สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
สารสนเทศของบริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทา
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เฮลท์ อัพ จากัด ตามบัญชี (2) (ข้อ 1, 2, 3, 5 (3) และ 8)
ตามที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2565 ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2565 ได้อนุมตั ิการซือ้ และรับโอนหุน้ ของบริษัท เฮลท์ อัพ จํากัด (“HUG”) จํานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 40 ของจํานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชําระแล้วของ HUG จากบริษัท ทีเอฟ เวลธ์
จํากัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”) (โดยมี บริษัท โฟร์ซ่นั กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“FGE”) ถือหุน้ ในผูข้ ายหุน้ HUG สัดส่วนร้อยละ
99.997 ของจํานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชําระแล้วของผูข้ ายหุน้ HUG) คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 180,000,000 บาท ตาม
รูปแบบและวิธีการที่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงร่วมกัน รวมถึงการเข้าทําสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการซือ้ หุน้ สามัญของ HUG (“ธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของ HUG”) ทัง้ นี ้ บริษัทจะชําระค่าหุน้ ของ HUG ตาม
รายละเอียด ดังนี ้
(1)

เงินสดจํานวนทัง้ สิน้ 90,000,000 บาท และ

(2)
ชําระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) แทนการชําระด้วยเงินสด (Payment in kind) จํานวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็ นมูลค่าทั้งสิน้ 90,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อใช้ชาํ ระเป็ น
ค่าตอบแทนสําหรับการซือ้ และรับโอนหุน้ สามัญของ HUG จากผูข้ ายหุน้ HUG ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 3.07 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและ
ชําระแล้วทัง้ หมดของบริษัท (คํานวณจากจํานวนหุน้ ที่ออกและชําระแล้วทัง้ หมดของบริษัทภายหลังการเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ HUG)
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ HUGให้แก่ ผูข้ ายหุน้ HUG ซึ่งมิได้เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน
กับบริษัท เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัท จะมีมติกาํ หนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่ไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี ้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นของบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของ
บริษัท ที่คาํ นวณย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาท
ต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชาํ ระเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ HUG
จาก ผูข้ ายหุน้ HUG (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ HUG”)
อนึ่ง ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ HUG ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
1
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ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น
พบว่ามีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 12.68 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 11.01
ทําให้มีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 23.69 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ
ร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่าํ กว่าร้อยละ 50) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัท จึงมี
หน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ
เรื่องรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8
บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ
HUG ดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัท ได้รบั อนุมัติให้เข้าทําธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้
HUG จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 (ข) สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให้บริษัท เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อ
บุคคลในวงจํากัด ซึ่งได้แก่ ผูข้ ายหุน้ HUG เพื่อชําระราคาค่าหุน้ HUG แทนเงินสด และ (ค) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อน
ทั้งหมดภายใต้สัญญาซือ้ ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิ โดยคู่สัญญาที่เกี่ ยวข้อง และได้มีการ
ดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซือ้ ขายหุน้ แล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่ และข้อกําหนดที่
สําคัญตามที่ระบุในข้อ 9 ของสารสนเทศฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซือ้ ขายทัง้ หมดจะสามารถดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565
2.

คู่กรณีทเี่ กี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ทเี่ กี่ยวข้องกับบริษัท
ผู้จะชือ้

: บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ผู้จะขาย

: บริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จํากัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”) ซึ่งถือหุน้ ใน HUG คิดเป็ นร้อยละ 40 ของ
จํานวนหุน้ ทัง้ หมด

2
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(มี FGE ถือหุน้ ในผูข้ ายหุน้ HUG สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจํานวนหุน้ ที่จดทะเบียน
และชําระแล้วของผูข้ ายหุน้ HUG)
ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน

: ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากผูจ้ ะขายมิได้เป็ น ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูท้ ่ีจะได้รบั การเสนอให้เป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท จะเข้าทําสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ HUG จํานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
40 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของ HUG จากผูข้ ายหุน้ HUG มีมลู ค่าการซือ้ ขายหุน้ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 180,000,000 บาท ตามรูปแบบ
และวิธีการที่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงร่วมกัน รวมถึงการเข้าทําข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว
โดยบริษัทจะชําระราคาค่าหุน้ ดังกล่าวของ HUG เป็ น (1) เงินสดจํานวน 90,000,000 บาท และ (2) โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 8 บาท ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวนัน้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ HUG และมูลค่าหุน้ ปั จจุบนั ของบริษัท โดยที่ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี ้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้
เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยเป็ นราคาที่คาํ นวณจากราคาซือ้
ขายย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุน้ (ข้อมูล
จาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) แทนการชําระเป็ นเงินสด
เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจํากัดในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ของบริษัท ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกาํ หนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัท พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดราคาเสนอขายที่ 8 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ นอกจากบริษัท จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจํากัดแล้ว บริษัท จะต้องได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศทจ. 72/2558
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โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ

โครงสร้างการถือหุน้ หลังเข้าทารายการ
ผู้ขายหุ้น
HUG

FGE

3.07%

99.997%

HEMP

ธุรกรรมการซือ้ หุ้น
สามัญของ HUG

(ผู้ซอื้ )

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นตอบ
แทนการซือ้ หุ้นของ HUG

HEMP
(ผู้ซอื้ )

ผู้ขายหุ้น
HUG *

40%

40%

HUG

HUG
*หมายเหตุ ผูข้ ายหุน้ HUG มี FGE ถือหุน้ ใน สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจานวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของผูข้ ายหุน้ HUG)

ทัง้ นี ้ ภายหลังการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผขู้ ายหุน้ HUG จะถือหุน้ ในบริษัท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.07 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท ดังนัน้
ผูข้ ายหุน้ HUG ยังถือหุน้ ของบริษัท ไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ตอ้ งทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงํากิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้
ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้คนต่างด้าวถือหุน้ ในบริษัทได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
3.2

ประเภทและขนาดรายการ
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดงั ต่อไปนี ้
การคานวณ
หลักเกณฑ์
สูตรคานวณ
ขนาดรายการ
(ล้านบาท)

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพ ย์ที่ มี NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100.0
ตัวตนสุทธิ (NTA)
NTA ของบริษัท*
2. เกณฑ์กํา ไรสุท ธิ จากการ กําไรสุทธิของสินทรัพย์ทีได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100.0
ดําเนินงาน
กําไรสุทธิของบริษัท
3. เกณฑ์มู ล ค่ า รวมของสิ่ ง
ตอบแทน
4. เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทุนที่ออก
เพื่อชําระราคาสินทรัพย์

มูลค่ารายการที่ได้รบั x 100.0
สินทรัพย์รวมของบริษัท
จํานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์ x 100.0
จํานวนหุน้ ที่ออกและชําระแล้วของบริษัท

ไม่สามารถคํานวณได้
เนื่องจาก NTA ของ HUG ติดลบ
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทขาดทุนใน
ระยะบัญชี 12 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่
31 มีนาคม 2565
180 x 100
12.68%
1,419.53
11,250,000 x 100
3.16%
355,699,500

*การคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี ้
4
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ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)
สินทรัพย์
หัก : สินทรัพย์ท่ไี ม่มีตวั ตน
หัก : หนีส้ ินรวม
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (12 เดือนย้อนหลัง)

บริษัท
ณ 31 มี.ค. 2565
1,419.53
1,073.84
220.20
(3.63)
129.12
(77.74)

HUG
ณ 31 ธ.ค. 2564
122.44
0.00
127.02
0.00
(4.58)
(0.39)

เมื่ อ พิ จ ารณาขนาดรายการดัง กล่ า วด้ว ยวิ ธี ก ารคํา นวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทน
เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทสอบทานแล้วนัน้ พบว่ามีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 12.68 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือน
ที่ผ่านมา ร้อยละ 11.01 ทําให้มีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 23.69 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้า
ข่ายเป็ นรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มิใช่บริษัทจด
ทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่าํ กว่าร้อยละ 50) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ดังนัน้ บริษัท จึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย
ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21
วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8
4.
4.1

รายละเอียดของสินทรัพย์สินทีไ่ ด้มา
ข้อมูลทั่วไปของ HUG มีรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
บริษัท เฮลท์ อัพ จํากัด
ร้านขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ภายใต้ช่ือ “Health Up” “ดรัก
เพลส” และ “ซูเปอร์เซฟ”
ทีต่ ้งั
15/2 ซอยอุดมสุข 9 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เลขทีท่ ะเบียนนิติบุคคล
0105551108766
วันจดทะเบียนบริษัท
24 กันยายน 2551
ทุนจดทะเบียน
250,000,000*
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว 70,000,000*
* เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 HUG ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็ น 250,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ จํานวน 2,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

5

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น HUG ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565

4.2
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7

นาง สมใจ ศรีรุง่ ธรรม
นาย วัชระ เปล่งสุรีย์
นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์
นาย ดลวัฒน์ เปล่งสุรีย์
นาย ณัฐชนน เปล่งสุรีย์
นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์
บริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จํากัด
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
รวม
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4.3

ปั จจุบัน
จานวน
ร้อยละ
หุ้น
1,250,000
50
250,000
10
250,000
10
250,000
10
250,000
10
250,000
10
-

ก่อนทารายการ
จานวน
ร้อยละ
หุ้น
50,000
2
1,250,000
50
50,000
2
50,000
2
50,000
2
50,000
2
1,000,000
40

หลังทารายการ
จานวน
ร้อยละ
หุ้น
50,000
2
1,250,000
50
50,000
2
50,000
2
50,000
2
50,000
2
-

-

-

-

-

1,000,000

40

2,500,000

100

2,500,000

100

2,500,000

100

รายชื่อคณะกรรมการ HUG
ลาดับ ปั จจุบัน
1 นายวัชระ เปล่งสุรีย ์
2 นาย พลภัทร เปล่งสุรีย ์
3 นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย ์
4 นาง สมใจ ศรีรุง่ ธรรม

ลาดับ
1
2
3
4
5

หลังทารายการ
นาย วัชระ เปล่งสุรีย ์
นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย ์
นาง สมใจ ศรีรุง่ ธรรม
นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา*
นาย สิทธิชยั เกษรสมบัติ*

* หมายเหตุ 1. นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา และ นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ เป็ นกรรมการของบริษัท
2. HUG จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2565

4.4

ข้อมูลทางการเงินของ HUG
31 ธ.ค. 2562
809,986.05
1,979,001.20
82,289,034.54
4,754,720.60
6,380,888.08
9,066,197.25
105,279,827.72
5,679,900.35
81,560,542.50

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์รวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
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31 ธ.ค. 2563
7,660,237.35
2,931,925.78
69,614,185.19
5,324,430.46
4,589,110.66
8,623,800.66
98,743,690.10
1,000,000.00
64,893,432.53

31 ธ.ค. 2564
12,918,585.79
8,843,811.17
73,684,383.71
8,782,198.55
5,745,483.03
8,756,404.88
122,442,970.13
70,432,860.06

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย

4.5

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินรวม
ทุนที่ออกและชําระแล้ว - หุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน)สะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2562
11,450,000.00
102,100,911.79
10,000,000.00
(6,821,084.07)
3,178,915.93
105,279,827.72

31 ธ.ค. 2563
34,813,297.00
102,930,500.64
10,000,000.00
(14,186,810.54)
(4,186,810.54)
98,743,690.10

31 ธ.ค. 2564
54,028,628.00
127,019,971.88
10,000,000.00
(14,577,001.75)
(4,577,001.75)
122,422,970.13

งบกาไรขาดทุน (หน่วย : บาท)
รายได้จากการขาย
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ดอกเบีย้ จ่าย
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

31 ธ.ค. 2562
233,268,830.80
34,359,415.62
267,628,246.42
175,112,170.19
92,097,561.49
524,937.72
245,816.47
(352,239.45)

31 ธ.ค. 2563
193,452,683.92
28,599,712.22
222,052,396.14
150,842,438.57
78,290,687.36
284,996.68
(7,365,726.47)

31 ธ.ค. 2564
212,140,483.79
42,843,435.95
254,983,919.74
180,226,634.09
74,711,373.14
436,103.74
(390,191.21)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จากัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”)
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ ั้ง
เลขทีท่ ะเบียนนิติ
บุคคล

บริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จํากัด
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ใน HUG จํานวน 1,000,000 หุน้ มีมลู ค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท หรือเป็ นคิดร้อยละ 40 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของ HUG
เลขที่ 15/2 ซอยอุดมสุข 9 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
0105565091135

10,000,000 บาท
คาดว่าจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 100,000,000 บาท ภายในสิงหาคม 2565
1. นาง สมใจ ศรีรุง่ ธรรม
กรรมการบริษัท
2. นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย ์
3. นาย พลภัทร เปล่งสุรีย ์
ทัง้ นี ้ ผูข้ ายหุน้ HUG จัดตัง้ ขึน้ เพื่อรองรับการเข้าทําธุรกรรมการซือ้ ขายหุน้ ในครัง้ นี ้ และภายหลังธุรกรรมการซือ้ ขาย
เสร็จสมบูรณ์ ผูข้ ายหุน้ HUG จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็ นลําดับถัดไป และภายใต้กระบวนการชําระบัญชี
ของผูข้ ายหุน้ HUG นัน้ ทรัพย์สินทัง้ หมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ ผูข้ ายหุน้ HUGจะถูกโอนคืนให้แก่ผถู้ ือหุ้นของ
ทุนจดทะเบียน
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ผูข้ ายหุน้ HUG และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ายหุน้ HUG ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชาํ ระบัญชีเสร็จสิน้
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ดังนัน้ ในขัน้ ตอนของการชําระบัญชีของผูข้ ายหุน้ HUG หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออก
และจัดสรรให้แก่ผขู้ ายหุน้ HUG สําหรับเป็ นค่าตอบแทนของธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ HUG จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้
ถือหุน้ ของผูข้ ายหุน้ HUGและ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ายหุน้ HUGซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชาํ ระบัญชี
เสร็จสิน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
4.6

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น

1
2
3
4

บริษัท โฟร์ซ่นั กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด*
นาง สมใจ ศรีรุง่ ธรรม
นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย ์
นาย พลภัทร เปล่งสุรีย ์
รวม

99,997
1
1
1
100,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ทัง้ หมด
99.997
0.001
0.001
0.001
100

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท โฟร์ซ่นั กรุป๊ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“FGE”)
FGE เป็ นนิติบคุ คลสัญชาติไทย โดยจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริษัท โฟร์ซ่นั กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“FGE”)
2 ซอยอุดมสุข 6 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
0105564029991
18 กุมภาพันธ์ 2564
20,000,000 บาท
ประกอบกิจการถื อหุ้นและลงทุนในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ สุขภาพและความงาม
รายชื่อกรรมการ
1. นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย ์
2. นาย ดลวัฒน์ เปล่งสุรีย ์
3. นาย ณัฐชนน เปล่งสุรีย ์
4. นาย พลภัทร เปล่งสุรีย ์
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น บ ริ ษั ท ไม่มี
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ของบริษัท
ชื่อบริษัท
ทีต่ ั้ง
เลขทีท่ ะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
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รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ FGE
ชื่อ-สกุล

ลาดับ
1
2
3
4
5
6

4.7

จานวนหุ้น

นาย วัชระ เปล่งสุรีย ์
นาง สมใจ ศรีรุง่ ธรรม
นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย ์
นาย ดลวัฒน์ เปล่งสุรีย ์
นาย ณัฐชนน เปล่งสุรีย ์
นาย พลภัทร เปล่งสุรีย ์
รวม

60,000
60,000
20,000
20,000
20,000
20,000
200,000

ร้อยละของจานวนหุน้
ทัง้ หมด
30
30
10
10
10
10
100

การประกอบธุรกิจ
ผูข้ ายหุน้ HUG ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการถือหุน้ ใน HUG

4.8

ข้อมูลทางการเงินของผู้ขายหุ้น HUG

เนื่องด้วย ผูข้ ายหุน้ HUG เป็ นบริษัทที่อยู่ระหว่างการจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ จึงยังไม่มีการจัดทํางบการเงิน และข้อมูลทาง
การเงินของผูข้ ายหุน้ HUG และ ผูข้ ายหุน้ HUG มีเพียงหุน้ ที่ถืออยู่ใน HUG จํานวน 1,000,000 หุน้ มีมลู ค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ
100.00 บาท หรือเป็ นคิดร้อยละ 40 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของ HUG
5.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงือ่ นไขการชาระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซือ้ หุน้ ของ HUG ที่บริษัทจะต้องชําระให้แก่ผขู้ ายหุน้ HUG จํานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
180,000,000 บาท สําหรับการซือ้ ขายหุน้ จํานวนร้อยละ 40 ของ HUG โดย บริษัทจะชําระค่าหุน้ ของ HUG โดย (1) ชําระด้วย
เงินสดจํานวน 90,000,000 บาท และ (2) ชําระโดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบฉพาะ
เจาะจงให้แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กั ด (Private Placement) แทนการชํา ระด้ว ยเงิ น สด (Payment in kind) เป็ น จํา นวนไม่ เ กิ น
11,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 8 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 90,000,000 บาท
โดยการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุน้ สามัญในราคาเสนอขายหุน้ ละ 8 บาทดังกล่าว อ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ที่คาํ นวณย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565
เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ประกอบกับเป็ นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง
บริษัท และผูข้ ายหุน้ HUG ในการนี ้ บริษัท ได้พิจารณามูลค่าของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทจะได้มาแล้วเห็นว่า
มูลค่าของสิ่งตอบแทนมีความคุม้ ค่าและเหมาะสมเมื่อเทียบกับศักยภาพในการประกอบกิจการและการสร้างรายได้ของ HUG
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รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของ HUG ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัท
ให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ และบริษัท
6.

เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ท่ีใช้กาํ หนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็ นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน HUG โดยได้
พิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าธุรกิจ (Enterprise Value) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าธุรกิจทัง้ หมด จากการจัดทําประมาณ
การทางการเงินในการเข้าซือ้ หุน้ ของ HUG ดังกล่าว ซึ่งจัดทําโดยผูบ้ ริหาร โดยได้วิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
โดยพิจารณาจากงบการเงินภายใน ของ HUG และพยากรณ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบกับ HUG จะมี
การเพิ่มทุนจากเดิม 10 ล้านบาท ให้เป็ น 250 ล้านบาท ก่อนที่บริษัทจะเข้าทํารายการ และคาดว่าปี 2565 - 2569 HUG จะมี
ยอดขายเฉลี่ยประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี ทําให้ประเมินมูลค่าตามสัดส่วนการเข้าซือ้ ที่รอ้ ยละ 40.00 เท่ากับ 203.46 ล้าน
บาท โดยรายละเอียดของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเป็ นไปตามตารางสรุปด้านล่าง
สมมติฐานหลัก
รายได้จากการขาย

รายละเอียด
สมมติฐานในการประมาณการรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็ น 3 ช่องทาง ได้แก่ ขายปลีก ,
ออนไลน์ และ ขายส่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายใน , การสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร , และข้อมูล
ในอดีตอื่นๆ ที่ได้จากทาง HUG มีระยะเวลาประมาณการอยู่ท่ี 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2565 – 2569
ช่องทางขายปลีกและออนไลน์
การประมาณการรายได้สาํ หรับช่องทางขายปลีกและออนไลน์ อ้างอิงจากราคาเฉลี่ยจาก
ข้อมูลในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง ของแต่ละกลุ่มสินค้า และมีอตั ราการเติบโตของปริมาณขายอยูท่ ่ี
ประมาณร้อยละ 10.00 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราการขยายสาขา และการลงทุนเพิ่มเติมใน
Telepharmacy ที่ทางผูบ้ ริหารได้แจ้งไว้

รายได้อื่น
ต้นทุนขาย

ช่องทางขายส่ง
การประมาณการรายได้สาํ หรับช่องทางขายส่ง อ้างอิงจากข้อมูลจริงจากทางผูบ้ ริหารสําหรับ
ปี 2565 ซึ่งประมาณการยอดขายอยู่ท่ีประมาณ 1,200 ล้านบาท และมีอตั ราการเติบโตของ
ยอดขายอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 20.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
ในอดี ต โดยมี อัต ราการเติ บ โตอยู่ ท่ี ร ้อ ยละ 194.93 และ 195.38 ในปี 2563 และ 2564
ตามลําดับ และยังสอดคล้องกับแผนในการขยายคลังสินค้าในอนาคตอีกด้วย
อ้างอิงจากรายได้จากการสนับสนุนการขายโดย Supplier ในอดีต เฉลี่ยที่รอ้ ยละ 8.41 ของ
รายได้จากการขายสําหรับช่องทางขายปลีกและออนไลน์
ช่องทางขายปลีกและออนไลน์
การประมาณการต้นทุนขายของช่องทางขายปลีกและออนไลน์ อ้างอิงจาก Gross profit
margin จากข้อมูลในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง ของแต่ละกลุ่มสินค้า
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สมมติฐานหลัก

ค่าใช้จา่ ยในการขายและ
บริหาร

งบลงทุน
ค่าเสื่อมราคา
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
อัตราคิดลด

รายละเอียด
ช่องทางขายส่ง
การประมาณการต้นทุนขายของช่องทางขายส่ง อ้างอิงจาก Gross profit margin จากข้อมูล
ในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง ของช่องทางขายส่ง
อ้างอิงจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในอดีต ซึ่งประมาณการตามกลุ่มค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน มีอตั ราการเติบโตที่ 5.00% ต่อปี , ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับสาขา มีอตั ราการการเติบโตที่ ร้อยละ 10.00 ต่อปี , ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เป็ น
สัดส่วนต่อรายได้ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
อ้างอิงจากการประมาณการงบลงทุนที่ได้รบั จากผูบ้ ริหาร
ประมาณการค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเดิมของบริษัทคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
และค่าเสื่อมราคาของเงินลงทุนเพิ่มเติม กําหนดให้ใช้วิธีเส้นตรง โดยมีอายุการใช้งานที่ 10 ปี
ร้อยละ 20.00
อัตราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคํา นวณ
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตาม
โครงสร้างทุนของโครงการในแต่ละปี ซึ่งถูกประมาณการจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของต้นทุน
ของหนี ้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของโครงการในแต่ละปี โดยที่
Risk Free Rate (Rf) ถูกอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี ซึ่งเป็ น
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีสภาพคล่อง โดยมีอตั ราผลตอบแทนร้อยละ 2.82
ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565)
Market Return (Rm) ถูกอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 15 ปี ย้อนหลัง โดยมีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 10.96 ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 9
มีนาคม 2565)
Beta (β) ถูกอ้างอิงจากค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอุตสาหกรรมการผลิตและ
จัดจําหน่ายสินค้าประเภท ยา, อาหารเสริม, เครื่องสําอาง, อุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งได้แก่ IP,
MEGA, APCO, DOD, BEAUTY, และ TM บนข้อ มูล ย้อ นหลัง 3 ปี จนถึ ง วัน ที่ 9 มี น าคม
2565 โดยค่ า เฉลี่ ย Unlevered Beta เท่ า กับ 0.76 เนื่ อ งจาก HUG มี อัต ราหนี ้สิน ส่ ว นทุน
เท่ากับ 0.00 จึงไม่ตอ้ งคํานวนกลับเป็ น Levered Beta
ส่วนลดสภาพคล่อง (Liquidity Discount) เนื่องจาก HUG ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ จึงมีอตั ราส่วนลดสําหรับการขาดสภาพคล่องของหุน้ ในอัตราร้อยละ 30.00
โดยสรุปแล้วมีตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital:
WACC) ที่รอ้ ยละ 11.71
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สมมติฐานหลัก
อัตราการเติบโตของกระแส
เงินสด หลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณการ
(Terminal Value)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Return
On Equity)

รายละเอียด
กําหนดให้อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด หลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เท่ากับ
ร้อยละ 0.00

ร้อยละ 15 (เฉลี่ย 5 ปี ตามระยะเวลาประมาณการ)

จากการประเมินพบว่ามูลค่าธุรกิจปั จจุบนั ของ HUG ณ 31 ธันวาคม 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ 508.65 ล้านบาท โดยมี
มูลค่าตามสัดส่วนการเข้าซือ้ ที่รอ้ ยละ 40.00 เท่ากับ 203.46 ล้านบาท
โดยเมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนของบริษัท ที่จะออกให้ผขู้ ายหุน้ HUG ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 8 บาท ใน
ครัง้ นีเ้ ทียบกับราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ที่ซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครัง้ นี ้ กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25
พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) นั้น
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558
7.

ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะเกิดกับบริษัท
(1)

บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง การเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้ ของ HUG จะเป็ นประโยชน์แก่บริษัทในการขยายขอบเขตของ
ธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประกอบการให้แก่
บริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจ ร้านขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็ นธุรกิจที่บริษัท
เล็งเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท

(2)

การลงทุนใน HUG จะสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในการขยายธุรกิจและสามารถต่อยอดให้กับ
ธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) ของบริษัท โดยเป็ นการขยายธุรกิจ ด้านการขายสินค้า
ทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้กบั ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทําให้บริษัทสามารถดําเนิน
ธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึน้ ตัง้ แต่การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร
รวมถึงกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์-พาณิชย์ รวมถึงธุรกิจด้านการบริโภคและบริการ เช่น ศูนย์
สุขภาพและความงาม ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลกําไรให้กบั บริษัทในอนาคต

(3)

HUG มีฐานลูกค้า และสาขาจํานวนมาก และมีพนั ธมิตรที่สามารถสนับสนุน หรือให้คาํ แนะนําบริษัทเกี่ยวกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในด้านการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ สามารถ
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เอือ้ ประโยชน์ในการแนะนําพันธมิตรที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ อีกทัง้ การเข้าลงทุนในครัง้ นีจ้ ะเป็ น
ส่วนเข้ามาช่วย ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ และต่อยอดการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เป็ นอย่างดี
(4)

8.

บริษัทไม่ตอ้ งพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททัง้ หมด และไม่ตอ้ งแสวงหาแหล่ง
เงินทุนจํานวนมากสําหรับการลงทุนในหุน้ ของ HUG เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จํานวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาท ต่อหุน้ คิดเป็ น
มูลค่ารวม 90,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ผขู้ าย
หุน้ HUG จึงเป็ นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
อย่างมีนัยสําคัญ และไม่เป็ นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน มากเกินความ
จําเป็ น หรือบุคคลอื่นใด

แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินทีไ่ ด้รับจากการขาย

ในการเข้าทํารายการครัง้ นี ้ บริษัทจะชําระค่าตอบแทนให้แก่ผขู้ ายหุน้ HUG จํานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 180,000,000
บาท โดยชําระด้วย

9.

(1)

เงินสดจํานวน 90,000,000 บาท โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงิน และ

(2)

ชําระโดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) เป็ นจํานวนไม่เกิน 11,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 8 บาท หรือคิดเป็ น
มูลค่าทัง้ สิน้ 90,000,000 บาท แทนการชําระด้วยเงินสด

เงือ่ นไขในการเข้าทารายการ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาํ คัญในการเข้าทํารายการ ได้แก่
(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ HUG

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัมีมติอนุมตั ิธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้
หุน้ สามัญของ HUG รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(3)

ณ วันทําการซือ้ ขายหุน้ สามัญของ HUG ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทําใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูกทําให้เกิดขึน้ หรือ
มีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ HUG หรือ
ขัดขวางการเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้
สามัญของ HUG
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10.

(4)

สํานักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผูข้ ายหุน้ HUG ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement)

(5)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG มีมติอนุมัติการการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของ HUG อีกจํานวน 240,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ จํานวน 2,400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
100 บาท ซึ่งภายหลังเพิ่มทุนแล้ว HUG จะมีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 250,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ จํานวน
2,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท

(6)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ายหุน้ HUG มีมติอนุมตั ิการขายหุน้ สามัญของ
HUG ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทําสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ตลอดจนการดําเนินการ
อื่นใดเพื่อให้การเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้
หุน้ สามัญของ HUG เสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมตั ิการทํารายการนี ้ เนื่องจากพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ธุรกรรมการซือ้ หุน้ โดยการชําระค่าตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซือ้ หุน้ HUG ดังกล่าว เป็ นเงินสด และด้วยหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนนั้น เป็ นการคุม้ ค่าแก่การลงทุน เนื่องจากเป็ นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการดํา เนินธุรกิจของบริษัทในการขยาย
ธุรกิจและสามารถต่อยอดกับธุรกิจที่มี อยู่ในปั จจุบันให้บริษัท ได้เป็ นอย่างดี อาทิเช่น การขายสินค้าทางเภสัชภัณ ฑ์แ ละ
เวชภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท และมีศักยภาพในการเติบโต
ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทําเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้ ของ HUG โดยชําระค่าตอบแทนเป็ นเงิน
สด และด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทนัน้ มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อีกทัง้
มูลค่าในการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลซึ่งเป็ นมูลค่าที่ได้เจรจาตกลงกันระหว่างบริษัท และราคาเสนอขายหุน้
เพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผขู้ ายหุน้ HUG ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 90,000,000 บาท ในครัง้
นี ้ เทียบกับราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท เป็ นราคาที่เหมาะสมโดยเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของ
บริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558
11.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
12.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีม่ ีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่ ่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีแ้ ล้วด้วย
ความระมัดระวัง และขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีม้ ีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด และ
ไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสําคัญ
13.

รายงานความเห็นของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
-ไม่มี-

14.

ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน
-ไม่มี-

15.

คดีหรือข้อเรียกร้องทีม่ ีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
-ไม่มี-
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
16.

ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ10
ขึน้ ไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์
บุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง

บริษัท เอ็ม.ซี.พร็อพ
เพอร์ตี ้ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีคณ
ุ สามารถ
ฉั่วศิริพฒ
ั นา เป็ นผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ

มูลค่าของรายการ/ยอดคงเหลือ (บาท)
31 ธ.ค. 2564
31 มี.ค. 2565

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าค่าบริการ

647,520

เจ้าหนีอ้ ื่น

14,558.71

คุณศุภากร ฉั่วศิริพฒ
ั นา เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการ
บริษัทเอเชีย ฟู้ด โซลูช่นั
จํากัด

เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี คุณศุภากร
ฉั่วศิริพฒ
ั นา เป็ นผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คุณสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา เป็ นผูถ้ ือหุน้

รายได้บริหารจัดการ

3,750

เจ้าหนีอ้ ื่น

-

รายได้อื่นๆ
ลูกหนีอ้ ื่น

ความจาเป็ น / ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

268,754.62 ได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าว กับ
บริษัท เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี ้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็ น
7,645.41
เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารสํานักงาน เลขที่ 19 ซอยรามคําแหง 22
(จิตตรานุเคราะห์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้เป็ นสํานักงานของบริษัทฯ มีความสมเหตุ
- เป็ นอุปกรณ์สาํ นักงานที่พนักงานจําเป็ นต้องใช้เป็ นประจํา ดังนัน้
- เมื่ อ ได้เ ปรี ย บเที ย บราคาแล้ว จึ ง เห็ น ว่ า เหมาะสม ทั้ง นี ้ก าร
กําหนดราคาเป็ นไปอย่างยุติธรรมและเป็ นราคาซือ้ ขายทั่วไป
60,000
ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา เป็ นราคาที่ตกลงร่วมกัน
93,457.94
21,400

บริษัท เวิรล์ สปอร์ต
กรุ๊ป จํากัด

เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี คุณสิทธิชยั
เกษรสมบัติ เป็ นกรรมการ

รายได้บริหารการจัดการ

900,000

- ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา เป็ นราคาที่ตกลงร่วมกัน

ลูกหนีอ้ ื่น

107,000

-

บริษัท ฮอลลีวดู้ (ไทย
เลนด์) จํากัด

เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี คุณสามารถ
ฉั่วศิริพฒ
ั นา เป็ นกรรมการ

รายได้บริหารจัดการ

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี คุณเฉลิมพงษ์
เซ็นเตอร์ จํากัด(มหาชน) มหาวาณิชย์วงศ์ เป็ นกรรมการ

-

ลูกหนีอ้ ื่น

180,000 ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา เป็ นราคาที่ตกลงร่วมกัน

-

รายได้บริหารจัดการ

-

ลูกหนีอ้ ื่น

-
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20,000 ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา เป็ นราคาที่ตกลงร่วมกัน
-

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา )
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

( นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ )
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
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