17 ถึง 0.23 เท่า ซึ่งใกลเ้คียงกบั 
D/E Ratio ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ที่ 0.18 เท่า  

5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และทีม่าของการกาํหนดราคาเสนอขาย 

บริษัทกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) โดยการ
กาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนที่ราคา 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วง
นํา้หนกัของหุน้ของบรษิัท ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมมีติใหเ้สนอ
วาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมตัิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้เพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 
มิถนุายน 2565 เท่ากบั  7.95  บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยการกาํหนดราคา
เสนอขายขา้งตน้ เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่าทางบญัชีของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เท่ากบั 3.38 บาทต่อหุน้ และบรษิัทไดค้าํนึงถึงสภาวะปัจจบุนัท่ีบรษิัทมีผลขาดทนุสะสม ภายใตส้ภาวะ
เศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุน ณ ขณะนี ้นอกจากนี ้การนาํหุ้นดังกล่าวไปชาํระค่าตอบแทนการเข้าซือ้หุ้นใน HUG เป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยไม่ตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวียนของบรษิัททัง้จาํนวน และไม่ตอ้งหาแหล่งเงินทนุอื่นใน
จาํนวนทัง้หมด เช่น เงินกูย้ืมจากธนาคาร เป็นตน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่า การเขา้ซือ้หุน้ของ HUG ที่บรษิัทจะซือ้จากผูข้ายหุน้ HUG ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 8 บาท ถือเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตสุมผลที่บรษิัทจะนาํหุน้ของบรษิัทไปชาํระเป็นค่าตอบแทนหุน้ของ HUG ที่ได้
ซือ้จากผูข้ายหุน้ HUG โดยมีอตัราการแลกเปล่ียน (Share Swap) ที่ 1 หุน้ ของ HUG ต่อ  11.25 หุน้ใหม่ของบริษัท  และเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ HUG หุ้นของ HUG ที่บริษัทจะซือ้จากผู้ขายหุ้น HUG จาํนวน 
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1,000,000 หุน้ เท่ากับหุน้ละ 180 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 180,000,000 บาท โดยอา้งอิงจากการประเมินมลูค่าหุน้ของ HUG 
โดยผูบ้ริหาร ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด  ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะทอ้นถึงความสามารถในการทาํกาํไรและสรา้ง
กระแสเงินสดในอนาคตจากการดาํเนินธุรกิจของ HUG มากที่สดุแลว้ โดยมลูค่าธุรกิจปัจจบุนัของ HUG ณ 31 ธันวาคม 2564 
มีมลูค่าเท่ากบั 508.65 ลา้นบาท โดยมีมลูค่าตามสดัส่วนการเขา้ซือ้ที่รอ้ยละ 40.00 เท่ากบั 203.46 ลา้นบาท ดงันัน้ จึงเห็นว่า
การกาํหนดราคายตุิธรรมการซือ้ขายหุน้ของ HUG จึงมีความสมเหตสุมผล  

โดยเมื่อพิจารณาถึงเหตผุล ความจาํเป็น และประโยชนท์ี่บรษิัทจะไดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิัท จึงมีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูข้ายหุน้ HUG โดยมีความเห็นว่าการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุนัน้มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

5.6 เหตุผลและความจาํเป็นในการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกัด  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดในครั้งนี ้ เป็นการชําระ
ค่าตอบแทนตามแผนการซือ้หุน้ของ HUG ระหว่าง บรษิัท กบัผูข้ายหุน้ HUG โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดทัง้จาํนวน 
ทาํใหไ้ม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ และ HUG จะช่วยต่อยอดในการดาํเนินธุรกิจและเป็น
ประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ของบริษัทในระยะยาว อีกทัง้ ผูข้ายหุน้ HUG และผูถื้อหุน้ของผูข้ายหุน้ HUG เป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถ และมีเครือข่ายในธุรกิจดา้นส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) มีประสบการณ์ในธุรกิจรา้นขายยา
มากกว่า 30 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัทสาํหรบักายขยายช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑข์องบรษิัทในอนาคต  

 นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดภาระทางดา้นการเงินของบรษิัทหากบรษิัทตอ้งหาเงินทุนทัง้จาํนวนดว้ยวิธีการอื่น เช่น การ
กูย้ืมเงิน  ซึ่งอาจทาํใหบ้ริษัท มีภาระเงินกูย้ืม และดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ หรือหากเป็นการเพิ่มทนุแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน อาจมี
ความไม่แน่นอนในจาํนวนเงินที่จะไดร้บัจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผูถื้อหุน้เดิมที่จะตอ้งชาํระเงินเพิ่มทุนและมี
กรอบระยะเวลาในการดาํเนินการท่ีมากกวา่การเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจาํกดั เป็นตน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าธุรกรรม
การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในครัง้นี ้มีความจาํเป็นและสมเหตสุมผล 
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6. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในการเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดนัน้ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและตรวจสอบขอ้มลูของผูข้ายหุน้ HUG 
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจาํกัด ตามงบการเงินภายในของ HUG 3 ปียอ้นหลงั โดยพิจารณาร่วมกับการประมาณการทางการเงินซึ่ง
จดัทาํโดยผูบ้รหิาร ดว้ยความระมดัระวงั และมีความเห็นว่าบคุคลดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพในการลงทนุและสามารถลงทนุได้
จรงิ ในกรณีที่กรรมการของบรษิัท ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท ในเรื่อง
ที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ลว้ หากในการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถ
ฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัท ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลที่มีความเ ก่ียวขอ้งได้
ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัท ได ้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

บรษิัท ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

ลายมือชื่อ 

 

   

( นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา )  ( นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ ) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

วันที ่3 มิถุนายน 2565 

ขา้พเจา้บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
5/2565 เมื่อวนัท่ี 3 มิถนุายน 2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1.  การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จํานวน  49,366,750  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 533,549,250  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน  
582,916,000  บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจาํนวน  49,366,750 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ (2) เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จาํนวนไม่เกิน 2,546,800 หุน้ และ (3) เสนอขายตาม
แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 35,569,950 หุน้  
โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้  

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั  ไม่เกิน 13,796,800 1.00 13,796,800 
การใชเ้งนิทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 แบบมอบอาํนาจทั่วไป หุน้สามญั ไม่เกิน 35,569,950 1.00 35,569,950 
(General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 กรณีการเพิ่มทนุแบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ ใหก้รอกขอ้มลูในลาํดบัถดัไปทกุขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
 กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในลาํดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 
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2.  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก ่
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชาํระเงนิค่า

หุ้น 
หมายเหต ุ

บรษิัท ทีเอฟ เวลธ ์จาํกดั ไม่เกิน 
11,250,000 

- 8 โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า
ห ม า ย เ ห ตุ ท้ า ย
ตาราง 

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ทา้ยตาราง 

เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใ น ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท 
รุน่ท่ี 2 (HEMP-W2) 

ไม่เกิน 
2,546,800 

อตัราการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญั (เดิม): ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ HEMP-W2 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญั
บรษิัทได ้1 หุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญั (ใหม่): บรษิัท
จะแจง้อตัราใชสิ้ทธิใหม่ที่
แน่นอนอีกครัง้ ภายหลงั
วนัท่ีบรษิัทไดอ้อกเสนอ
ขายหุน้สามญัที่ออกใหม่
ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) 

ราคาใชสิ้ทธิ (เดิม): 
15.00 บาทต่อหุน้ 
ราคาใชสิ้ทธิ (ใหม)่: 
15.00 บาทต่อหุน้ 
บรษิัทจะแจง้ราคา
ใชสิ้ทธิใหม่ที่
แน่นอนอีกครัง้ 
ภายหลงัวนัท่ีบรษิัท
ไดอ้อกเสนอขายหุน้
สามญัที่ออกใหม่
ใหแ้ก่บคุคลใน
วงจาํกดั (Private 
Placement)  

จัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมโดยไม่คิด
มลูค่า 
โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า
ห ม า ย เ ห ตุ ท้ า ย
ตาราง 

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ทา้ยตาราง 

รวม 
ไม่เกิน

13,796,800 
 

หมายเหตุ 
1. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการซือ้และรบัโอนหุน้สามญัของบริษัท เฮลท ์อพั จาํกดั (“HUG”) จาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา

ไวหุ้น้ละ 100 บาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและชาํระแลว้ของ HUG จากบริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จาํกัด (“ผู้ขายหุ้น 

HUG”) (โดยมี บริษัท โฟรซ์ั่น กรุ๊ป เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด  ถือหุน้ในผูข้ายหุน้ HUG สดัส่วนรอ้ยละ 99.997 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและ
ชาํระแลว้ของผูข้ายหุน้ HUG) คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 180,000,000 บาท ตามรูปแบบและวิธีการที่คู่สญัญาจะตกลงรว่มกัน รวมถึงการ
เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้หุน้สามญัของ HUG (“ธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญของ 

HUG”) ทัง้นี ้บริษัทจะชาํระค่าหุน้ของ HUG ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

(1) เงินสดจาํนวนทัง้สิน้ 90,000,000 บาท และ  
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(2) ชาํระโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในลกัษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกัด (Private Placement) 
แทนการชาํระดว้ยเงินสด (Payment in kind) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
การออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จาํนวนไม่เกิน  11,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 
บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 90,000,000 บาท ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG เพื่อใชช้าํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการซือ้และรบัโอนหุน้
สามญัของ HUG จากผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 3.07 ของจาํนวนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของบริษัท (คาํนวณจากจาํนวน
หุน้ที่ออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG)  

ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUGใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งมิไดเ้ป็นบคุคลเกี่ยวโยงกนักบับริษัท เป็นการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท จะมีมติกาํหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัท ตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคล
ในวงจาํกดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาํการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัท เพ่ือขออนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ โดยที่ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั
ของหุน้ของบริษัท ที่คาํนวณยอ้นหลงั  7 วนัทาํการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่  25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ  7.95  บาทต่อ
หุน้ (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใชช้าํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัการซือ้หุน้สามญัของ HUG จาก ผูข้ายหุน้ HUG 
(“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้หุ้นสามัญของ HUG”) 

อนึ่ง ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ HUG ดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่มีนยัสาํคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่
ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547(และที่ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการ

ได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น”) ซึ่งเม่ือพิจารณาขนาดรายการดงักล่าวดว้ยวิธีการคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรพัยร์วมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท สิน้สุด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัท
สอบทานแลว้นั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับรอ้ยละ 12.68 และเม่ือนับรวมรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา รอ้ยละ 
11.01 ทาํใหมี้มูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับรอ้ยละ 23.69 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือ
จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ประเภทที่ 2 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกบับคุคลที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรือสูง
กว่า แต่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 50) ตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผย
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบัญชี (1) ทา้ยประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน 
รวมถึงจะตอ้งจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถ้ือหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (2) 
1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8   

ทัง้นี ้รายละเอียดของธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG ซึ่งเป็นรายการ
ไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่ง
สินทรพัยเ์กี่ยวกับการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของบริษัท เฮลท ์อพั จาํกัด ( ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย
และจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่เป็นบคุคลในวงจาํกดั (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2) 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG นัน้ จะเกิดขึน้ต่อเม่ือเง่ือนไข
บงัคบัก่อนตามที่ระบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบริษัท และ ผูข้ายหุน้ HUG (“สัญญาซือ้ขายหุ้น”) รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอื่น ๆ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ ์โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนที่สาํคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

(1) ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนมุตัิธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG  
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(2) ที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัมีมติอนุมตัิธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG รวมทัง้
อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จาํเป็น และ/หรือ เกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

(3) ณ วนัทาํการซือ้ขายหุน้สามญัของ HUG ไม่มีเหตกุารณห์รือการกระทาํใด ๆ เกิดขึน้หรือถกูทาํใหเ้กิดขึน้หรือมีเหตุอนัควรจะคาดไดว้่าจะ
เกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ HUG หรือขัดขวางการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และ
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG  

(4) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) อนมุตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ ผูข้าย
หุน้ HUG ซึ่งเป็นบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

(5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของผูข้ายหุน้ HUG มีมติอนุมัติการการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ HUG อีกจาํนวน 
240,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 2,400,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งภายหลงัเพิ่มทนุแลว้ HUG จะมีทนุจดทะเบียน
ทัง้สิน้ 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้จาํนวน 2,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

(6) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของผูข้ายหุน้ HUG มีมติอนมุตัิการขายหุน้สามญัของ HUG ใหแ้ก่บริษัท รวมถึง การ
เขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรม
การจดัสรรหุน้ดงักล่าว ตลอดจนการดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหก้ารเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือ
ตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG เสรจ็สมบรูณ ์

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหม้อบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร หรือ ผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอาํนาจจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือจาํเป็นในการทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ HUG และ
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG ซึ่งรวมถึงการเจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง 
สัญญา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ การกาํหนดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาํเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพ่ือตอบแทนการซือ้หุน้
สามญัของ HUG ดงักล่าวตามที่จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

2. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน  49,366,750  บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 533,549,250  บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน  582,916,000  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน  49,366,750 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ (2) เพื่อรองรบัการปรบั
สิทธิในการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 2 (HEMP-W2) จาํนวนไม่เกิน 2,546,800 หุน้ และ (3) เสนอขายตามแบบ
มอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 35,569,950 หุน้ และพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

3. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติใหน้าํเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 49,366,750 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ (2) เพื่อรองรบัการปรบั
สิทธิในการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 2 (HEMP-W2) จาํนวนไม่เกิน 2,546,800 หุน้ และ (3) เสนอขายตามแบบ
มอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 35,569,950 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 11,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจาํกัด (Private 
Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสาํหรบัธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ HUG โดยผูข้ายหุน้ HUGจะนาํหุน้สามญัของ HUG จาํนวน 1,000,000 
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและชาํระแลว้ของ HUG) มาชาํระเป็นค่าหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทแทนการชาํระดว้ยเงินสด 
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การออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ HUG ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG ดงักล่าว เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทจะมีมติกาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน 
ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัท ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และ
ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้แมบ้ริษัทจะไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้สนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว 
บริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทดว้ย  

แมว้่าการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ขายหุน้ HUG ในครัง้นี ้จะมีราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
สามญัของบริษัทตามที่ไดก้ล่าวไวต้ามขา้งตน้ อนัไม่เขา้ข่ายเป็นเหตปุรบัสิทธิที่กาํหนดในขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบสาํคญั
แสดงสิทธิและผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัสาํหรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทรุ่นที่ 2  (HEMP-W2) 
(“ข้อกาํหนดสิทธิฯ”) อย่างไรก็ดี ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการ
ปรบัสิทธิในการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เนื่องจากตามขอ้กาํหนดสิทธิฯ ของบริษัท
กาํหนดว่า “บริษัทตอ้งด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขำยหุน้สำมัญที่
ออกใหม่ต่อผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพำะเจำะจงในรำคำเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทีค่  ำนวณไดต้ ่ำ
กว่ำ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัท” เกินกว่ำรอ้ยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก
ของหุน้สามัญของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่
ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั  

ดงันัน้ หากในวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด ราคาเสนอขายดงักล่าว ตํ่าว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้สามญัของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่มีการเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั 

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่บริษัท เฮลท ์
อัพ จาํกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจาํกัด และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 
(HEMP-W2) (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2) 

3.2 มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน  2,546,800 หุน้  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ที่มีการปรบัสิทธิ โดยการ
ปรบัราคาและอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิฯ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกัด อย่างไรก็ดี บริษัท
จะแจง้ราคาการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 2 (HEMP-W2) (ใหม่) และอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 2 (HEMP-W2) (ใหม่) อย่างชา้ก่อนเวลา 9.00 น. ของวนัที่การปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

3.3 มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 
Mandate) จาํนวนไม่เกิน 35,569,950 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ทัง้นี ้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดจะตอ้งเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน โดยเป็นไป
เพื่อประโยชนส์งูสุดของบริษัทและผูถ้ือหุน้ ซึ่งตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตํ่า ตามเกณฑร์าคาของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ซึ่งตอ้งไม่ตํ่ากว่าราคาใดราคาหนึ่งดงัต่อไปนี ้(ก) ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ และอาจกาํหนดส่วนลดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคา
ดงักล่าว หรือ (ข) ราคาที่กาํหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดใหน้ักลงทุนแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดบั
ราคาที่ตอ้งการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสาํรวจโดยบริษัทหลกัทรพัย ์ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558  
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นอกจากนี ้การจัดสรรหุน้เพิ่มทุนตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ล้งทุนรายใด ถือหุน้ของบริษัท ในลักษณะที่
เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งทาํคาํเสนอซื ้อหลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่กาํหนดในประกาศทจ. 12/2554 หรือในลกัษณะที่เป็น
การฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดใหค้นต่างดา้วถือหุน้
ในบริษัทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท  

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอาํนาจให ้คณะกรรมการบริษัท 
เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการดาํเนินการ
ดงันี ้

(1) พิจารณากาํหนดวตัถุประสงค ์วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และ
เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน รวมทัง้ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้
ดาํเนินการต่างๆ อันจาํเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการนาํหุน้
สามญัเพ่ิมทนุเขา้จดทะเบียนเป็น หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)  

ทัง้นี ้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกัด ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตํ่า ตามเกณฑร์าคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
รวมถึงการออกและ จดัสรรหุน้เพ่ิมทนุใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ ก.ล.ต. กาํหนด 

(2) พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ใน คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ไดแ้ละจะเสนอขายใหบ้คุคลใดก่อนหรือใหท้กุ
กลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได ้รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว  

อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัแบบมอบอาํนาจทั่วไปแลว้ ทนุชาํระแลว้ของบริษัท
ในส่วนที่เพิ่มตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยการจัดสรรหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่บริษัทจัดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป
หรือภายในวนัที่กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหมี้การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

2.2 การดาํเนินการของบริษัท กรณีทีมี่เศษของหุ้น 

หุน้เพิ่มทุนที่เสนอขายใหผู้ข้ายหุน้ HUG นัน้เป็นการเสนอขายหุน้ทัง้จาํนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุน้  อย่างไรก็ดี 
ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
รุน่ท่ี 2 (HEMP-W2) บรษิัทจะตดัเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ 

 

 

3.  กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กาํหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  โดย 
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 กาํหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัที่ ................................. 
จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนัที่ 23 มิถนุายน  2565 (Record date) 

4.  การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี) 

4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้หุ้น  HUG รวมทั้งอนุมัติเรื่อง 
ต่าง ๆ ที่จาํเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

4.2 การเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

4.3 บรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกดัจากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามที่กาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ใหแ้ก่ ผูข้ายหุน้ HUG เพื่อตอบแทนการซือ้และรบัโอนหุน้ HUG 

4.4 บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัท  และ
การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.5 บริษัทจะตอ้งขออนุมตัิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อพิจารณารบัหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม  

5.1 จัดสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจะมีมติกาํหนดราคา
เสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน 

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1  บาทเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) กล่าวคือผูข้ายหุน้ HUG ในราคาเสนอขายจาํนวน 8 บาทต่อหุน้หรือคิดเป็นมลูค่ารวม  
90,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซือ้หุ้นของ HUG ให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG โดยผู้ขายหุ้น HUG จะนาํหุ้นของ HUG 
จาํนวนไม่เกิน 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยชาํระค่าหุน้แลว้เตม็จาํนวน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวน
หุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ทัง้หมดของ HUG มาชาํระเป็นค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทแทนการชาํระดว้ยเงินสด  

5.2 เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ท่ี 2 (HEMP-W2) 
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 เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) 
เนื่องจากตามขอ้กาํหนดสิทธิฯ ของบริษัทกาํหนดว่า “บริษัทตอ้งด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิตลอด
อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ต่อผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ 
บุคคลเฉพำะเจำะจงในรำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทีค่  ำนวณไดต้ ่ำกว่ำ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัท” 
เกินกว่ำรอ้ยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลใน
วงจาํกดั  

ดงันัน้ หากในวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด ราคาเสนอขายดงักล่าวตํ่าว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท ซึ่งการเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่
มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกัด อย่างไรก็ดี บริษัทจะแจง้ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัท รุน่ที่ 2 (HEMP-W2) (ใหม่) และอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ที่ 2 (HEMP-W2) 
(ใหม่) อย่างชา้ก่อนเวลา 9.00 น. ของวนัที่การปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

5.3 เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

เพื่อเพิ่มความคล่องตวัและความรวดเรว็ในการระดมทนุในกรณีที่บรษิัท มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเพิ่มทนุ และทาํ
ใหบ้ริษัท มีแหล่งเงินทุนที่มีความพรอ้มสาํหรบัการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตไดอ้ย่างทันกาล โดยคณะกรรมการ
บรษิัท จะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ วตัถปุระสงคแ์ละการใชเ้งนิทนุในส่วนท่ีเพิ่ม รวมทัง้รายละเอียดต่างๆ ของ
การออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในส่วนนี ้และบรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นตามหลักเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนดต่อไป 

6.  ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูข้ายหุน้  HUG เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้ของ HUG ในครัง้นี ้จะทาํให้
บริษัทมีเงินทุนสาํหรบัการซือ้หุน้สามญัของ HUG จากผูข้ายหุน้ HUG โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินอย่างมีนยัสาํคัญ 
และภาระตน้ทุนทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ บริษัทไม่ตอ้งดาํเนินการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินทัง้จาํนวน หรือจดัหาแหล่ง
เงินทุนโดยวิธีอื่น โดยหากบริษัทไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน HUG โดยการซือ้หุน้จากผูข้ายหุน้ซึ่งไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษิัทในครัง้นี ้จะช่วยต่อยอดในการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 

 

7.  ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 หากบริษัทไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน HUG โดยการซือ้หุน้จากผูข้ายหุน้ HUG ซึ่งไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มมูลค่าหุน้และอัตราผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท เนื่องจาก HUG จะช่วยขยาย
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ขอบเขตของธุรกิจของบริษัทใหม้ีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ เพื่อที่จะสามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่บริษัท  ซึ่ง
จะเป็นประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

7.2 ภายหลงัจากที่ผูข้ายหุน้ HUG ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้และไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษัทเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ผู้ขายหุ้น HUG จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
เช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกั
สาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํเป็นอื่นใด และ  
การจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมนียัสาํคญั โดยมติคณะกรรมการบรษิทัที่
อนุมัติใหจ้่ายปันผลนัน้ใหน้าํเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้
คณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราว
ต่อไป 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่าํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้
เพิ่มทุน 

โปรดพิจารณาสารสนเทศของบรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรัพยเ์ก่ียวกับ
การเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของบริษัท เฮลท ์อพั จาํกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและ
จดัสรรหุน้เพิ่มทนุท่ีออกใหม่ของบรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั และเพื่อรองรบัการ
ปรบัสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ตามที่ได้
แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่  5/2565 3 มิถนุายน 2565 
2 รายงานมติการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 5/2565 6 มิถนุายน 2565 
3 กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ 

ครัง้ที่ 1/2565 
23 มิถนุายน  2565 

4 วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 9 สิงหาคม 2565 

5 จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติ 

6 ยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
เฉพาะเจาะจงต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ภายหลงัการประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
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ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

7 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อชําระ
ค่าตอบแทนการซือ้หุน้สามญัใน HUG 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจาก
วันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น /ภายใน 12 เดือน นับแต่
วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิ
ใหเ้สนอขายหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้น
ระยะเวลา 3 เดื อนดั งกล่าว  
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะกรรมการบรษิัทกาํหนดราคา
เสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่
เสนอขาย 

8 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชาํระแลว้กบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท   
ไดร้บัชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

9 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่ วไป (General 
Mandate)  

ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมี
มติอนมุตัิต่อไป 

 

บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

ลายมือชื่อ  

  

   

( นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา )              ( นายสิทธิชยั เกษรสมบตัิ ) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม      กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 



                  สิ่งทีส่่งมาด้วย 4
  

 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ) 

 
ชื่อ-นามสกุล พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง  

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  11 มกราคม 2564 
อาย ุ 65 ปี  
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั พ.ศ. 2537 

- ปรญิญาตรี รฐัประศาสนศาตรบ์ณัฑิต โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ พ.ศ. 2521 
ประวัติการอบรม  1. การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

    - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 180/2021 
    - อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 40/2021 
2. หลกัสตูร “หลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุน่ท่ี 2 พ.ศ. 2557 

สัดส่วนการถือหุน้ 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบนั)  
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่/กิจการอืน่ (ปัจจบุัน)  
- ไม่มี - 

* กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2565 นี ้
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ) 

 
ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมพงษ์  มหาวาณิชยว์งศ ์

 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  11 มกราคม 2564 
อาย ุ 50 ปี  
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาโทMBA General Management University of Leicester 

- ปรญิญาตรีBBA General Management มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 
ประวัติการอบรม  อบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี87/2554 
• Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี34/2554 
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุน่ท่ี14/2555 

สัดส่วนการถือหุน้ 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผูบ้ริหารใน
บริษัทจดทะเบยีน 
(ปัจจุบัน)  

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท  บรษิัท โกลบอล เซอรว์ิส เซ็นเตอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน, 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน, 
ประธานกรรมการก ากบั 
ดแูลกิจการ 

บรษิัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)  
- ไม่มี - 

* กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2565 นี ้
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ) 

 

ช่ือ-นามสกุล นายพนม รตันะรตั  

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  10 กมุภาพนัธ ์2564   
อายุ  47 ปี  
วุฒิการศกึษา -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-  ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม  1. สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 151/2018 
- อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 40/2021 

2. หลกัสตูร ท่ีปรกึษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบรษิัทหลกัทรพัยไ์ทย 
สัดส่วนการถือหุน้ 
ในบรษิัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ : ไม่ม ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผูบ้ริหารใน
บริษัทจดทะเบยีน 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน, 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 
 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท วนัทวูนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 
 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ที.เอ็ม.ซี.อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอื่น/กิจการอืน่ 
(ปัจจุบัน)  

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แพลนเน็ตยทิูลิตี ้จ ากดั 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีอารซ์ ียทิูลิตี ้จ ากดั 
2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท มิตรบ ารุง จ ากดั 

* กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2565 นี ้
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ข้อบังคับบริษทั เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที ่4 
คณะกรรมการ 

 
ขอ้ 15 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชุมเป็น    
ผูอ้อกเสียงชีข้าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ขอ้ 16 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3)ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้
พน้จากต าแหน่งถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหน่ึงในสาม (1/3) ก็ใหใ้ชจ้ านวนที่
ใกลเ้คียงกนักบัหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

กรรมการซึ่งจะพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ถา้มิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่าง
อื่น ก็ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 21 กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดา
ค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงไดร้บัในฐานะลกูจา้งของบรษิัท 

ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

           คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึง หรือ หลายคนปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท  
ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัทได้ 
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หมวดที ่5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 30 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชี

ของบรษิัท 

      การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไวแ้ลว้นี ้จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุน้วิสามัญ กรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

     ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

      ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร  

      ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 32 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งรว่มกัน
รบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่าย ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 31 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือแจง้นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่ง
เอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัโดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั  

      ทั้งนี ้สถานที่ที่ใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัที่อันเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแลว้แต่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

      คณะกรรมการอาจก าหนดใหจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ในกรณีที่มีการประชมุผูถื้อหุน้ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตาม
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่ก าหนด 

ขอ้ 32 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดรวมกนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุ
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เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอให้นัดประชุมใหม่  
และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชุมครัง้หลงันี ้
ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 33 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 34 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บั
หนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง 

ก. การขายหรือโอนกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลอื่น 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

ค. การตกลง แกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วน
ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่น 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

จ. การเพิ่มทนุ หรือ ลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

ฉ. การเลิกบรษิัท และ 

ช. การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 35 กิจการท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี พึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการ ผลงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่น 
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รายการเอกสารทีต่้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม 
หลักเกณฑก์ารเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามค าถาม/แสดงความคิดเหน็ 

 
 รายการเอกสารทีต้่องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม 

 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
กรณีมาประชุมด้วยตนเอง:  
 ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ  หรือ หนงัสือ

เดินทาง  
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :  
หนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 
และผู้รับมอบฉันทะ สาํเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ของ ผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตร
ประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้อง ผู้รับมอบ
ฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน  บตัรประจาํตวั   ขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้งดว้ย  

 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย  
กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :  
 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้อง ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตวั        

ขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย  
 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดง 

ใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  
 
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :  
 หนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้น  และลงลายมือชื่อบุคคล       

ผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนงัสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย ์พรอ้มประทบัตราสาํคญั
ของนิติบคุคลนัน้ (ถา้มี)  

 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดง         
ใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  

 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้อง ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตวั           
ขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย  

 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้อง ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตวั              
ขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย  

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจั่ดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ  
โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  โดยเอกสาร แสดงตนใหใ้ช้
เอกสารต่อไปนี ้ 
 สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ หรือ ผูแ้ทนนิติบคุคลหรือผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 สาํเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น  โดยจะตอ้งมีรายละเอียดชื่อ           

นิติบคุคลผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคลและเงื่อนไข หรือ ขอ้จาํกดัในการลงลายมือชื่อ  
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 เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดทาํคาํแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้น
รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล  

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
 เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล  
 หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
 หนงัสือยืนยนัว่าคสัโตเดียนผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  
  

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามค าถาม หรือ 
แสดงความคิดเห็น 

 
ในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ผ่านระบบ 
Inventech Connect ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุอ่านขอ้กาํหนดเพื่อทาํความเขา้ใจและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดฉบบันี ้ดงันี ้  
1. การลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุโดยยื่นแบบคาํรอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุผ่านระบบ Inventech Connect  
1.1 ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมตอ้งยื่นแบบคาํรอ้งเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech 
Connect โดยกรอกขอ้มลูส่วนบุคคลตามที่กาํหนด และแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพื่อยืนยันตวัตนของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะให้
ครบถว้นถกูตอ้งตามที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท  
ในการนี ้บรษิัทสงวนสิทธิในการเปิดลงทะเบียนยื่นแบบคาํรอ้งเพื่อเขา้รว่มการประชมุผ่านระบบ Inventech Connect สาํหรบัผูถื้อ
หุน้ของบรษิัทท่ีปรากฏชื่อ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิการเขา้ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ตามที่
บรษิัทกาํหนด  
1.2 ในการยื่นแบบคาํรอ้งตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะยืนยันว่าไดก้รอกขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้งแลว้ และ
รบัทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง โดยหากการตรวจสอบปรากฏขอ้เท็จจริงใด ๆ ที่ทาํใหส้งสยัว่าขอ้มลู
หรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งไม่ถูกตอ้ง บริษัทอาจใชดุ้ลยพินิจดาํเนินการใด ๆ รวมถึงการปฏิเสธคาํรอ้ง การระงบัสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัท  
1.3 บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนยื่นแบบคาํรอ้งเพื่อเขา้ร่วมประชมุ ตัง้แต่วนัที่ 2 สิงหาคม 2565 ในระหว่างเวลา 8.30 
– 17.30 น. (เฉพาะวนัทาํการ) จนกว่าการประชมุจะแลว้เสรจ็  
2. การเขา้รว่มประชมุ และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect  
2.1 ภายหลงัจากที่ไดด้าํเนินการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุโดยยื่นแบบคาํรอ้ง และแบบคาํรอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากบรษิัทเป็น
ที่เรียบรอ้ย ระบบจะส่งชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะไดแ้จง้ความ
ประสงคไ์ว้ในขั้นตอนการยื่นแบบคาํรอ้งตามข้อ 1.1  ทั้งนี ้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถือเป็นข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านมีหน้าที่ เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่ชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) ที่ไดร้บัจากบรษิัทใหบ้คุคลอื่นทราบ  
2.2 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ โดยชื่อผูใ้ชง้าน 
(Username) หนึ่งชื่อจะสามารถใชเ้พื่อเขา้สู่ระบบ ( log-in) Inventech Connect เพื่อเขา้ประชุมในเวลาเดียวกันไดจ้ากอุปกรณ์
เพียง 1 เครื่องเท่านัน้ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจึงตอ้งใชช้ื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อเขา้รว่มการประชมุ
ดว้ยตนเองเท่านั้น โดยจะตอ้งไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี ้บริษัท ไม่
รบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้หรือเนื่องมาจากการท่ีผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉนัทะมิไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดนี ้  
2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connect ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะอาจลงมติล่วงหนา้สาํหรบัทุกวาระ หรือจะลงมติใน
วาระที่กาํลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได ้อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมดงักล่าวจนจบ
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วาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดใหล้งมติในวาระนัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะออกจากการประชมุ 
(log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในวาระดังกล่าว และคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ถกูนาํมานบัคะแนนในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชมุ ( log-out) ในวาระใด
วาระหนึ่งไม่ตดัสิทธิของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่มประชมุหรือลงมติในวาระต่อไป  
2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุน้/ผูร้ ับมอบฉันทะมีขอ้ซักถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะ
สามารถกดปุ่ มไมโครโฟนที่อยู่บนหนา้จอเพื่อถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นได ้โดยพิมพช์ื่อและนามสกุล สถานะ (เป็นผูถื้อ
หุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ) ตามดว้ยคาํถามและ/หรือความคิดเห็น ทัง้นี ้คาํถามและ/หรือความคิดเห็นของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้ง
เก่ียวขอ้งกับวาระการประชมุ หากมีขอ้เสนอแนะและคาํถามที่ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชมุ ขอใหน้าํเสนอในตอนทา้ยของการ
ประชุม โดยในการตอบคาํถามและชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะชีแ้จงเฉพาะคาํถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการ
ประชมุเท่านัน้  
2.5 ในกรณีที่มีการเปิดใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะถามคาํถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดว้ยภาพและเสียง              
ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะยินยอมใหบ้ริษัทบนัทึก ใช ้รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะเพื่อประโยชนใ์นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละการจดัทาํขอ้มลูและเอกสารที่เก่ียวขอ้งได ้ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชมุดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถควบคมุเวลาการประชมุใหเ้หมาะสม ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นท่านละไม่เกิน 5 
นาที และบรษิัทสงวนสิทธิในการจาํกดัจาํนวนผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุดว้ยภาพ
และเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บรษิัทขอสงวนสิทธิในการยตุิการถามคาํถามหรือแสดงความคดิเห็น หากการถามคาํถาม
หรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของ
บคุคลอื่น  
2.6 ในระหว่างการประชุม หากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะรายใดกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความ
เดือดรอ้นราํคาญใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุรายอื่น บรษิัทขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ในการเขา้รว่มประชุม 
และนาํผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะรายดงักล่าวออกจากระบบทนัทีโดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  
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ข้ันตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Meeting) ผ่านลิ้งค์ app หรือ สแกน QR Code 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอนการย่ืน
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

  ข้ันตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปท่ี  https://app.inventech.co.th/HEMP101440R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ        และดำเนินการตามข้ันตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการต้ังแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน
วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันท่ี 8 สิงหาคม 2565เวลา 17.00 น. 

 
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษัท  
เลขท่ี 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้นท่ี 20 ห้องเลขท่ี OFFICE 2 ถนนพระราม 9  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 6:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9138 

ให้บริการระหว่างวันท่ี 2-9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพ่ือยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏบิัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 
.

6 รออีเมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 
Username & Password ** 1 บัญชีอเีมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

 2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

ข้ันตอนการลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม              
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 
ข้ันตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การส่งข้อความเสียง 2 
เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
จากนั้นทำการพูดคำถามท่ีต้องการถาม 
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดท่ีสัญลักษณ์การบันทึกเสียง 
กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 
 

1 คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
2 
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ผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/HEMP101440R 

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลงิก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง  
(e-Voting) 

 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนน้ีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพ่ิมเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ดำ
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดำ
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระท่ียังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เนต็ท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้   เขียนที่  
Shareholders’ Registration No. Written at 
 วนัที ่ เดือน พ.ศ.  

Date  Month  Year  
 
(1)  ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  

I/We Nationality  
อยู่บา้นเลขที ่  
  
Address 
  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
as a shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company) 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                                หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                        เสียง ดงันี ้
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows. 
 หุน้สามญั หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 
(ผูถ้ือหุน้สามารถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้โดยผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ที่จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ ในการ

มาเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได ้โดยกาเครื่องหมาย  หนา้ ชื่อกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ  ที่ ปรากฏข้างท้ายนี ้ / Shareholder may appoint and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. 

Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating  in the boxes in front of their names listed below.) 
 1. ชื่อ (Name)                                                                                    อาย ุ(age)               ปี /years  

       อยู่บา้นเลขที่ (residing at)                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                               หรือ (or)  

 2.   ชื่อ (Name) พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anekvieng กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ /  
Independent Director and Chairman of Audit Committee อาย/ุAge 65 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 38 ซอยรามอินทรา 28 แขวงท่าแรง้ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220/ Residing at 38 Soi ramintra 28, Taraeng Subdistrict,Bang Khen District,Bangkok 10220 
หรือ (or) 

 3.   ชื่อ (Name) นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ ์/ Mr. Chalermpong Mahavanidvong กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/  
Independent Director and Audit Committee อาย/ุAge 50 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 293 ซอยพฒันาการ 32 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / Residing at 293 Soi Pattanakarn 32, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250, หรือ (or) 

 4.   ชื่อ (Name) นายพนม รตันะรตั / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit 
Committee อาย ุ/Age 47 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing 
at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok 

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ 
ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย / Only one of them to  

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
20 ฿ 

 

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือฉบับนีเ้พือ่ลงทะเบียนในระบบดว้ย 
Please bring this proxy to show at the registration desk. 
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represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on 
August 9, 2022 at 8.30 A.M. by teleconferences through electronic devices under the Royal Decree on Teleconferences through Electronic 
Means BE. 2563 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 
Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 49,366,750  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 533,549,250  บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 582,916,000  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 49,366,750 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และ
พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda No. 2  To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB   49,366,750 from the existing registered 
capital of THB 533,549,250 to be THB 582,916,000 by issuing of not exceeding 49,366,750 newly issued ordinary shares 
at a par value of THB 1 per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to 
be in line with the increase of the Company’s registered capital; 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 49,366,750 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ (2) เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชส้ิทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จาํนวนไม่เกิน 2,546,800 หุน้ และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอาํนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 35,569,950 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

Agenda No. 3  To consider and approve the issuance and allocation of not exceeding 49,366,750 newly issued ordinary shares of the 
Company at a par value of THB1 per share to (1) offer by the way of private placement in the amount not exceeding 
11,250,000 shares (2) reserve for the right adjustment for exercise the right under  the Warrants to Purchase the Ordinary 
Shares of the Company Series 2 (HEMP-W2) in the amount not exceeding 2,546,800 shares and (3) offer by the means of 
General Mandate for offering by the way of the Private Placement in the amount not exceeding 35,569,950 shares at a par 
value of THB1 per share. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที ่3.1 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 11,250,000 
หุน้ 

Agenda No. 3.1 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to offer by the way of private placement in the 
amount not exceeding 11,250,000 shares; 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่3.2 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิในการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
รุน่ที่ 2 (HEMP-W2) จาํนวนไม่เกิน 2,546,800 หุน้  

Agenda No. 3.2 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to reserve for t the right adjustment for exercise 
the right under the Warrants to Purchase the Ordinary Shares of the Company Series 2 (HEMP-W2) in the amount not 
exceeding 2,546,800 shares; 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่3.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด 
(Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 35,569,950 หุน้ 

Agenda No. 3.3 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares by the means of General Mandate in the 
amount not exceeding 35,569,950 shares. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda No.4 To consider other businesses (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 
อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 ของการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 นีเ้ป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ 
หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 จะไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและ
กนักบัวาระที่ไม่ไดอ้นมุตัิอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกบัวาระอ่ืนที่ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก / Given that Agenda 2 to Agenda 3 of the 
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Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 are interrelate, therefore, should any particular item not be approved by the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, the remaining interrelate agenda items shall not longer be considered 
accordingly and the approved agenda items shall be deemed to be cancelled. 
 

บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอาํนาจพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่  1/2565 
รวมทัง้แกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงวนั เวลา และสถานที่สาํหรบัการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 หากบริษัทประสบปัญหาในการจดัเตรียมเอกสาร
และขอ้มลู ซึ่งทาํใหก้ารจดัเตรียมเอกสารและขอ้มลูดงักล่าวเพื่อส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่จะตอ้งทาํภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง เกิด
ความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทาํให้มีความจาํเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม  / The Company has 
assigned the Chief Executive Officer to have the power to consider revising the agenda and/or adding the agenda of the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No. 1/2022 including amendment the date, time and place for the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2022, in the event where the Company encounters any problems on documentations and information, which cause the 
delivery of such documents and information to the shareholders within the time as required by law and the relevant rules and regulations, 
to be delayed or to be essentially revised or changed in respect of such date and time as appropriate. 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ

ไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้  
Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours 
as a shareholder. 

(6) คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

(7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

     (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
     (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
     (                 ) 
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หมายเหตุ / Remarks 
 
1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and  
     vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
2.  ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ระบุไวใ้นขอ้  (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนที่ระบุไวใ้นขอ้  (2) ได ้/     

The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide  
     those specified shares in partial to the proxy. 
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉัน ทะ     

แ บ บ  ข . ต า มแ นบ  / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in     
the attached supplemental proxy form B. 

4.  กรณีหากมีขอ้กาํหนด หรือ ขอ้บงัคบัใดกาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลง หรือ แสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือ แสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ ใน ขอ้ (6) / If there is     
any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has   interest 
in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying  

    in Clause (6). 
5.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / In the agenda of the election of directors,  
     Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 
6.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.hempcorp.co.th/) เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถดงึขอ้มูลมาใชไ้ดต้ามความ
เหมา ะส ม  / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information 
from the company’s website at www.hempcorp.co.th/  

http://www.hempcorp.co.th/
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
Supplemental Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company) 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระ

ราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
ส ถา นที่ อ่ื นด้ว ย  /  Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2022 on August 9, 2022 at 8.30 A.M. by teleconferences through electronic devices under the Royal Decree 
on Teleconferences through Electronic Means BE. 2563 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
วาระที ่  เร่ือง  
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่  เร่ือง  
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(c) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(d) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่  เร่ือง        
Agenda Subject Election of Directors (Continues) 

1) ชื่อกรรมการ  
Director’s name. 

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
2) ชื่อกรรมการ  

Director’s name. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

3) ชื่อกรรมการ  
Director’s name. 

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
4) ชื่อกรรมการ  

Director’s name. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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ค าบอกกล่าวการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1. ประกาศแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / Personal Data Privacy Policy 

 บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จึง
ไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งมีนโยบำยที่ปฏิบตัิต่อขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวม 
กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้กำรเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำร
คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล  /  Health Empire Corporation Public Company Limited (“Company”) realizes the 
importance of the personal data protection. To comply with such protection, therefore, the Company has 
established the Personal Data Privacy Policy according to the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 and any 
regulations of the Personal Data Protection Committee which specifies the treat of personal data such as the 
collecting, storing, using, disclosing as well as any rights of the Data Subjects.   

 

www.hempcorp.co.th/policy.php  

 

 

2. ค าบอกกล่าวการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น / Privacy Notice for the Shareholders' 
Meeting 

 บรษิัทจะมีกำรเก็บรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเพื่อกำรตรวจสอบ
สิทธิ กำรยืนยันตัวตน กำรเขำ้ร่วมกำรประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม รวมถึงเก็บ
รวบรวม ใช ้เผยแพรแ่ละบนัทึกภำพและ/หรือเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อประโยชนใ์นกำรประชมุดงักลำ่วดว้ย 
โดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมเพื่อเขำ้ใจถึงวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคลและสิทธิของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์อง
บริษัทที่ www.hempcorp.co.th/policy.php ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดม้ีกำรใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่น ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมีหนำ้ที่แจง้ใหบุ้คคลดงักล่ำวทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำร
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลและสิทธิตำมประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัดงักล่ำวดว้ย / The Company will collect, use 
and process personal data of shareholders and proxies in support of rights and identity verification, meeting 
attendance, voting, and meeting minutes preparation. The Company will also collect, use, distribute and create 
video and audio records of shareholders and proxies for the benefit of the meeting. Shareholders and proxies 
may further study the Privacy Policy Notice on the Company’s website www.hempcorp.co.th/policy.php to 
understand how the Company collects, uses and discloses personal data and the data owner’s legitimate rights 
under the Personal Data Protection Law. Shareholders and proxies who have provided personal data of third 
parties shall be accountable for notifying such third parties the details about the collection, use and disclosure 
of personal data and rights according to the Privacy Policy Notice. 
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