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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น.

หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดาเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
(Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และ 12) และกรณีตอ้ งการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)
2. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องจะเปิ ดดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.เป็ นต้นไป และสิน้ สุดการลงทะเบียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิ ดการประชุม
3. บริษัทจะดาเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผูถ้ ือหุน้ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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จากัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
(บัญชี 1 และ บัญชี 2)
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และ เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท รุ่ น ที่ 2
(HEMP-W2)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้า
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8. สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2)
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
11. รายการเอกสารที่ตอ้ งแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออก
เสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนบั คะแนนและการประกาศผลคะแนน
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Meeting) ผ่านลิง้ ค์ app หรือ
สแกน QR Code
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนาให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th)
1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2564 มีมติอนุมัติ กาหนดวัน ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date)
ในวันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม 2564
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนาให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 มีวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคำรที่ 27
เมษำยน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวัน อังคารที่
27 เมษายน 2564 และได้ส่ ง ส าเนารายงานการประชุม ดัง กล่ า วให้แ ก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรั พย์ฯ ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ซึ่งได้จดั ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ซึ่ง ประชุม เมื่อ วัน อังคารที่ 27 เมษายน 2564 ไว้อ ย่ า งถูก ต้อ งตามมติข องที่ ป ระชุม
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 2

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ นจ ำนวน 2 บำท จำกทุ น
จดทะเบียนจำนวน 2,933,261,052 บำท เป็ น 2,933,261,050 บำท ซึ่งเป็ นหุ้นสำมัญ
ที่ เ หลื อ จำกกำรจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น
(Rights Offering) และพิจำรณำอนุ มัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรตัดหุ้นทีย่ ังไม่ได้
จำหน่ำยออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้
นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษั ท เป็ นจ านวน 2 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 2,933,261,052 บาท เป็ น
2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์
2564 ตามมติ ท่ีป ระชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2564 ซึ่ง ประชุมเมื่ อวัน ที่ 10 กุม ภาพันธ์
2564
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ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ยังไม่ได้จาหน่ายออก ทุนจด
ทะเบี ย นของบริ ษั ท จะลดลงทั้ ง หมดจ านวน 2 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
2,933,261,052 บ า ท เ ป็ น 2,933,261,050 บ า ท แ ต่ จ ะ มี หุ้ น ทั้ ง ห ม ด เ ป็ น จ า น ว น
2,933,261,050 หุน้
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
จาหน่ายออก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 จึงได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน : 2,933,261,050 บาท (สองพั น เก้ า ร้อ ยสามสิ บ
สามล้านสองแสนหกหมื่ น
หนึ่งพันห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็ น

: 2,933,261,050 หุน้

(สองพั น เก้ า ร้อ ยสามสิ บ
สามล้านสองแสนหกหมื่ น
หนึ่งพันห้าสิบหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

: 1.00 บาท

(หนึ่งบาท)

หุน้ สามัญ

: 2,933,261,050 หุน้

(สองพั น เก้ า ร้อ ยสามสิ บ
สามล้านสองแสนหกหมื่ น
หนึ่งพันห้าสิบหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

(-)”

โดยแบ่งออกเป็ น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็ นจานวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 2,933,261,052 บาท เป็ น 2,933,261,050 บาท ซึ่ง เป็ น หุ้น สามัญที่ เหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออก รวมถึงพิจารณาอนุมตั ิ
การมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริห าร หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูม้ ีอานาจในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เ ป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น
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การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ น
เงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้ อนุมัติอีก และจะ
ถือว่าวาระทีเ่ กี่ยวเนื่องกับวาระอื่นทีไ่ ด้ รับอนุมัติไปแล้ วเป็ นอันยกเลิก
ทั้ง นี้ หากวาระที่ 3 ถึ ง วาระที่ 9 ไม่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ง ที่ 2/2564 จะไม่ มี ก าร
พิจารณาวาระที่ 10 ต่อไป เนื่องจากบริษัทจะไม่ได้ มาซึ่งธุรกิจของ MMD ทาให้ บริษัทยังไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้
เงินที่บริษัทจะได้ รับจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัททีจ่ ัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วาระที่ 10 ไม่ได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 กรณีดังกล่าวไม่ทาให้ วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ซึ่งได้ รับอนุมัติไปแล้ วเป็ นอัน
เสียไป
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุ มัติกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด จำก บริษัท มอร์
รีเทิร์น จำกัด (มหำชน) รวมถึงกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยหุ้น ข้อ ตกลงและสัญญำ
อื่น ๆ และเอกสำรอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และกำรทยอยลงทุนก่อสร้ำงโรงเรือนและลงทุน
ในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชง และกัญชำของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภำยหลัง
จำกที่บริษัทได้เข้ำซือ้ และเป็ นเจ้ำของหุ้นสำมัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่ง
เป็ นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มี
มติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ก ารซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษั ท มอร์ เมดดิ คัล จ ากัด (“MMD”) จ านวน 249,998 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชาระ
แล้วของ MMD) จากบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (“MORE”) รวมถึงการเข้าทาสัญญา
ซือ้ ขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการซือ้ หุ้นสามัญของ
MMD (“ธุรกรรมกำรซื้อหุ้นสำมัญของ MMD”) และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการ
ลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้าน
บาท
ทั้งนี ้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทาธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD นี ้
MMD มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท และมีทุนชาระแล้ว 25,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564
MMD ได้ด าเนิ น การลดทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 25,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามั ญ
250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ น
ที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บมูล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (Fair Value) ของบริ ษั ท กั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ MMD
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ที่สดั ส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งมีมลู ค่าประมาณ 371.53 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินด้วย
วิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ข อ ง ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ( Discounted Cash Flow Approach)
โดยบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานัก งานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ (“ส ำนั ก งำน ก.ล.ต.”)
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ อ อกและจั ด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จ านวนไม่ เ กิ น 1,655,262,500 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคา
ตลาดของหุน้ ของบริษัท) เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD
แทนการชาระด้วยเงินสด ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมด
ของบริษัท (คานวณจากจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทภายหลังการเข้าทา
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD)
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE ดังกล่าว เป็ น
การเสนอขายหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบเฉพาะเจาะจงให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด ( Private
Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาที่อา้ งอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท
โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.05
บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เป็ นราคาที่ไม่ได้สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่
แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปั จจุบนั ทาให้คาดกรณ์ธุรกิจที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั ค่อนข้างยาก จึงทาให้จาเป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ นหลัก โดยราคาที่
ทั้ง สองฝ่ ายตกลงกัน เป็ น ราคาประมาณ 2.4 เท่ า ของมูล ค่ า ตามบัญ ชี ซึ่ ง เหมาะสมกับ
สถานะปั จจุบันของบริษัท โดยบริษัทกาหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกิน
ร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใน ราคาเสนอขายที่ต่า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ.
72/2558”) ทัง้ นี ้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุน
และจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ที่คานวณย้อนหลัง
15 วันทาการติดต่อกัน ระหว่า งวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68
บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทน
สาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จาก MORE (“ธุรกรรมกำรจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทน
กำรซือ้ หุ้นสำมัญของ MMD”)
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นอกจากนี ้ ภายหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ได้เ ข้า ซื ้อ และเป็ น เจ้า ของหุ้น สามั ญ ของ MMD ตาม
รายละเอี ยดของธุ ร กรรมการซื อ้ หุ้นสามัญ ของ MMD แล้ว บริษั ท จะดาเนิน การให้ MMD
ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมลู ค่า
การลงทุ น รวมประมาณ 134 ล้า นบาท ทั้ ง นี ้ ณ เดื อ นตุ ล าคม 2564 MMD อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบนา้ ประปา ถนน พืน้ ที่ เป็ นต้น เพื่อดาเนินการก่อสร้าง
โรงเรือนสาหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD คาดว่าการก่อสร้างโรงเรือนจะเสร็จสิน้
ภายในปี 2564 และจะสามารถรับรูร้ ายได้จากธุรกิจดังกล่าวในต้นปี 2565 โดยมีรายละเอียด
ของการลงทุ น ตามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ 3.1 ของ สารสนเทศของบริ ษั ท เฮลท์ เอ็ ม ไพร์
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนใน
อุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ภายหลังจากที่บริษัท
ได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2)
(สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 2)
อนึ่ง การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวถือเป็ นรายการซือ้ และรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด ”)
ดังนัน้ บริษัทจะต้องขออนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัท และจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ธุ ร กรรมการซื อ้ หุ้น สามัญ ของ MMD และการทยอยลงทุน ก่ อ สร้างโรงเรื อ นและลงทุนใน
อุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ น
เจ้าของหุ้นสามัญของ MMD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่ มี
นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศ
เรื่องรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าว
ด้วยวิธีการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนัน้ พบว่ามีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 364.62 และเมื่อนับรวม
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทาให้มีมลู ค่าของ
รายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่าย
เป็ นรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน
กับบริษัทจดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มา
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หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการของบริษัทต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ดาเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(2)

แต่ ง ตั้ง ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ สระเพื่ อ ท าหน้า ที่ ต่า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง การให้
ความเห็นตามที่กาหนดในประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดย
จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
พร้ อ มกั บ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในการนี ้ บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้
บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จาก สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้
ในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและ
การลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ
134 ล้านบาท

(3)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่ออนุมตั ิในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ MMD และเพื่ออนุมตั ิทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับ
ปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้
สามัญของ MMD โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการ
จัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เรื่ อ ง การได้ม าซึ่งสิ น ทรัพ ย์เกี่ ยวกับการเข้าท าธุ ร กรรมการซือ้ หุ้น สามัญของบริษัท มอร์
เมดดิคลั จากัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง
และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้
สามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่ ง ที่ส่ ง มำด้ ว ย 2) และ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลใน
วงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 3) ที่ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
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สาหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทาธุ รกรรมการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ MMD ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 5)
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการ
ซือ้ หุน้ สามัญของ MMD นั้น จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุ ไว้ในสัญญาซือ้
ขายหุน้ ระหว่างบริษัท และ MORE (“สัญญำซือ้ ขำยหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ
สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท มี ม ติ อ นุมัติ ธุ ร กรรมการซื อ้ หุ้น สามัญ ของ MMD และ
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD การลงทุนก่อสร้าง
โรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุน
รวมประมาณ 134 ล้านบาท การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
กิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น
และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(2)

ณ วันทาการซือ้ ขายหุน้ สามัญของ MMD ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้
หรื อ ถู ก ท าให้เ กิ ด ขึ น้ หรื อ มี เ หตุ อั น ควรจะคาดได้ว่ า จะเกิ ด ขึ น้ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทาธุรกรรมการซือ้
หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD และ MMD จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผูกพันที่
เกิดจากการทาการค้าปกติ

(3)

สานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) และการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมด
ของกิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)

(4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ MORE มีมติอนุมตั ิการขาย
หุ้น สามัญ ของ MMD ให้แ ก่ บ ริษั ท รวมถึ ง การเข้า ท าสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้น ข้อ ตกลง
สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญ ของ
MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การ
เข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทน
การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี ้ ตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ มีข้อตกลงกระทาการที่สาคัญว่า MORE จะไม่ส่งตัวแทนเข้า
ดารงตาแหน่ง กรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษัท และตกลงจะไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งกัน
กับธุรกิจของ MMD
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นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกั ญชงและกัญชาของ
MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD แล้ว โดยมีมลู ค่า
การลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมำด้วย 2)
ในการนี ้ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 8/2564 เห็ น ควรเสนอให้ท่ี ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผู้ มีอานาจใน
การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นในการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และ
ธุ ร กรรมการจัดสรรหุ้น เพื่ อ ตอบแทนการซือ้ หุ้น สามัญ ของ MMD และการลงทุน ก่ อ สร้าง
โรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซือ้ ขายหุน้
ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อ
ตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จาก MORE และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือน
และการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ
134 ล้านบาท รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้ รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้า ที่
บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นในการทาธุรกรรมการซือ้
หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD
และการลงทุน ก่ อ สร้า งโรงเรื อ นและการลงทุน ในอุป กรณ์สาหรับ ปลูก กัญ ชงและกั ญ ชา
ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาซือ้ ขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทา
ธุ ร กรรมการซื อ้ หุ้น สามัญ ของ MMD และธุ ร กรรมการจัด สรรหุ้น และการลงทุน ก่ อ สร้า ง
โรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ล้านบาท การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการ
ซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม
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รายละเอียดข้างต้น ทั้งนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ
บริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ
บริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่ ง ที่ส่ ง มำด้ ว ย 2) และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
(สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 3) ที่ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
ทัง้ นี ้ จากรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record) ไม่มีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้

วำระที่ 4

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ ำนวน 3,949,524,275 บำท
จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 2,933,261,050 บำท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ ำนวน
6,882,785,325 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 3,949,524,275 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นทีต่ รำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
และ (2) เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตำมสั ด ส่ ว น (Right Offering) และพิ จ ำรณำอนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อบริ ค ณห์ส นธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับ กำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้
น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2564 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 3,949,524,275 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
2,933,261,050 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 3,949,524,275 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้หุ้น ละ 1.00 บาท เพื่ อ (1) จั ด สรรให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement) และ
(2) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2
(HEMP-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5
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นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษั ท ครั้ง ที่ 8/2564 เมื่ อ วัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 ได้มี ม ติ อ นุมัติ ให้นาเสนอต่ อ ที่ป ระชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน : 6,882,785,325 บาท (หกพัน แปดร้อ ยแปดสิ บ
สองล้ า นเจ็ ด แสนแปด
หมื่ น ห้า พัน สามร้อยยี่สิบ
ห้าบาท)
แบ่งออกเป็ น

: 6,882,785,325 หุน้

(หกพัน แปดร้อ ยแปดสิ บ
สองล้ า นเจ็ ด แสนแปด
หมื่ น ห้า พัน สามร้อยยี่สิบ
ห้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

: 1.00 บาท

(หนึ่งบาท)

หุน้ สามัญ

: 6,882,785,325 หุน้

(หกพัน แปดร้อ ยแปดสิ บ
สองล้ า นเจ็ ด แสนแปด
หมื่ น ห้า พัน สามร้อยยี่สิบ
ห้าหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

-”

โดยแบ่งออกเป็ น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 3,949,524,275 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 2,933,261,050 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 6,882,785,325
บาท และพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ี
อ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริคณห์สนธิ ท่ี กรมพัฒนาธุ ร กิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้
การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 5

พิจำรณำอนุ มัติกำรออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,949,524,275
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) จำนวน 1,655,262,500 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมั ญ ของบริ ษัทเพื่อ จัด สรรให้แ ก่ ผู้ ถื อหุ้นเดิม ของบริ ษัทตำมสั ดส่ว นกำรถือหุ้น
(Right Offering) จำนวน 2,294,261,775 หุ้น

วำระที่ 5.1

พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน
2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จาก MORE ของบริษัท
ตามวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 จึงได้มีมติ
อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ น
มูลค่ารวม 200,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private
Placement: PP) เพื่ อ เป็ นค่ า ตอบแทนส าหรั บ ธุ ร กรรมการซื ้ อ หุ้ น สามั ญ ของ MMD
โดย MORE จะนาหุน้ สามัญของ MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
(หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD) มาชาระ
เป็ นค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชาระด้วยเงินสด
อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 บริษัทจึงสามารถกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตรา
ไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
ทั้งนี ้ การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่
MORE ดัง กล่ า ว เป็ น การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน แบบเฉพาะเจาะจงให้แ ก่ บุค คลใน
วงจากัด (Private Placement) ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ (ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่า
กว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท) โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของ
บริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาด
ของหุ้น ของบริ ษั ท เป็ น ราคาที่ ไ ม่ ไ ด้ส ะท้อ นภาพพื ้น ฐานที่ แ ท้จ ริ ง ของบริ ษั ท เนื่ อ งจาก
สภาวการณ์โ รคระบาดในปั จ จุบัน ท าให้ค าดกรณ์ธุ ร กิ จ ที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บัน ค่ อ นข้า งยาก
จึงทาให้จาเป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ นหลัก โดยราคาที่ทั้งสองฝ่ ายตกลงกัน
เป็ นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปั จจุบันของบริษัท
โดยบริษัทกาหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึง
เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบริษัท ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ของ
บริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจานวนรวมกันตั้งแต่รอ้ ยละ 10 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ใน
ราคาดังกล่าว
นอกจากนี ้ แม้บริษัทจะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย
ทัง้ นี ้ ราคาตลาดสาหรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ MORE คานวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้น สามัญ ของบริษั ทในตลาดหลัก ทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อหุ้น ของบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ MORE เป็ นบุคคลใน
วงจากัด คือ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.68
บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
นอกจากนี ้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุน้ ของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่หา้ มมิ
ให้ MORE ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่หนุ้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจาก
วันที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือน MORE จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถกู สั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจานวน
ร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถกู สั่งห้ามขาย ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้รบั
หุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซือ้ ขายทัง้ หมดจะสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม 2565 (ขึน้ อยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ ) และ
ภายหลังจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรม
การจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น
และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
นอกจากนี ้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กาหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ต ้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก
เสนอขาย และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนใน
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อุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ภายหลังจากที่บริษัท
ได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2)
(สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุน้ สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F 53-4) (สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 4) ที่ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 1,655,262,500
หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ได้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) และ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท
หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจ
จากประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร เป็ น ผู้มี อ านาจในการด าเนิ น การใด ๆ เกี่ ย วกับ การออก
เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดาเนินการดังนี ้
(1) การกาหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุ น และวิธีการชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(โดยอาจพิจารณากาหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซือ้ เป็ นคราวเดียวหรือหลาย
คราว) รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคา
ขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร
จองซือ้ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขอ
อนุ ญ าต เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ า วต่ อ กระทรวงพาณิ ช ย์ ส านัก งาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขาย และจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดของบริษัทสาเร็จลุล่วงไปได้

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี ้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็ นวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record) ไม่มีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่มีส่วนได้
เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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นอกจากนี ้ ต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว
วำระที่ 5.2

พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผ้ถู ือหุ้น
เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อ เป็ น การเตรียมความพร้อ มและสร้า งความยื ดหยุ่น ทางการเงิน ในการขยายธุรกิจใน
อนาคตและสารองเป็ น เงิ น ทุน หมุน เวี ย นภายในกิ จ การ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท
ครัง้ ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน
177,849,750 หุ้ น (จ านวนหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า วค านวณจากจ านวนหุ้ น ภายหลั ง การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุน
สะสมตามวาระที่ 9) มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1.00 บาท (หรื อ คิ ด เป็ นจ านวนไม่ เ กิ น
2,294,261,775 หุน้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ โดยการรวม Par และการลด
ทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิม
ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชย
ขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ
-0.00- บาท
ในกรณีท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการ
จัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทั้งจานวน ทั้งนี ้ การกาหนดสิทธิในการได้รับจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วตามวาระที่ 7 และ
ตามวาระที่ 9 จะส่งผลให้จานวนทุนจดทะเบียน และจานวนหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่
(บำท) ตรำไว้

หลังกำรเปลี่ยนแปลง หลังกำรลดทุน
มูลค่ำที่
โดยกำรลดมูลค่ำ
(บำท) ตรำไว้
ทีต่ รำไว้ (บำท)

ทุนจดทะเบียน

6,882,785,325

6,882,785,325

533,549,250

มูลค่าที่ตราไว้

1

12.90

1

6,882,785,325

533,549,250

533,549,250

จานวนหุน้ จดทะเบียน
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ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่
(บำท) ตรำไว้
จ านวนหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม

2,294,261,775

หลังกำรเปลี่ยนแปลง หลังกำรลดทุน
มูลค่ำที่
โดยกำรลดมูลค่ำ
(บำท) ตรำไว้
ทีต่ รำไว้ (บำท)
177,849,750

177,849,750

ทุนที่ออกเพื่อรองรับการ
ใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2
ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมำ
ด้วย 4) สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์
คอร์ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่น ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ ว ย 8) และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
(สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 3) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็ นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้า ที่
บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น
และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทกุ ประการ
รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควรเพื่อให้การออก
และเสนอขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อ นไขของกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ ง และภายใต้ก รอบของการอนุมัติ ข องที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2564
โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1)

จัดเตรียมข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้ง
กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
เป็ นต้น

(2)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์
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และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้การ
ออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วงทุกประการ

(5)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(6)

กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั ิกำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำรโดย
อำศัยมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ (Whitewash)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ ท่ี ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 8/2564 เมื่ อ วัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 ได้มี มติ
อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 3,949,524,275 บาท เป็ น ทุ น จด
ทะเบียนจานวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 3,949,524,275
หุ้น มูลค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท เพื่ อ (1) จัด สรรให้แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) สาหรับใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับ ธุร กรรมการซือ้ หุ้น สามัญของ MMD
ให้แก่ MORE จานวน 1,655,262,500 หุน้ และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) จานวนไม่
เกิน 2,294,261,775 หุน้ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้นนัน้ จะทาให้ MORE ซึ่งเป็ นบุคคล
ในวงจากัดได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ
36.07 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
บริษัท ซึ่งเป็ นผลทาให้ MORE ข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษั ทที่
ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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อย่างไรก็ดี MORE มีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
บริษัทโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
กิ จ การโดยอาศัย มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ซึ่ ง ในการผ่ อ นผัน การท าค าเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของ
บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และ
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (concert party) กับ
ผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี ้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ ยวกับการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)(สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 6)
ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ในการนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
บริษัทโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (Whitewash) ของ MORE รวมถึงทาหน้าที่
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความเห็นตามที่กาหนดในประกาศ Whitewash ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระดังกล่าวเห็นว่าการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (Whitewash) ของ MORE มีความเหมาสม
และเป็ นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการ
ขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้
(Whitewash) ปรากฏตามสิ่ ง ที่ส่ ง มำด้ ว ย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อ ม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
นอกจากนี ้ MORE ได้นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศ Whitewash ให้แก่
สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือขอมติท่ีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
กิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 7) ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี ้
ทั้งนี ้ ภายหลังได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และสานักงาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัดเสร็จสิน้ MORE จะถือหุน้ ในบริษัท จานวน
1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี ้ MORE จะสามารถถื อหุ้นของบริษัท และ/หรือ
ได้รบั การจัดสรรหุน้ ของบริษัทเพิ่มเติมในอนาคตอีกไม่เกินร้อยละ13.93 ของจานวนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท จึงจะไม่มีหน้าที่ท่ีตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
กิจการ
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ภายหลัง MORE ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้
MORE จะถือหุน้ ในบริษัท จานวน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึ่งคิด
เป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท ดังนี ้ MORE จะได้รบั
สิทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMPW2) ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอผ่ อ นผั น การท าค าเสนอซื ้อ หลั ก ทรั พ ย์ทั้ ง หมดของบริ ษั ท
(Whitewash) ของ MORE และพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมการออก
เสียงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทา
การร่วมกัน (concert party) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (concert party)
กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
ทัง้ นี ้ จากรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อ
ผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (concert party) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทา
การร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

วำระที่ 7

พิจำรณำอนุ มัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท
เป็ นมูลค่ำหุ้นละ 12.90 บำท และพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่ รำไว้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้
น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2564 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าร
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (การรวม Par) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่า
หุน้ ละ 12.90 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่
ตรำไว้ (บำท)

หลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่
ตรำไว้ (บำท)

ทุนจดทะเบียน*

6,882,785,325

6,882,785,325

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

4,588,523,550

4,588,523,550

1.00

12.90

จานวนหุน้ จดทะเบียน*

6,882,785,325

533,549,250

จานวนหุน้ ชาระแล้ว

4,588,523,550

355,699,500

มูลค่าที่ตราไว้

หมายเหตุ * จานวนทุนจดทะเบียนและจานวนหุน้ จดทะเบียนภายหลัง (1) การลดทุนจดทะเบียนโดย
การตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายจานวน 2 หุน้ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ (2) การเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นจ านวน 3,949,524,275 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น
3,949,524,275 หุน้ เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ (2)
รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ HEMP-W2 ตามที่ ป รากฏในวาระที่ 4 และ
ภายหลังการจัดสรรหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด

ทัง้ นี ้ การคานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ น
หุน้ ละ 12.90 บาท จะส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ บางรายมีเศษหุน้ เดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลง
เป็ น หุ้น ใหม่ซ่ึงเศษหุ้น เดิมในจานวนดังกล่า วจะถูกปั ดทิ ง้ ไป โดยในการคานวณเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และการปั ดเศษหุน้ เดิมนัน้ บริษัทจะมอบหมายให้ศนู ย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ฯ เป็ นผูด้ าเนินการ ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บางรายที่ได้รบั ผลกระทบสิทธิ
จากการปั ดเศษหุน้ เดิมดังกล่าว บริษัทยินดีชดเชยค่าเศษหุน้ เดิมที่ถูกปั ดทิง้ ในราคาต่อหุน้
เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการ
ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2564 โดยผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบสามารถขอรับ เงิ นสดชดเชยมูลค่ าเศษหุ้น ได้ท่ี สานักงานของบริษัท เลขที่ 19
ซอยรามค าแหง 22 (จิ ต ตรานุ เ คราะห์) ถนนรามค าแหง แขวงหัว หมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทมี
ผล หากผู้ถื อ หุ้น ที่ ได้รับ ผลกระทบรายใดไม่ ม ารับ เงิ น สดชดเชยดัง กล่ า วภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ สละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทข้างต้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงได้มีมติอนุมตั ิ
ให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็ นดังนี ้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน : 6,882,785,325 บาท (หกพัน แปดร้อ ยแปดสิ บ
สองล้ า นเจ็ ด แสนแปด
หมื่ น ห้า พัน สามร้อยยี่สิบ
ห้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
: 533,549,250 หุน้
(ห้าร้อยสามสิบสามล้า น
ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสอง
ร้อยห้าสิบหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
: 12.90 บาท
(สิบสองบาทเก้าสิบ
สตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 533,549,250 หุน้
(ห้าร้อยสามสิบสามล้า น
ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสอง
ร้อยห้าสิบหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
: -ไม่มี-”
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ น
มูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท
โดยการรววม Par และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ น
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมัติกำรโอนเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของ
บริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้
นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการโอนเงินทุนสารอง
ตามกฎหมาย จานวน 23,724,561.84 บาท (โดยบริษัทไม่มีทุนสารองอื่น) เพื่อชดเชยผล
ขาดทุน สะสมของบริษั ท จ านวน (1,490,429,326.32) บาท ตามงบแสดงฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 30
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มิถนุ ายน 2564 เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอนาคตได้เมื่อ
บริษัทมีกาไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ก่อนกำรโอนทุนสำรองตำม
องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุน้
กฎหมำยเพื่อชดเชยขำดทุน
(หน่วย:บำท)
สะสม (บำท)
ทุนจดทะเบียน*
ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุน้
เงินทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
หมายเหตุ *

2,933,261,052
2,933,261,050
(1,311,377,796.88)
23,724,561.84
(1,490,429,326.32)
155,178,488.64

หลังกำรโอนทุน
สำรองตำม
กฎหมำยเพื่อ
ชดเชยขำดทุน
สะสม (บำท)
2,933,261,052
2,933,261,050
(1,311,377,796.88)
(1,466,704,764.48)
155,178,488.64

จานวนทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 3,949,524,275 บาท โดยการ
ออกหุ้น สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุ้น เพื่อ (1) จัด สรรให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMPW2 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารโอนเงิ น ทุ น ส ารองตามกฎหมายจ านวน 23,724,561.84 บาท
(โดยบริ ษั ท ไม่ มี ทุ น ส ารองอื่ น ) เพื่ อ ชดเชยผลขาดทุ น สะสมของบริ ษั ท จ านวน
(1,490,429,326.32) บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 9

พิจำรณำอนุ มัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจำนวน 6,349,236,075 บำท
จำกทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บำท เป็ น 533,549,250 บำท และจำกทุน
จดทะเบีย นชำระแล้วจ ำนวน 4,588,523,550บำท เป็ น 355,699,500 บำท โดยกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 12.90 บำท เป็ น 1.00 บำท
เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นและผลขำดทุนสะสมของบริษัท และพิจำรณำอนุมัติ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นทีต่ รำไว้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 8/2564 เมื่ อวั น ที่ 10 กั น ยายน 2564 ได้ มี
มติอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลด
ทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท เป็ น จ านวน 6,349,236,075 บาท จากทุน จดทะเบี ย นจ านวน
6,882,785,325 บาท เป็ น 533,549,250 บาท และจากทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ว จ านวน
4,588,523,550 บาท เป็ น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
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จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและผล
ขาดทุ น สะสมของบริ ษั ท โดยมี จ านวนหุ้น จดทะเบี ย นคงเดิ ม เท่ า กั บ 533,549,250 หุ้น
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทุนจดทะเบียน
- จานวนหุน้
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- จานวนหุน้
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)

ก่อนกำรปรับ

เปลี่ยนแปลง

หลังกำรปรับ

533,549,250
12.90
6,882,785,325

(11.90)
(6,349,236,075)

533,549,250
1.00
533,549,250

355,699,500
12.90
4,588,523,550

(11.90)
(4,232,824,050)

355,699,500
1.00
355,699,500

ทั้งนี ้ มีองค์ประกอบส่วนของผูถ้ ือหุน้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ แบบเฉพาะเจาะจง จานวน
1,655,262,500 หุน้ มูลค่า 200,000,000 บาท และหลังการโอนเงินทุนสารองตามกฎหมาย
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ปรากฏตามรายละเอียดดังนี ้
องค์ประกอบส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (หน่วย:บำท)

ก่อนกำรลดทุน

เปลี่ยนแปลง

หลังกำรลดทุน

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

4,588,523,550.00

(4,232,824,050.00)

355,699,500.00

ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุน้ *

(2,766,640,296.88)

2,766,640,296.88

-

ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

(1,466,704,764.48)
355,178,488.64

1,466,183,753.12
-

(521,011.36)
355,178,488.64

หมายเหตุ* ส่วนเกิน (ต่า) มูลค่าหุน้ จานวน (2,766,640,296.88) บาท ประกอบด้วย
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
(1,311,377,796.88)
ส่วนต่ามูลค่าหุน้ จากการเสนอขายหุน้ แบบเฉพาะเจาะจง
จานวน1,655,262,500 หุน้ มูลค่า 200,000,000 บาท
(1,455,262,500.00)
รวม
(2,766,640,296.88)

บริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (การรวม Par) จากเดิมมูลค่า
หุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ข้างต้นแล้วจึงจด
ทะเบี ย นลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ข องหุ้ น
จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท (การลด Par) เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมตาม
รายละเอียดในวาระนี ้ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการมีมลู ค่าที่
ตราไว้ (Par) ไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.50 บาท
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ทัง้ นี ้ ภายหลังการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัท
จะส่ ง หนังสื อแจ้งการลดทุนให้กับ เจ้าหนีต้ ่ าง ๆ และจะด าเนิน การจดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์เป็ นลาดับถัดไป
นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกั บ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ข้ า ง ต้น ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
(ทุนจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน : 533,549,250
บาท

(ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้า
แสนสี่ ห มื่ น เก้า พัน สองร้อ ย
ห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็ น

: 533,549,250 หุน้

(ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้า
แสนสี่ ห มื่ น เก้า พัน สองร้อ ย
ห้าสิบหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

: 1 บาท

(หนึ่งบาท)

หุน้ สามัญ

: 533,549,250 หุน้

(ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้า
แสนสี่ ห มื่ น เก้า พัน สองร้อ ย
ห้าสิบหุน้ หุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

(-)”

โดยแบ่งออกเป็ น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ น จ านวน 6,349,236,075 บาท
จากทุนจดทะเบียนจานวน 6,882,785,325 บาท เป็ น 533,549,250 บาท และจากทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วจานวน 4,588,523,550บาท เป็ น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่า
กว่ามูลค่าหุน้ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
และเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท
หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไป
ตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น
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การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 10

พิจำรณำอนุมัติกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัทเพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน
177,849,750 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่ อ เป็ น การเตรียมความพร้อ มและสร้า งความยื ดหยุ่น ทางการเงิน ในการขยายธุรกิจใน
อนาคตและส ารองเป็ น เงิ น ทุ น หมุน เวี ย นภายในกิ จ การ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท
ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จานวนไม่เกิน
177,849,750 หน่วย (คานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดย
การรวมหุน้ ตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) เพื่อจัดสรร
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิมของบริษัท ตามสัด ส่ วนการถื อ หุ้น (Right Offering) ในอัต ราส่ ว น 2 หุ้น
สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2 เท่ากับ 15.00 บาทต่อหุน้
บริษัทกาหนดราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในราคา 15.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากแผนการลงทุนที่
บริษัทมีความตั้งใจนาเงินลงทุนประมาณ 2,668 ล้านบาทไปใช้ในการดาเนินธุรกิจกัญชง
กัญชารวมถึงธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) แบบครบวงจร โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ่ นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3) ซึ่งแผนการลงทุนจะ
ปรับ เปลี่ ย นตามสถานการณ์แ ละเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ได้รับ จากการใช้สิ ท ธิ HEMP-W2 ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว รวมถึงบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า
ราคาใช้สิทธิ ท่ี 15.00 บาทต่อหุ้น มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสภาวะ
เศรษฐกิจในปั จจุบนั
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ก่อนเสนอขำย
Private
Placement
ตำมข้อ 3.1 (1)
2,933,261,050

หลังเสนอขำย หลังรวมพำร์ หลังลดพำร์
Private
เป็ น
เป็ น
Placement
12.90 บำท 1 บำทต่อ
ตำมข้อ 3.1 (1)
ต่อหุ้น
หุ้น
4,588,523,550 355,699,500 355,699,500

จานวนหุน้ ชาระ
แล้ว (หุน้ )
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้
1.00
1.00
12.90
1.00
(บาทต่อหุน้ )
ราคาตลาดจาก
0.68
0.48
6.19
6.19
การคานวณ
(บาทต่อหุน้ )
หมายเหตุ : * พิจารณาจากข้อมูลการคานวณในข้อ 3.1 (1) ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอ
ขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 3)
จากตารางข้างต้น ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จะทาให้ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
หุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จะเท่ากับ 0.48 บาท ตาม
ข้อมูลการคานวณในข้อ 3.1 (1) ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้ แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 3)
ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ น
มูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท จะทาให้จานวนหุน้ ชาระแล้วของบริษัทลดลง 12.90 เท่า ซึ่งส่งผลให้
ราคาตลาดหลังรวมพาร์ เพิ่มขึน้ 12.90 เท่า เป็ น 6.19 บาท (แม้ว่าต่อมาจะมีการลดทุนจด
ทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น
1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท แต่จานวนหุน้
ชาระแล้วคงเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด)
จากข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัทที่เกิดจาก
การเสนอขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ใ ห้ บุ ค คลในวงจ ากั ด ( Private Placement) การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากการรวมพาร์เป็ น 12.90 บาทต่อหุน้ การลดพาร์เป็ น 1.00 บาท
ต่อหุน้ ประกอบกับผลการดาเนินงานภายหลังการซือ้ MMD ซึ่งคาดว่าจะทาให้บริษัทมีรายได้
ในปี 2565 – 2567 ประมาณ 218-220 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงจากประมาณการของบริษัท
เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 2 เท่าของรายได้รวมจานวน 109 ล้านบาทในปี 2563 จึง
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มีความเห็นว่าราคาใช้สิทธิท่ี 15.00 บาทต่อหุน้ มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมเมื่อพิจารณา
ถึงสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
ทั้งนี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน ใน
กรณีท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการ
จัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทั้งจานวน ทั้งนี ้ การกาหนดสิทธิ ในการได้รับจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่ 8 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วตามวาระ
ที่ 10 ข้างต้น จะส่งผลให้จานวนทุนจดทะเบียนและจานวนหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุน้ จดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุ น ที่ อ อกเพื่ อ รองรับ
ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
HEMP-W2

ก่อนกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ทีต่ รำไว้ (บำท)
6,882,785,325
1
6,882,785,325
2,294,261,775

หลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำทีต่ รำไว้ (บำท)
6,882,785,325
12.90
533,549,250
177,849,750

หลังกำรลดทุน
โดยกำรลดมูลค่ำ
ทีต่ รำไว้ (บำท)
533,549,250
1
533,549,250
177,849,750

ทั้งนี ้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะถูกยกเลิก หรืออาจมีการ
เปลี่ ย นแปลงจ านวนหุ้น ที่ ร องรับ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ HEMP-W2 หากบริษั ท ไม่ สามารถ
ดาเนินการธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการ
ซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้เสร็จสิน้ หรือจานวนหุน้ ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้
หุน้ สามัญของ MMD มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าในกรณีใด ๆ
อนึ่ง เมื่อมีการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็ นเงินสูงสุดเป็ น
จานวนประมาณ 2,668 ล้านบาท (โดยแผนการใช้เงินจานวนนี ้ ขึน้ อยู่กับจานวนเงินที่บริษัท
จะได้รบั ในอนาคต ซึ่งเมื่อมีความแน่นอนของเงินที่บริษัทจะได้รบั บริษัทจะดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ก่อนดาเนินการต่อไป นอกจากนี ้ หากสภาวการณ์และ
จานวนเงินที่บริษัทได้รบั เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและดาเนินการ
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ตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งก าหนดต่ อ ไป) ทั้ง นี ้ รายละเอี ย ดเบื อ้ งต้น ของ
แผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทจะได้รบั จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ
HEMP-W2 สรุปสาระสาคัญดังนี ้

โครงกำร

รำยละเอียดของโครงกำร

1. การปลูก กัญ ชง, เพื่ อ ส าหรั บ การขยายธุ ร กิ จ การปลู ก กั ญ ชง, กั ญ ชา,
กั ญ ช า , ก ระ ท่ อ ม กระท่อม และสมุนไพรอื่น ๆ (ซี่งเป็ นวงเงินเพิ่มเติมจาก
และสมุนไพรอื่น ๆ มูลค่ า การลงทุน รวมประมาณ 134 ล้า นบาท) ซึ่ง บริษัท
คาดว่าจะเริ่มดาเนินการในปี 2565 โดยบริษัทวางแผนที่จะ
ดาเนินการภายใต้บริษัทย่อย เพื่อรองรับเรื่องของการปลูก
ทัง้ แบบ Indoor และ Outdoor ภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ
บันทึกข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ
(MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของ
รัฐทัง้ ในปั จจุบนั และที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต รวมถึง

เงินลงทุน
โดยประมำณ
(ล้ำนบำท)
400

- Hemp Seed Oil การปลูกกัญชงแบบ Out Door เพื่อเก็บ
เมล็ดมาสกัดเอานา้ มัน และสกัดเอาโปรตีนจากกากของ
เมล็ด โดยบริษัทได้วางแผนจะดาเนินการร่วมกับสหกรณ์
การเกษตร และ/หรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เพื่ อ จัด ท าบัน ทึ ก
ข้อ ตกลงเพื่ อ สนับ สนุ น และเป็ น ประโยชน์ใ นการยื่ น ขอ
อนุญาตปลูกกัญชงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ทัง้ ที่ดาเนินการแล้วและที่ยงั อยู่ระหว่างดาเนินการ
- Hempseed โดยบริษัทได้วางแผนจะดาเนินการนาเข้า
การจาหน่าย และการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดกัญชง
เพื่อแจกจ่ายและปลูก โดยดาเนินการภายใต้กฎหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทงั้ ที่ดาเนินการแล้วและที่ยงั อยู่
ระหว่างดาเนินการ
2. การพั ฒ นาและ เพื่อสาหรับการวิเคราะห์และวิจยั , การสกัดและพัฒนาสาร
ขยายผลิตภัณฑ์
สกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ จะเริ่มดาเนินการในปี
2565 เช่นเดียวกัน โดยในงบประมาณนี้ จะเป็ น
-

งบประมาณสาหรับโรงสกัด อยู่ท่ีประมาณ 100 ล้าน
บาท
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โครงกำร

รำยละเอียดของโครงกำร
-

งบประมาณส าหรั บ ห้ อ งแลปและงานวิ จั ย อยู่ ท่ี
ประมาณ 100 ล้านบาท

-

งบประมาณสาหรับการพัฒนาและขยายผลิต ภั ณฑ์
อยู่ท่ีประมาณ 500 ล้านบาท โดยจะแบ่งผลิตภัณฑ์
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยา, กลุ่มอาหารเสริม และ
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มอาหารและเครื่องดืม่
จะแบ่ ง ออกเป็ น 4 หมวดย่ อ ย ได้แ ก่ สาหรับ บุค คล
ทั่วไป, ผูป้ ่ วย, ผูส้ งู อายุ และเด็ก โดยบริษัทวางแผนที่
จะด าเนิ น การภายใต้บ ริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บัน ทึ ก
ข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ
(MOU) ต่าง ๆ ที่มีกบั สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ของรัฐทัง้ ในปั จจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต
เช่นเดียวกัน

3. ด้ า นการแพทย์ เพื่อสาหรับการขยายธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ จะ
และสุขภาพ
เริ่ ม ด าเนิ น การในปี 2565 ประกอบไปด้ว ย คลิ นิ ก ทาง
การแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์
ฟื ้ นฟูสุขภาพผูส้ ูงวัย ศูนย์ดูแลผูส้ ูงวัย (Wellness Center/
Anti -aging) รวมถึ ง ศู น ย์ พ ั ก ฟื ้ น (Care giver) ซึ่ ง เป็ น
สถานพยาบาลสาหรับพักฟื ้ นของผูส้ ูงอายุจากการทาหัต
การต่ า ง ๆ ทางการแพทย์ และบู ร ณาการกายภาพ
ไม่เพียงแต่เป็ นการพักฟื ้ นเท่านั้นแต่ยังเป็ นสถานบริการ
สาหรับพักพิงของผูส้ ูงอายุท่ีวางแผนเกษี ยณอายุอีกด้วย
โดยความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนและวางกล
ยุทธ์ต่าง ๆ
โดยโครงการต้น แบบด าเนิ น การภายใต้ บริษั ท เมดิ คัล
เอ็ ม ไพร์ จ ากั ด (Medical Empire Co., Ltd.) เป็ นบริ ษั ท
ย่อยของบริษัท ในสัดส่วนที่บริษัทถือหุน้ 65% คิดเป็ นเงิน
ร่ว มจัด ตั้ง จ านวน 6.5 ล้า นบาท ของทุน จดทะเบี ย น 10
ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์
ทางเลือก Wellness & Spa ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ (New business) ของบริ ษั ท โดย
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เงินลงทุน
โดยประมำณ
(ล้ำนบำท)

525

โครงกำร

เงินลงทุน
โดยประมำณ
(ล้ำนบำท)

รำยละเอียดของโครงกำร
ภายในโครงการแบ่งการดาเนินธุรกิจเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ (1)
Retreat Wellness Center (2) Medical Services Clinic
และ (3) Online & Offline Retail Shop ภายใต้ ก ารให้
คาปรึกษาสุขภาพโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูบ้ ริหารสห
คลินิก ที่ได้รบั การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (2019)
ทัง้ นี ้ บริษัทได้รายงานการจัดตัง้ บริษัทย่อย (บริษัท เมดิคลั
เอ็ ม ไพร์ จ ากัด ) ต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ แล้ว เมื่ อ วัน ที่ 30
กรกฎาคม 2564
ในการนี ้บ ริษั ท วางแผนที่ จ ะขยายออกเป็ น สาขาต่ า ง ๆ
เพิ่ ม อี ก ในอนาคต โดยในการด าเนิ น การธุ ร กิ จ นี ้ก็ จ ะ
ด าเนิ นการภายใต้บริษัทย่อ ย และ/หรื อ บัน ทึ ก ข้อตกลง
และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ
ที่ มี กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง ใน
ปั จจุบนั และที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต
นอกจากนี ้ จะมีการพัฒนาระบบTelemedicine เป็ นระบบ
การให้บ ริ ก ารติ ด ตามและรัก ษาแพทย์แ ผนไทย แพทย์
ทางเลือก ผ่านทางออนไลน์ อาจจัดตัง้ เป็ นบริษัทย่อยใหม่
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา Platform ให้สอดคล้องกับการ
ใช้ขอ้ มูล HIS และไม่ขดั กับกฎหมาย PDPA

4. เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้สาหรับธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare
และขยายการลงทุน & Wellness) โดยแบ่ ง เป็ น เงิ น ทุน หมุน เวีย นจ านวน 743
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ล้านบาท และ เงินทุนสาหรับการขยายกิจการจานวน 300
ล้านบาท

1,043

รวม

2,668

บริษัทคาดการณ์ว่าภายหลังจากที่ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD เสร็จสิน้ แล้ว บริษัท
จะเริ่มดาเนินการตามโครงการข้างต้นในช่วงไตรมาสสองของปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่กาหนดให้ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิสามารถขอใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาส
(เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน ภายในเวลา 2 ปี นบั แต่
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ทั้งนี ้ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการที่สาคัญเบือ้ งต้นสาหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่อที่
ประชุม มีรายละเอียดดังนี ้
ลำดับ

ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

กำหนดเวลำโดยประมำณ

1.

ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
เข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD

10 กันยายน 2564

2.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทา
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD

26 พฤศจิกายน 2564

3.

บริษัทได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการออก
หุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด เพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้น
ของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด

เดือนธันวาคม 2564

4.

บริ ษั ท จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นกับ กระทรวง ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุม
พาณิชย์
ผูถ้ ือหุน้ มีมติ

5.

บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE เพื่อ เดื อ นมกราคม 2565 (ขึ น้ อยูกับ
ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับ
ชาระค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญใน MMD
ก่ อ นตามสั ญ ญาซื ้ อ ขายหุ้ น )
ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจาก
วั น ที่ มี ม ติ อ นุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้

6.

บริ ษั ท จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ ว กั บ ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่ บริ ษั ท
กระทรวงพาณิชย์
ได้รบั ชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน

7.

บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ โดยการรวม ภายใน 7 วั นนั บแต่ วั นที่ จ ด
ทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระ
par กับกระทรวงพาณิชย์
แล้ว กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์เ สร็ จ
สมบูรณ์

8.

บริษัทจดทะเบียนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม
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เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 2 เดือน
นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ แ จ้ ง เจ้ า หนี ้ ข อง
บริษัท ซึ่งการจดทะเบียนลดทุนจะ
เกิ ดขึ ้นภายหลั งการด าเนิ น การ
ตามธุรกรรมข้อ 6 และ ข้อ 7

ขั้นตอนกำรดำเนินกำร

ลำดับ
9.

วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW

10.

บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริ ษั ท เพื่ อ จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) รุ่น ที่ 2 (HEMPW2)

กำหนดเวลำโดยประมำณ
คณะกรรมการบริษัทจะกาหนด
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2 หลังจากบริษัท
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
MORE แล้ว
18 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจใน
การกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับ
การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทกุ ประการ รวมทัง้ มีอานาจในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบ
ของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง
(1)

จัด เตรี ย มข้อ กาหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่อ นไขของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ HEMP-W2 รวมทั้ง
กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
เป็ นต้น

(2)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับ
การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ HEMP-W2 ต่ อ สานัก งาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3)

การน าใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละหุ้น สามัญ ที่เ กิด จากการใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้นสามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้การออก
32

และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วงทุกประการ
(5)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(6)

ก าหนดและแก้ไขเปลี่ย นแปลงวัน กาหนดรายชื่อ ผู้ถื อหุ้นที่ มีสิทธิ ได้รับ การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุน้ สามัญของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่
ส่งมำด้วย 8) ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทเพื่อ
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวนไม่เกิน
177,849,750 หน่วย และเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ี
อานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่ อนไขที่จาเป็ น และ/หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทกุ ประการ รวมทัง้ มี
อานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอ
ขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 11

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

อนึ่ง บริษัท ได้เ ผยแพร่ห นัง สือ เชิญ ประชุม วิส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ครัง้ ที่ 2/2564 พร้อ มเอกสารประกอบการ
ประชุม ไว้บ นเว็ บ ไซต์ข องบริษัท ที่ https://www.hempcorp.co.th/ ด้วยแล้วตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จึงขอ
เรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้ ของบริษัทเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.30 น. โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-meeting) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะ
กรณีผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมำด้วย 13 และผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ
แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ โดยขอความร่วมมือจากท่าน
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กาหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับ
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ้นในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมำด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามสิ่งทีส่ ่งมำด้วย 13 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุน้ ได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 13 มายัง
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 19 ซอยรามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0-2514-5000 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอ
ความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
บริษัทมีความห่วงใยต่อผูถ้ ือหุน้ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (COVID–19) ที่ยงั
ไม่ ก ลับ สู่สภาวะปกติ จึ ง จัด การประชุม ขึ น้ ในรู ป แบบผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E–EGM) โดยใช้ร ะบบของ Inventech
Connect (Live Streaming) ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการที่ได้รบั หนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
มาตรฐานการัก ษาความปลอดภัย ด้า นสารสนเทศของระบบควบคุม การประชุม ของสานัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–EGM) โดยมี รายละเอียดที่
ปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมำด้วย 11 และ 12
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกาหนดในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
อนึ่ ง บริษั ท ก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถือ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ใ นการเข้า ร่วมประชุม วิสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 2/2564
(Record Date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ขอแสดงความนับถือ

(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564
ของ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
วันเวลำประชุม
ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทวีความรุ นแรงมากขึน้ กรรมการและผูบ้ ริหารบางท่านจึง
จาเป็ นต้องเข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายนามกรรมการ, ผูบ้ ริหาร และผูเ้ ข้าร่วมตอบข้อซักถาม ดังนี ้
กรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุ ม
1. พลเอก ดร.สุรพันธ์

พุ่มแก้ว

2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั

เอนกเวียง

3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
4. นายพนม

รัตนะรัต

5. นายสามารถ

ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

6.
7.
8.
9.

เกษรสมบัติ
มังคะลี
บุรยิ เมธากุล
ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

นายสิทธิชยั
นายธิบดี
ดร.กาพล
นางศุภากร

ฝ่ ำยบริหำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม
1. นางทองอยู่
ถาวรสกุลชัย
2. นางสาวคริมา

จรูญสกุลวงศ์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
(ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน (ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการอิสระ, การตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ (ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการ (ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการบริหารและรองประธานฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์)
เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สังเกตกำรณ์ จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ น.ส.ราตรี วิดิษฏ์สรุ วงศ์ ในฐานะผูด้ าเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ” เป็ นอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ ที่ปฏิบตั ิงาน ภาคสนามในปี 2564
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ก่อนเริ่มกำรประชุม
นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ ได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนและนับคะแนน ตามเอกสารแนบที่ปรากฎในหนังสือเชิญ
ประชุม
เริ่มประชุม
พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ เป็ น ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ แต่เนื่องจากประธานฯเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรนิกส์ จึงได้มอบหมายให้นายธิบดี มังคะลี กรรมการ
และกรรมการบริหาร เป็ นผูด้ าเนินการประชุมในห้องประชุมแทน
จากนั้น นายธิบดี มังคะลี ประกาศจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่ เข้าร่วมประชุม โดย ณ ขณะที่เริ่มประชุม มีผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง
จานวน 4 ราย รวมจานวนหุน้ 661,866,920 หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ จานวน 28 ราย รวมจานวนหุน้ 547,718,801 หุน้
รวมจ านวน 32 คน นั บ จ านวนหุ้น ได้ 1,209,585,721 หุ้น หรื อ เท่ า กั บ ร้อ ยละ 41.25 ของหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ทั้ ง หมด จ านวน
2,933,261,050 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิ ดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญ
ประชุมฯ ดังนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564
นายธิบดี มังคะลี ให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 โดยบริษัทฯ ได้จดั ทารายงาน
การประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด และได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ที่ประชุมพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามใดๆ นายธิบดี มังคะลี จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผูถ้ ือหุน้
มติ

ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
1,209,585,721
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมำยเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 32 ราย รวมจานวน
หุน้ ได้ 1,209,585,721หุน้
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุ มัติงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และรับทรำบผลกำร
ดำเนินงำน
นายธิบดี มังคะลี ให้ท่ปี ระชุมพิจารณางบการเงินของบริษัท สาหรับปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการ
ดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดงบการเงินของบริษทั ฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณา
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิ จารณา ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลที่สาคัญไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ดังนี ้
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
รายได้จากการขาย
รวมรายได้รวม
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กาไรขัน้ ต้น
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนต่อหุน้
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก (หุน้ )

ณ 31 ธันวำคม 2563
80.36 ล้านบาท
102.18 ล้านบาท
(21.83) ล้านบาท
93.30 ล้านบาท
109.13 ล้านบาท
71.13 ล้านบาท
64.94 ล้านบาท
22.17 ล้านบาท
(28.37) ล้านบาท
(28.37) ล้านบาท
(0.029) ล้านบาท
977.75 ล้านหุน้

ที่ประชุมพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามใดๆ นายธิบดี มังคะลี จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ งบการเงิ น ของบริษั ท ส าหรับ ปี บั ญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และรับ ทราบผลการ
ดาเนินงาน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
1,209,585,721
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมำยเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 32 ราย รวมจานวน
หุน้ ได้ 1,209,585,721หุน้
37

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563
นายธิบดี มังคะลี ให้ท่ีประชุมพิจารณาการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปั นผลจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทฯ ยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปั นผลใดๆ” ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2563
ที่ประชุมพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามใดๆ นายธิบดี มังคะลี จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ งบการเงิ น ของบริษั ท ส าหรับ ปี บั ญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และรับ ทราบผลการ
ดาเนินงาน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
1,209,585,721
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมำยเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 32 ราย รวมจานวน
หุน้ ได้ 1,209,585,721หุน้

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมกำรทีค่ รบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง
นายธิบดี มังคะลี ให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ
1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
กรรมการอิสระ
2) พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง กรรมการอิสระ
3) นายสามารถ
ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา กรรมการ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ที่ประชุมพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามใดๆ นายธิบดี มังคะลี จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากเลือก พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
มติ
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
เห็นด้วย
1,209,585,721
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

100.00
0.00
0.00
0.00

หมำยเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 32 ราย รวมจานวนหุน้ ได้
1,209,585,721หุน้
4.2 มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากเลือก พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
1,209,585,721
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมำยเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 32 ราย รวมจานวนหุน้ ได้
1,209,585,721หุน้
4.3 มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากเลือก นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
1,209,585,721
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมำยเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 32 ราย รวมจานวนหุน้ ได้
1,209,585,721หุน้
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
นายธิบดี มังคะลี ให้ท่ปี ระชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินรวมไม่
เกิน 3,080,000 บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปี 2563 ที่ได้รบั อนุมัติเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท
แบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วน คือ
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทาการจ่ายทุกสิน้ เดือนของเดือนนัน้ ๆ
2. เบีย้ ประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจานวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครัง้
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ที่ประชุมพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามใดๆ นายธิบดี มังคะลี จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
1,209,585,721
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมำยเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 32 ราย รวมจานวนหุน้ ได้
1,209,585,721หุน้

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563
นายธิบดี มังคะลี ให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 รวมถึง เสนออัตรา
ค่าสอบบัญ ชี ท่ีสอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญ ชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับ เดียวกัน จึงเสนอ
เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ น สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท โดยเสนอให้พิจารณาแต่งตัง้
1) นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3885
2) นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4563
3) นางสาวดรณี
สมกาเนิด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5007
4) นางสาวจารุณี น่วมแม่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5596
5) นายศิรเมศร์
อัครโชติกลุ นันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11821
จาก สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564 โดยให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อานาจในการตรวจสอบบัญ ชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯได้ โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน
920,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
นอกจากนี ้ สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท
โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563
40

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ที่ประชุมพิจารณา
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามใดๆ นายธิบดี มังคะลี จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
มติท่ปี ระชุมมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
1,209,585,721
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมำยเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 32 ราย รวมจานวนหุน้ ได้
1,209,585,721หุน้
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนชื่อและตรำประทับของบริษัท พร้อมทัง้ กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนชื่อบริษัท
นายธิบดี มังคะลี ให้ท่ปี ระชุมพิจารณาการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี ้
ชื่อภำษำไทย
ชื่อภำษำอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์

ชื่อเดิม
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
MPG Corporation Public Company Limited
“ MPG ”

เปลี่ยนเป็ น
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
Health Empire Corporation Public Company Limited
“ HEMP ”

ตรำประทับ

เมื่อผูถ้ ือหุน้ ไม่มีขอ้ ซักถามใดๆ นายธิบดี มังคะลี จึงขอให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
มติ

มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่ อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 1 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
1,209,585,721
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมำยเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ จานวน 32 ราย รวมจานวนหุน้
ได้ 1,209,585,721หุน้
ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจ มีอานาจลงนามในเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่ อบริษัทฯ แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆ

วำระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายธิบดี มังคะลี ผูด้ าเนินรายการในที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
น.ส.ราตรี วิดิษฏ์สรุ วงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า อยากทราบความคืบหน้าแผนการ
ดาเนินงานจากการประชุมครัง้ ก่อนจนถึงปั จจุบันว่าเป็ นอย่างไร มีแผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวอย่างไร
นายธิบดี มังคะลี ตอบว่า สาหรับแผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวของบริษั ทฯนั้น จากการประชุมครัง้ ก่อน ใน
เบือ้ งต้น บริษัทฯได้มีการเพิ่มทุนและปรับโครงสร้างการบริหาร พร้อมทัง้ เพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามา โดยบริษัทฯได้มีการลงทุนในบริษัทย่อย
โดยการจัดตัง้ บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่ บริษัทฯ ถื อหุน้ 51% ประกอบธุรกิจด้าน
สุขภาพและการเสริมความงาม หลังจากนัน้ ได้มีการลงทุนและดาเนินการตามแผนการไปแล้วตามที่แจ้ง ทั้งนี ้ บริษัทฯสามารถรับรู ้
รายได้เลย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด รายได้อาจจะไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ สาหรับธุรกิจเดิมบริษัทฯชะลอการลงทุนไปก่อน
โดยปั จจุบนั บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารและลดจานวนพนักงานในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว
สาหรับระยะกลาง คือ บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็ น บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ชื่อย่อ
หลักทรัพย์ คือ HEMP ซึ่งอยู่ในวาระที่ 7 ที่ผถู้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิแล้ว เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ต่อไป
ในส่วนของระยะยาวของธุรกิจ จากการประชุมครัง้ ที่แล้ว บริษัทฯได้แจ้งแล้วว่าจะดาเนินธุรกิจต่อในด้าน Healthcare
และ Wellness เรื่องของสุขภาพ กัญชง กัญชา ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเจราจา เข้าใจว่าภายในไตรมาส 2 การเจรจาจะเสร็จสมบูรณ์
ซึ่งบริษัทฯจะรายงานความคืบหน้าผ่านหน้าเวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ซึ่งอาจสรุปได้ว่าในระยะกลางและระยะยาว บริษัทฯ
จะเน้นธุรกิจสุขภาพเป็ นหลัก ที่จะสร้างมูลค่าให้ผถู้ ือหุน้ ได้ และต่อเนื่องไปเรื่องของผลิตภัณฑ์ และถ้าทาได้ก็ต่อเนื่องไปเรื่องของการ
ส่งออก กัญชง กัญชา โดยปั จจุบันรัฐบาลให้ม่งุ เน้นไปเรื่องของยารักษาโรคมากกว่า แต่หากหลังจากนั้นเมื่อกฎหมายเปิ ดมากขึน้
บริษัทฯก็ดาเนินการมากขึน้ ตามด้วย ดังนัน้ ในเบือ้ งต้น บริษัทฯก็จะเริ่มจากเรื่องของความงาม อาหารเสริม สุขภาพ ก่อนเป็ นหลัก
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรับรูร้ ายได้ของธุรกิจใหม่
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บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
นายธิบดี มังคะลี ตอบว่า ตามที่แจ้งแล้วสาหรับบริษัทย่อย คาดว่าสามารถรับรู ร้ ายได้ในไตรมาสที่ 2/2564 สาหรับเรื่อง
ของกัญชง กัญชา ต้องรอดูในไตรมาส 3 และ 4 อีกครัง้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับการลดผลขาดทุนสะสม
นายธิบดี มังคะลี ตอบว่า การแก้ไขผลขาดทุนสะสมต้องมีการลดทุน ลดพาร์ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุน้ มีการเปลี่ยนแปลง
อีก บริษัทฯจึงยังไม่ทาในตอนนี ้ ตอนนีจ้ ึงขอแก้ไขให้บริษัทฯมีกาไรก่อน
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับการปิ ดสถานเสริมความงามเนื่องจากสถานการณ์โควิด มีผลกระทบต่อธุรกิจใหม่ หรือไม่
นายธิบดี มังคะลี ตอบว่า มีผล แต่เนื่องจากเดิมนั้นธุรกิจของบริษัท SWA หรือ บริษัทย่อยนั้น มีธุรกิจที่มีกาไรอยู่แล้ว
ประมาณปี ละร้อยกว่าล้านบาท เมื่อบริษัทฯเข้าไปศึกษาธุรกิจดังกล่าว จึงได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยและเข้าไปซือ้ ทรัพย์สินของบริษัทเดิม
นัน้ ซึ่งซือ้ เฉพาะธุรกิจและปิ ดบริษัทเดิมไป โดยบริษัทย่อยปั จจุบนั เปิ ดเป็ นคลินิกเสริมความงาม ด้าน Aesthetic
สาหรับเรื่องอื่นๆ หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการเอกสารเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อผ่านทางเลขานุการบริษัทได้
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามแล้ว
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดาเนินการประชุมจน
สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทุกคน โดยให้ผถู้ ือหุน้ ยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ท่ี
ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม
ปิ ดประชุม

________________________________ ประธานที่ประชุม
( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )
ประธานกรรมการ

_______________________________ เลขานุการที่ประชุม
( นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ )
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สารสนเทศของบริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
เกี่ยวกับการเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จํากัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือน
และลงทุนในอุปกรณ์สาํ หรับปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลังจากทีบ่ ริษัทได้เข้าซือ้
และเป็ นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD (บัญชี 1 และ บัญชี 2)
เพื่อให้บริษัทสามารถขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์บารุงรักษาสุขภาพ
และความงาม รวมถึง กัญชา กัญชง ได้รวดเร็วขึน้ ทางผูบ้ ริหารของบริษัทจึงได้มีการเจรจากับผูบ้ ริหารของ บริษัท มอร์ รีเทิรน์
จากัด (มหาชน) (“MORE”) ซึ่งมีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด (“MMD”) และบริษัทย่อยของ MMD ที่มีการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงรักษาสุขภาพ
และความงาม ธุรกิจกัญชา กัญชง อันเป็ นธุรกิจที่สอดคล้องกับความประสงค์ของบริษัท โดยปั จจุบนั กลุ่มบริษัทดังกล่าว ได้
ดาเนินการติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจไปแล้วบางส่วน ซึ่งหากบริษัทได้หนุ้ สามัญของ MMD มาจะ
ทาให้บริษัทสามารถดาเนินการได้เร็วยิ่งขึน้ ในเรื่องการติดต่อกับหน่วยงานราชการ การเข้าทาบันทึกข้อตกล งต่าง ๆ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หากบริษัทต้องดาเนินการใหม่แต่ต ้น
ภายใต้การดาเนินการด้วยชื่อของบริษัทเองอาจเกิดความไม่แน่นอนของกรอบระยะเวลาที่บริษัท จะทาได้รบั ความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้ใช้เวลาในการดาเนินการนานกว่าการเข้าลงทุนผ่านทาง MMD อีกทัง้ หากบริษัทดาเนินการ
ด้วยตนเองจะไม่สามารถประมาณระยะเวลา และค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการด้วยตนเองได้ หรืออาจจะไม่สามารถทา
ธุรกิจนีไ้ ด้เลยก็เป็ นได้ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD จาก MORE และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อชาระค่าตอบแทนตามแผนการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD ระหว่าง บริษัท กับ MORE โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จานวน ทาให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและบริษัทคาดว่าจะได้รบั ผลตอบแทนที่ดีจากธุรกิจดังกล่าว
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 ของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุน้ ที่จดทะเบียนและ
ชำระแล้วของ MMD) จาก MORE รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การซือ้ หุ้นสามัญของ MMD (“ธุ รกรรมการซื้อหุ้นสามั ญ ของ MMD”) และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนใน
อุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท
โดยบริษัทจะชาระราคาค่าหุน้ ดังกล่า วเป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
0.12083 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาท โดยบริษัทกาหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่ง
เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นราคาเสนอขายที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตาม
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้ นี ้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลีย่
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ถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ที่คานวณย้อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.68 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม
www.setsmart.com) เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบ
แทนการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD”)
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ตามรายละเอียดของธุรกรรมการซือ้
หุน้ สามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะดาเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง
และกัญชา โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ทั้งนี ้ ณ เดือนตุลาคม 2564 MMD อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้า ระบบนา้ ประปา ถนน พืน้ ที่ เป็ นต้น เพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงเรือนสาหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดย
MMD คาดว่าการก่อสร้างโรงเรือนจะเสร็จสิน้ ภายในปี 2564 และจะสามารถรับรูร้ ายได้จากธุรกิจดังกล่าวในต้นปี 2565 โดยมี
รายละเอียดของการลงทุนตามที่ระบุในข้อ 3.1 ของสารสนเทศฉบับนี ้
อนึ่ง การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวถือเป็ นรายการซือ้ และรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ น
ของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจํากัด”) ดังนัน้ บริษัทจะต้องขออนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท และจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง
และกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่
ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนัน้ พบว่ามีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 364.62 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทใน
รอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทาให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจด
ทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนัน้ บริษัทจึงมี
หน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการของบริษัทต่ อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(2)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่ งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้

(3)

ในการนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และ
การทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลังจาก
ที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD

(4)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และเพื่อ
อนุมตั ิทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลัง
จากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิบสี่วนั ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD ดังกล่าว ดังนี ้
ส่วนที่ 1: สารสนเทศตามบัญชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ม าหรือจําหน่ า ยไปซึ่ง สินทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และทีไ่ ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
1.

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัทได้รบั อนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ของบริษัท
ซึ่ง จะจัดขึ น้ ในวัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2564 (ข) MORE ได้รับ อนุมัติจากที่ ป ระชุม วิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2564 ของบริษัท
ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (ค) สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อ
บุคคลในวงจากัด ซึ่งได้แก่ MORE เพื่อชาระราคาค่าหุน้ MMD แทนเงินสด และการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมด
ของกิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)
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2.

คู่กรณีทเ่ี กี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ทเี่ กี่ยวข้องกับบริษัท
ผู้จะชือ้

:

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ผู้จะขาย

:

MORE ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน MMD ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ทั้ง นี ้ MORE ประกอบธุ ร กิ จ 3 กลุ่ม หลัก ได้แ ก่ 1) ธุ ร กิ จ จัด จ าหน่ า ยอุป กรณ์ป ระหยัด
พลั ง งาน (Energy Saving) และธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ พลั ง งานทดแทน (Renewable
Energy) 2) ธุรกิจวางระบบนา้ ประปาเพื่อบริหารจัดการนา้ ประปาบนเกาะเสม็ด 3) ธุรกิจ
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยการประกอบธุรกิจดังกล่าวนีจ้ ะไม่แข่งขันกับธุรกิจหลักของบริษัท

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน
Ultimate
Shareholder
ของ MORE

:

ไม่มี เนื่องจากผูจ้ ะขายมิได้เป็ น ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูท้ ่ีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูม้ ีอานาจ
ควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

เนื่องจาก MORE เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ MORE มีรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชือ่ ผู้ถือหุ้น
นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นาย ศิรศิ กั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นาย วสันต์ จาวลา
นาย อภิมขุ บารุงวงศ์
นาย สามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์
นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล
นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
อื่น ๆ
รวม

*ทีม่ า: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

47

จํานวนหุ้น (หุน้ ) สัดส่วน (%)
1,507,200,165
23.08
732,862,800
11.22
623,046,511
9.54
439,533,700
6.73
333,333,333
5.1
305,000,065
4.67
193,747,000
2.97
95,555,555
1.46
84,684,500
1.3
83,000,000
1.27
2,132,907,966
32.66
6,530,871,595
100.00
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ทั้ง นี ้ MORE อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การขออนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ในการเพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียนเพื่อจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 1
ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จากัด ดังนัน้ ภายหลังจากได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
MORE จะมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่เพิ่มอีก 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จากัด ซึ่งถือหุน้
จานวน 2,000,000,000 หุน้
ทัง้ นี ้ กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ MORE มิได้มีความสัมพันธ์ใ ด ๆ กับบริษัท หรือ (1) กรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัท (2) ผูม้ ีอานาจควบคุม (3) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบคุ คลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่หรือเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุม ดังนัน้ MORE ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”)
3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษั ทจะเข้าทาสัญญาซือ้ หุ้นของ MMD จ านวน 249,998 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิ ดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของหุน้ สามัญทัง้ หมดของ MMD จาก MORE ในราคาซือ้ ขายทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท โดยบริษัทจะชาระราคาค่า
หุน้ ดังกล่าวเป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.12083 บาท ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าราคา
ดังกล่าวนั้นเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ MMD และมูลค่าหุ้นปั จจุบันของบริษัท โดยบริษัท
กาหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใน
ราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี ้
“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่ า 7 วันทาการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่อขออนุมตั ิ
การเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยเป็ นราคาที่คานวณจากราคาซือ้ ขายย้อนหลัง 15 วันทาการ โดยเริ่มวันที่ 20 สิงหาคม
2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.68 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อตอบแทนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ของ MMD ที่เสนอขายหุน้ ของ MMD ให้แก่บริษัทแทนการชาระเป็ นเงินสด
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นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ตามรายละเอียดของธุรกรรมการซือ้
หุน้ สามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะดาเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง
และกัญชา โดยมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการลงทุนดังนี ้
รายละเอียดเงินลงทุนของโครงการต่างๆ
โครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (“กัญชาสกลฯ”)
โรงเรือน และอุปกรณ์การปลูก
โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (“กัญชงแม่โจ้”)
โรงเรือน อุปกรณ์การปลูก และสานักงาน
โครงการกัญชง Hempspace
โรงเรือน อุปกรณ์การปลูก และสานักงาน
รวมมูลค่าเงินลงทุน 3 โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
3
3
128
134

ทัง้ นี ้ การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าว มีลกั ษณะเป็ นการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ซึ่งบริษัทจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทด้วยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บคุ คลในวงจากัดในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจากัดโดยที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดตาม
ประกาศ ทจ. 72/2558 ดังนัน้ นอกจากบริษัท จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ให้แก่บุคคลในวงจากัดด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนแล้ว และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว บริษัทจะต้องได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของบริษัทต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย
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หมายเหตุ:
1/ บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง (“MCF”) ยังมิได้ดาเนินธุรกิจใดๆ
2/ บริษัท คานาบิส คลับ จากัด (“CNBCLUB”) ยังมิได้ดาเนินธุรกิจใดๆ
3/ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด (“HBT”) ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าจากสมุนไพรไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า” การบูร”
4/ ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการเข้าทารายการ MORE จะไม่ส่งตัวแทนเข้าบริหารหรือเป็ นกรรมการใน HEMP
5/ ภายหลังจากการเข้าทารายการ บริษัทจะได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ MMD และบริษัทย่อยของ MMD จานวน 3 บริษัท ตามแผนภาพ
ข้างต้น

โดยมีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ก่อนและหลังเข้าทารายการดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)*
น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์
นาย ธิบดี มังคะลี
นาย สามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา
นาย สมบัติ พานิชชีวะ
นาย สุเมธ มโนสุทธิ
นาย ณัฐพล จุฬางกูร
นาย ธเนศ พานิชชีวะ
นาย อดุลย์ชยั อารยาภิวฒ
ั น์
นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย
นาย ณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล
อื่น ๆ
รวม

ก่อนทํารายการ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
547,537,175 18.67
400,000,000 13.64
229,123,520
7.81
89,000,000
3.03
82,870,500
2.83
81,263,800
2.77
75,000,000
2.56
66,100,000
2.25
60,054,300
2.05
54,730,000
1.87
1,247,581,755 42.52
2,933,261,050 100.00
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หลังทํารายการ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1,655,262,500 36.07
547,537,175 11.93
400,000,000
8.72
229,123,520
4.99
89,000,000
1.94
82,870,500
1.81
81,263,800
1.77
75,000,000
1.63
66,100,000
1.44
60,054,300
1.31
54,730,000
1.19
1,247,581,755 27.20
4,588,523,550 100.00
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*หมายเหตุ: เนื่องจาก MORE เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ MORE มีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ณ วันที่
1 ตุลาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชือ่ ผู้ถือหุ้น
นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นาย ศิรศิ กั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นาย วสันต์ จาวลา
นาย อภิมขุ บารุงวงศ์
นาย สามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์
นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล
นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
อื่น ๆ
รวม

จํานวนหุ้น (หุน้ )
1,507,200,165
732,862,800
623,046,511
439,533,700
333,333,333
305,000,065
193,747,000
95,555,555
84,684,500
83,000,000
2,132,907,966
6,530,871,595

สัดส่วน (%)
23.08
11.22
9.54
6.73
5.1
4.67
2.97
1.46
1.3
1.27
32.66
100.00

*ทีม่ า: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ MORE อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพือ่ จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่
เกิน 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 1 ราย ได้แก่
บริษัท เมย์พลัส 2005 จากัด ดังนัน้ ภายหลังจากได้รบั อนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว MORE จะมีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่เพิ่มอีก 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จากัด ซึ่งถือหุน้ จานวน 2,000,000,000 หุน้

ทัง้ นี ้ MORE จะไม่ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาบริหารงานในบริษัท
นอกจากนี ้ MORE จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การห้ามขายหุน้ (silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกาหนด
ระยะเวลาห้ามขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มดาเนินการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ภายหลังจากวันที่หนุ้ เพิ่มทุนซื อ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน MORE สามารถทยอยขายหุน้ ได้ใน
จานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ภายหลัง MORE ได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD
จะทาให้ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัดได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ
36.07 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนชาระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็ นผลให้ จะทาให้
MORE ข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทที่รอ้ ยละ 25 และมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมด
ของบริษัท ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม)
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(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อย่างไรก็ดี MORE มีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถื อหุน้ ของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงั กล่าวมิให้นบั รวม
การออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของ
บุคคลดังกล่าว ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
กิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6)
ภายหลัง MORE ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี ้ MORE จะถือหุน้ ใน
บริษัท จานวน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท ดังนี ้ MORE จะได้รับสิทธิ ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2
(HEMP-W2) ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
3.2

ประเภทและขนาดรายการ
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดงั ต่อไปนี ้

ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิทธิในการใช้สินทรัพย์เช่า-สุทธิ
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
สินทรัพย์ที่มีตวั ตน (NTA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)

MMD
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
345.45
1.69
89.78
174.32
18.03
61.63
(36.07)
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การคานวณขนาดรายการ
หลักเกณฑ์

สูตรคํานวณ

การคํานวณ (ล้านบาท)

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA)

NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100.0
NTA ของบริษัท

25.84 x 99.99% x 100
61.63

ร้อยละ 41.93

2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน

กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทีได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100.0
กาไรสุทธิของบริษัท

ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริษัทขาดทุนใน
ระยะบัญชี 12 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่ 30
มิถนุ ายน 2564
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ง
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชาระ x 100.0
(1,655.26 x 0.681/) + (134) ร้อยละ 364.62
ตอบแทน
สินทรัพย์รวมของบริษัท
x 100
345.45
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที่ออก
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100.0
1,655,262,500 x 100
ร้อยละ 56.43
เพื่อชาระราคาสินทรัพย์
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัท
2,933,261,050
หมายเหตุ 1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคานวณ
โดยราคาตลาด คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่ มทุน โดย
ที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ที่คานวณย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564
เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

รายการซือ้ หุน้ และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD
ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 364.62 เมื่อ
คานวณขนาดรายการด้วยวิธีการคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทาให้มีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50
หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทจึงมีหน้าที่
(1)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ ยวกับการเข้าทารายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดย
มีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(2)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กาหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ป รึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการนี ้ บริษัท ได้แต่งตัง้ ให้
บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่าการ
ลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD
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(3)

4.

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่ออนุมตั ิในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และเพื่อ
อนุมตั ิทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลัง
จากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือ
หุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถื อหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน

รายละเอียดของสินทรัพย์สินทีไ่ ด้มา
ข้อมูลทั่วไปของ MMD มีรายละเอียดสรุป ได้ดงั นี ้
(1)

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิ ภาวดีรังสิ ต 17
ทีต่ ้งั
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทีท่ ะเบียนนิติบุคคล
0105558030207
วันจดทะเบียนบริษัท
17 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท*
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว 25,000,000 บาท
* ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD นี ้ MMD มีทนุ จดทะเบียน
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และมีทนุ ชาระแล้ว
25,000,000 บาท และเมื่ อ วัน ที่ 4 ตุลาคม 2564 MMD ได้ด าเนิ น การจดทะเบี ย นลดทุน จดทะเบี ย นเป็ น
25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

(2)

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1
2
3

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นายศิรศิ กั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
รวม
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ปั จจุบัน
จํานวนหุ้น
999,997
1
2
1,000,000

ร้อยละ
99.9997
0.0001
0.0002
100

หลังลดทุน
จํานวนหุ้น ร้อยละ
249,998
99.9992
1
0.0004
1
0.0004
250,000
100
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รายชื่อผูถ้ ือหุน้ – หลังทารายการ

(3)

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1
2
3

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา
นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
รวม

หลังทํารายการ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
249,998
99.9992
1
0.0004
1
0.0004
250,000
100

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
MMD มีกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

(4)

การประกอบธุรกิจ
MMD ประกอบธุรกิจผลิตอาหาร ยา และสมุนไพร โดยปั จจุบันได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
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รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)
1. บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU)
เรื่ อ ง “การประกอบกิ จ การ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรคุ ณ ภาพ
ร้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไ พ ร
คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์
“การบูร”

คู่สัญญา

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

ค่าตอบแทน

(1) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ท างเลื อ ก
กระทรวงสาธารณสุข (2)
แพทยสมาคมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (3) บริษัท มอร์
เมดดิคลั จากัด

เพื่อดาเนินการส่งเสริมผูป้ ระกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มีการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติของประเทศด้านสมุนไพรและได้ดาเนินการ
ค้นคว้าวิจยั ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลาย ขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึน้ และรวบรวมผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมาจาหน่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าสมุนไพรไทย
โดยมีการเตรียมการวางแผนดาเนินการเพื่อจัดทาแฟรนไชส์
ต่อไป

ส ม า ค ม ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
การแพทย์ผสมผสานจะได้รบั การแบ่งปั น
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 20.00 ของ
ผลกาไรต่อปี จาก MMD

หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
1. MMD จะได้สิ ท ธิ ใ นการขายสิ น ค้า ภายใต้เ ครื่ อ งหมาย
การค้า “การบูร” จัดวางแผนการขาย มีสิทธิในการแต่งตัง้
ตัวแทนขาย ผลิตสินค้าด้วยตนเอง หรือให้สิทธิแก่บุคคล
ใดในการผลิตสินค้า
2. กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จะช่วย
ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค วามรู ้ สนั บ สนุ น การจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้การสนับสนุน MMD สาหรับ
การปลูก วิจยั ที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรสมาคมการแพทย์
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

คู่สัญญา

ค่าตอบแทน

แผนไทยและการแพทย์ผ สมผสานจะให้ สิ ท ธิ ก ารใช้
เครื่องหมายการค้า “การบูร” แก่ MMD และจะสนับสนุน
องค์ความรู ้ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
2. บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU)
เรื่อง “การส่งเสริมตลาดกลาง
ใ น ก า ร จ า ห น่ า ย วั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพรไทย”

(1) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ท างเลื อ ก
กระทรวงสาธารณสุข (2)
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (3) บริษัท ไทย แอ็
กโกร เอ็ ก ซเชนจ์ จ ากั ด
(ตลาดไท) (4) บริษัท มอร์
เมดดิคลั จากัด

เพื่อส่งเสริมการขาย การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สร้างตลาดกลาง วัตถุดิบสมุนไพรไทย สร้างพืน้ ที่ซือ้ ขายให้แก่
ผู้ ซื ้อ และเกษตรกร และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล สร้างพืน้ ที่ซือ้ ขายให้แก่ผซู้ ือ้ และเกษตรกร และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล
หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
1. MMD มี ห น้า ที่ ป ระสานงานและพัฒ นาตลาดกลางใน
รูปแบบออนไลน์เพื่อซือ้ ขายวัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรู ปป
สมุนไพร
2. บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด (ตลาดไท) มีหน้าที่
หลักในการสนับสนุนและจัดหาเกษตรกรและพ่อค้าคน
กลางในการนาสินค้าวัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพร
มาจาหน่าย
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกรม
ส่งเสริมการเกษตรร่วมส่งเสริมและพัฒนาโครงการ
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N/A

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)
3. บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU)
เ รื่ อ ง “ ก า ร พั ฒ น า ย า แ ละ
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจาก
กั ญ ชา กั ญ ชง และกระท่ อ ม
แบบครบวงจร”

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

คู่สัญญา

(1) บริ ษั ท มอร์ เ มดดิ คั ล หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
จ ากั ด (2) กรมการแพทย์ 1. MMD จะมีสิทธิปลูก ผลิต วิจยั สั่งผลิต รับจ้างผลิตภัณฑ์
แผนไทย และการแพทย์
ที่ส่งเสริมสุขภาพจากกัญชา กัญชง และใบกระท่อมเชิง
ท า ง เ ลื อ ก ( 3) แ พ ท ย์
พาณิชย์
สมาคมการแพทย์แผนไทย
2. กรมการแพทย์ แ ผนไทย และการแพทย์ ท างเลื อ ก
และการแพทย์ผสมผสาน
สนับสนุนและส่งเสริมในการนาเข้าเมล็ดพันธุ์ และทาการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ใน
การให้ ค วามรู ้ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์

4. บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU) (1) บริ ษั ท มอร์ เ มดดิ คั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ ผลิ ต เครื่ อ งส าอางซึ่ ง มี
เรื่ อ ง “ผลิ ต เครื่ อ งส าอาง” จ า กั ด ( 2) บ ริ ษั ท ภู ฐ า ส่วนผสมสารสกัดจากกัญชง และ/หรือสารสกัด CBD ในเชิง
ระหว่าง 2 หน่วยงาน
ปั ญญาออกานิค จากัด
พาณิชย์ ภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
MMD จะเป็ นผู้ว่ าจ้างให้บริษัท ภูฐาปั ญญาออกานิค จากัด
ดาเนินการผลิตเครื่องสาอางตามรูปแบบที่ MMD กาหนด
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ค่าตอบแทน
ส ม า ค ม ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
การแพทย์ผสมผสานจะได้รบั การแบ่งปั น
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 20.00 ของ
ผลกาไรต่อปี จาก MMD

N/A

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

ค่าตอบแทน

เพื่อร่วมกันวิจยั และพัฒนาสายพันธุก์ ัญชาและกัญชง พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขยายพันธุ์ การเพาะปลูกการผลิตเพื่อ
การสกัดสารในกัญชงและกัญชา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจยั
และพัฒนาเพื่อนาเมล็ดไปทาเป็ นอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตได้จากลาต้น แกน และเปลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสาอาง และ
ประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมพาณิชย์

N/A

คู่สัญญา

5. บั น ทึ ก ความเข้า ใจ โครงการ (1) บริษัท มอร์เมดดิคลั
การวิ จัยและพัฒนาพืชกัญชา จากัด และ (2)
และกัญชง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
1. MMD มี ห น้า ที่ จั ด หางบประมาณ และอุ ป กรณ์ใ นการ
ด าเนิ น งานศึ ก ษาหาองค์ค วามรู ้ข องนั ก วิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์ตอบแทน
อื่ น ใด โดยสิ ท ธิ ใ นองค์ค วามรู ้แ ละทรัพ ย์ท างปั ญ ญาที่
เกิดขึน้ จากการดาเนินการโครงการวิจยั ให้เป็ นสิทธิร่วมกัน
ของทัง้ สองฝ่ าย
2. มหาวิ ท ยาลัยมี หน้าที่ สนับ สนุนองค์ความรู ้ นัก วิชาการ
และสถานที่ในการดาเนินโครงการ
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)

คู่สัญญา

6. บัน ทึ ก ข้อ ตกลง ว่ า ด้ว ยความ (1) บริษัท มอร์เมดดิคลั
จากัด และ (2)
ร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

ค่าตอบแทน

เพื่อร่วมกันในการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมพืชเสพติดเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ผลิตสารสกัดหรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชุ น หรื อ เกษตรกรให้
สามารถดาเนินการผลิตพืชเสพติดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดย MMD มีหน้าที่จัดหางบประมาณและรับซือ้ ผลผลิตจาก
การดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัย โดยสิทธิในองค์ความรู ้
และทรัพย์ทางปั ญญาที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการโครงการวิจยั
ให้เป็ นสิทธิรว่ มกันของทัง้ สองฝ่ าย

N/A

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู ้ นักวิชาการ และ
สถานที่ในการดาเนินโครงการ
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MMD มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ดังนี ้
4.1 บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั้
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

รายชื่อกรรมการ

ข้อมูลทางการเงิน HBT
ณ 31 ธ.ค. 2563

บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด (“HBT”)
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวช
สาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงรักษาสุขภาพและความงาม และอาหารเสริม
19 ซอยรามค าแหง 22 (จิ ต ตรานุ เ คราะห์) ถนนรามค าแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
0105563117200
11 สิงหาคม 2563
10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
10,000,000 บาท
รายชื่อ
จานวนหุน้ สัดส่วน (%)
1. บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
74,999
74.99
2. นายวัชระ เปล่งสุรีย1/์
25,000
25.00
3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
1
0.01
รวม
100,000
100.00
1. นายวัชระ เปล่งสุรีย์
2. นายชัชวีร ์ ชีวีวฒ
ั น์
3. นายปกรณ์ เล่าเปี่ ยม
รายการ
บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
207,881
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
3,477,200
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
282,768
รวมสินทรัพย์
3,759,968
รวมหนีส้ ิน
1,875,896
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
1,884,072
รวมรายได้
2,773,614
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(3,615,928)

ทีม่ า: MORE
หมายเหตุ : 1/ นายวัชระ เปล่งสุรีย์ (“นายวัชระ”) ประกอบอาชีพเภสัชกร และดาเนินธุรกิจร้านขายยา ซึ่งถือ
เป็ น Strategic partner ของ HBT โดยนายวัชระจะนาสินค้าจากแบรนด์การบูร ไปจาหน่ายตามร้านขายยาที่
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ตนเป็ นเจ้าของทั่วประเทศกว่า 100 สาขา นอกจากนี ้ นายวัชระ ยังดูแลการจาหน่ายสินค้าแบรนด์การบูรใน
ช่องทางร้านขายยาเจ้าอืน่ ๆ ให้แก่ HBT อีกด้วย ทัง้ นี ้ จากการสอบถามไปยัง MORE นายวัชระ เปล่งสุรีย์ มิได้
มีแผนทีจ่ ะขายหุน้ ของ HBT และ มิได้เป็ นบุคคลเกี่ยวโยง (Connected person) ทัง้ นีห้ ากภายหลังการเข้าทา
รายการ หากนายวัชระ เปล่งสุรีย์ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน HEMP จะต้องตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน”)

4.2 บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จากัด
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั้
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่

รายชื่อกรรมการ
ข้อมูลทางการเงิน
ที่มา: MORE

บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จากัด (“MCF”)
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พื ช พรรณสมุน ไพรทุ ก ชนิ ด กั ญ ชา กั ญ ชง ใบ
กระท่อม ฯลฯ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงรักษาสุขภาพและความงาม และ
อาหารเสริม
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดตัง้
อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดตัง้
5,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
อยู่ระหว่างการชาระทุนจดทะเบียน
รายชื่อ
จานวนหุน้ สัดส่วน (%)
1. บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
49,997
99.97
2. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
1
0.01
3. นายศิรศิ กั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
1
0.01
4.นางอรอุมา แพงเงิน
1
0.01
รวม
50,000
100.00
1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
2. นายศิรศิ กั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
-ยังไม่ได้ดาเนินธุรกิจ-
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4.3 บริษัท คานาบิส คลับ จากัด
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั้
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

รายชื่อกรรมการ
ข้อมูลทางการเงิน
ที่มา: MORE
(5)

บริษัท คานาบิส คลับ จากัด (“CNBCLUB”)
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พื ช พรรณสมุน ไพรทุก ชนิ ด กั ญ ชา กั ญ ชง ใบ
กระท่อม ฯลฯ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงรักษาสุขภาพและความงาม และ
อาหารเสริม
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
0105564133802
10 กันยายน 2564
5,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
2,500,000 บาท
รายชื่อ
จานวนหุน้ สัดส่วน (%)
1. บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
24,999
49.99
2. บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
24,999
49.99
3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
1
0.01
4.นายจาฤก กัลย์จาฤก
1
0.01
รวม
100,000
100.00
1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
2. นายจาฤก กัลย์จาฤก
-ยังไม่ได้ดาเนินธุรกิจ-

ข้อมูลทางการเงินของ MMD
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินหมุนเวียน

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 มิ.ย. 2564

236,054.00
242,000.00
495,563.00
28,318,769.00
28,814,332.00
2,331,538.00

2,174,344.00
1,180,788.00
3,355,178.00
23,224,688.00
26,579,866.00
63,273.00

451,174.00
432,020.00
10,515,480.00
16,926,716.00
27,442,196.00
767,984.00

969,482.14
1,619,058.17
13,407,573.41
19,556,646.98
32,964,220.39
3,365,820.73
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : บาท)
หนีส้ ินรวม
กาไรสะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ ินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 มิ.ย. 2564

2,331,538.00
1,482,794.00
26,482,794.00
28,814,332.00

63,273.00
1,516,593.00
26,516,593.00
26,579,866.00

767,984.00
1,674,212.00
26,674,212.00
27,442,196.00

7,110,086.40
854,133.99
25,854,133.99
32,964,220.39

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

31 ธ.ค. 2561
1,521,366
1,521,366
815,895
815,895
10,616
138,771
556,084

31 ธ.ค. 2562
3,383,058
3,383,058
3,317,091
3,317,091
21,062
11,106
33,799

31 ธ.ค. 2563
2,418,095
2,418,095
2,219,056
2,219,056
41,420
157,619

30 มิ.ย. 2564
785,495.33
903,316.18
1,688,811.51
708,300.00
1,714,245.44
2,422,545.44
86,344.06
(820,077.99)

5.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกณฑ์ทใี่ ช้ในการกําหนดมูลค่า

5.1

ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD

มูลค่าสิ่งตอบแทนจานวน 200,000,000 บาท สาหรับการซือ้ ขายหุน้ จานวนร้อยละ 99.99 ของ MMD เป็ นมูลค่าที่ตก
ลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ MORE โดยบริษัทพิจารณาราคาซือ้ ขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุน้ ที่เหมาะสมของ
MMD ด้ว ยวิ ธี มูล ค่ า ปั จ จุ บัน สุท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่ ง ได้ค านึ ง ถึ ง ศัก ยภาพ และ
ความสามารถในการทากาไรของกิจการในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ MMD จากการประเมินมูลค่า ประมาณ
371.53 ล้านบาท ซึ่งการประเมินจัดทาโดยบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี ้ บริษัทกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาหุน้ ละ
0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด
ของหุน้ ของบริษัท) เป็ นราคาที่ตกลงเจรจากัน ระหว่างบริษัทกับ MORE ซึ่งเป็ นราคาที่อา้ งอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท
โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาด
ของหุน้ ของบริษัท ไม่ได้สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปั จจุบนั ทาให้คาดการณ์
ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั ค่อนข้างยาก จึงทาให้จาเป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ นหลัก โดยราคาที่ทงั้ สองฝ่ ายตกลงกัน
เป็ นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปั จจุบนั ของบริษัท ที่บริษัทอยู่ระหว่างปรับแผนการ
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ดาเนินธุรกิจโดยการชะลอธุรกิจจาหน่ายสินค้าในกลุ่มแก๊ ดเจ็ต (Gadgets) และมุ่งเน้นธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare
& Wellness) โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่สามารถสร้างผลกาไรให้บริษัทได้อย่างชัดเจน และธุรกิจที่กาลังจะได้เข้ามาของ
MMD จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทได้ เมื่อมารวมกับธุรกิจที่มีอยู่น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยรวมได้
5.2

การทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัท
ได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท บริษัทประมาณการโดย
อ้างอิงจากแผนการลงทุนของ MMD ประกอบกับเอกสารเสนอราคาโดยผูร้ บั จ้าง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

6.

ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะเกิดกับบริษัท
(1)

บริ ษั ท เล็ ง เห็ น โอกาสในการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ด้า นการส่ ง เสริ ม สุข ภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ธุรกิจทางด้านสุขภาพ ซึ่งการเข้าลงทุนใน MMD จะทาให้บริษัทสามารถขยายประเภทธุรกิจของบริษัทเพิ่ม
มากขึน้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก และทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ที่ม่งุ เน้นเกี่ยวกับธุรกิจด้าน
สมุนไพร และสุขภาพ

(2)

บริษัทจะได้ธุรกิจของ MMD เกี่ยวกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสุขภาพ และ
สัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ รวมถึง ได้ธุรกิจของ HBT บริษัทย่อยของ MMD
มีพันธมิตรร้านขายยากว่า 150 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็ นฐานในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง
กัญชา มาพร้อมดาเนินต่อได้ทนั ที (พันธมิตรร้านขายยาของ HBT ข้างต้น มาจากผูถ้ ือหุน้ ของ HBT ในสัดส่วน
25% ดังรายละเอียดในข้อ 4.1) ดังนัน้ การลงทุนใน MMD จึงเป็ นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษัท
และผลกาไรในรูปของเงินปั นผล

(3)

การลงทุนใน MMD จะสามารถต่อยอดจากธุรกิจ ด้านส่งเสริมสุขภาพของบริษัท และสามารถสร้าง Value
Added ไปสู่ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเกี่ยวกับสมุนไพร และสุขภาพต่อไปได้อีกมากในอนาคต ตัง้ แต่การ
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทย รวมถึงกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พาณิชย์ รวมถึงธุรกิจด้านการบริโภคและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและการขายปลีก ศูนย์การแพทย์ ศูนย์
สุขภาพและความงาม ซึ่งเป็ นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลกาไรให้กบั บริษัทในอนาคต

(4)

บริษัทไม่ตอ้ งแสวงหาแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุนในหุน้ สามัญของ MMD เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.12083 บาท ต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 200 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อย
ละ 82.23 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อ
เป็ นค่าตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ MMD จึงเป็ นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ตาม
รายละเอียดของธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะดาเนินการให้ MMDทยอยลงทุนก่อสร้าง
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โรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท
รายละเอียดการลงทุนของ MMD ปรากฏตามข้อ 2 ของสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
(5)

การดาเนินธุรกิจทาได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MORE ไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท จึง
ทาให้กรรมการ และผูบ้ ริหารชุดเดิมสามารถกาหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดใน
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษัท และ MORE

(6)

การที่บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทย
และสุขภาพ ผ่านทาง MMD นัน้ ช่วยให้บริษัทดาเนินการขยายธุรกิจดังกล่าวได้เร็วขึน้ เนื่องจากการดาเนินการ
ผ่าน MMD จะช่วยลดขั้นตอนในการดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการเจรจาเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนการขอใบอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากบริษัทเริ่มดาเนินการในนามบริษัทเองจะต้องใช้ระยะเวลาขัน้ ต่าประมาณ 1
ปี เนื่องจากการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งดาเนินการภายใต้กรอบ
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ และ/หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง MMD ได้ดาเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสาหรับการประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชง กัญชา หากบริษัทต้องดาเนินการใหม่แต่ตน้ ภายใต้การดาเนินการด้วยชื่อของบริษัทเอง
อาจเกิดความไม่แน่นอนของกรอบระยะเวลาที่บริษัทจะทาได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะ
ส่งผลให้ใช้เวลาในการดาเนินการนานกว่าการเข้าลงทุนผ่านทาง MMD อีกทั้งหากบริษัทดาเนินการด้วย
ตนเองจะไม่สามารถประมาณระยะเวลา และค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินโครงการด้วยตนเองได้ หรืออาจจะ
ไม่สามารถทาธุรกิจนีไ้ ด้เลยก็เป็ นได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับบริษัทมากกว่าการเข้าลงทุนผ่านการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ MMD

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาข้อควรคานึงในการเข้าทารายการ ดังนี ้
(1)

เนื่องจากมีการชาระราคาหุน้ MMD ด้วยหุน้ ของบริษัท จึงทาให้เกิด Dilution Effect กับผูถ้ ือหุน้ เดิม อย่างไร
ก็ตาม หุน้ ของบริษัทที่ MORE ได้ไปนั้นจะติด Silent Period เป็ นเวลา 1 ปี และเมื่อเทียบกับสภาพคล่อง
ทางการเงินสาหรับการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ธุรกิจในอนาคต และผลตอบแทนที่จะให้ผูถ้ ือหุน้ ใน
อนาคต บริษัทจึงเห็นว่า การดาเนินการส่วนนีม้ ีความเหมาะสม

(2)

แม้ว่า MORE จะเป็ นเพียงนักลงทุนที่ได้ผลตอบแทนจากหุน้ HEMP ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการธุรกิจให้มี
ผลกาไรที่ย่ งั ยืนต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม หลังจากการทารายการนี ้ หากรายการใด ๆ จะต้องผ่านที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE ในบริษัทมีนยั สาคัญที่จะสามารถกาหนดทิศทางของธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคตได้ในเรื่องสาคัญ ๆ

(3)

หากภายหลังการทารายการในครัง้ นี ้ การดาเนินธุ รกิจของ MMD ไม่เป็ นไปตามคาดการณ์ อาจทาให้
ผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั ไม่เป็ นไปตามคาดหมายได้
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(4)

ความเสี่ยงในการเข้าทารายการ
ก. การจัดหาแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอต่อการดาเนินโครงการ
หากภายหลังการเข้าทารายการผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ
HEMP-W2 ไม่ถึงจานวนที่บริษัทประมาณการไว้ เงินลงทุนจึงอาจไม่พอต่อการดาเนินโครงการบางโรง
การ อย่างไรก็ดี บริษัทจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนช่องทางอื่น เช่นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ
การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและดาเนินการตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดต่อไป
ข. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ
ธุรกิจของ MMD ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรได้แก่ กัญชา กัญชง รวมทัง้ ธุรกิจของ HBT ที่จาหน่ายสินค้า
ภายใต้แบรนด์ “การบูร” นัน้ ถือเป็ นธุรกิจที่มีทิศทางการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะการที่ภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนการปลูกและจาหน่ายพืชสมุนไพรในช่วง 1-2 ปี ท่ผี ่านมา และอยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความชัดเจนต่าง ๆ มากยิ่งขึน้ ดังนี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องก็อาจจะส่งผลกระทบทัง้ เชิงบวกและลบต่อโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้
อย่างไรก็ดี บริษัท จะดาเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างใกล้ชดิ
และจะดาเนินการประเมินสถานการณ์รวมทัง้ ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ให้ทนั ท่วงที เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทัง้ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และจะดาเนินการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ
จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจกระทบต่อการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญ
ค. การไม่ได้รบั ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
เนืองจากโครงการส่วนใหญ่ของ MMD อยู่ในระยะเริ่มแรกของการดาเนินโครงการ และอยู่ในระหว่าง
การดาเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะเวลาในการขออนุญาตเบือ้ งต้นประมาณ
135 วัน หาก MMD ไม่ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อ งและจาเป็ นสาหรับการประกอบกิจการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร MMD อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถประกอบกิจการดังกล่าวได้ หรือ
อาจไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามกาหนดการที่วางเอาไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า
การศึกษาโครงการและการดาเนินการภายใต้ความร่วมมื อกับสถาบันการศึกษาชั้นนาของไทยเช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมแพทย์แผนไทย จะ
ช่วย MMD ให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตที่สาคัญต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี ้ บริษัท และ MMD ยังมีธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้มที่ดี และสามารถช่วยผลประกอบการของบริษัท
ได้
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7.

แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินทีไ่ ด้รับจากการขาย

ในการเข้าทารายการครัง้ นี ้ บริษัท จะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญของบริษัท ไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยบริษัทจะเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ MORE
สาหรับ เงิ น ลงทุน ก่ อสร้า งโครงการซึ่ง มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 134 ล้า นบาทนั้น บริษั ท จะน ามาจากเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท ซึ่งหากไม่เพียงพอกับงบประมาณการลงทุนของโครงการดังกล่าว บริษัทอาจพิจารณากู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเป็ นลาดับถัดไป
8.

เงือ่ นไขในการทํารายการ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญในการเข้าทารายการ ได้แก่
(1)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อ
ตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD การลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง
และกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลัก ทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(2)

ณ วันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอนั
ควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการ
เข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ
MMD และ MMD จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกิดจากการทาการค้า
ปกติ

(3)

สานักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้
(Whitewash)

(4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุน้ ของ MORE มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ MMD
ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทา
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้
การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี ้ ตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ มีขอ้ ตกลงกระทาการที่สาคัญว่า MORE จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการ
ผูบ้ ริหารของบริษัท และตกลงจะไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งกันกับธุรกิจของ MMD
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ในการเข้าทารายการ บริษัท จะดาเนินการตามกาหนดเวลาโดยประมาณ ดังต่อไปนี ้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป
ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

กําหนดเวลาโดยประมาณ

1.

ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทพิจารณาอนุมัติเข้าทาธุรกรรม
การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD

10 กันยายน 2564

2.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD

26 พฤศจิกายน 2564

3.

บริษั ท ได้รับ อนุญ าตจากสานัก งาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้น ให้แ ก่
บุคคลในวงจากัด เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ ของ MMD แทนการชาระ
ด้วยเงินสด

เดือนธันวาคม 2564

4.

บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

5.

บริ ษั ท เสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ MORE เพื่ อ ช าระ เดือนมกราคม 2565 (ขึน้ กับความสมบูรณ์
ของเงื่อนไขบังคับก่ อนตามสัญญาซื อ้ ขาย
ค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญใน MMD
หุน้ ) ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มี
มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผุถ้ ือหุน้

6.

บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั ชาระ
ค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน

7.

บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ โดยการรวม par กับ
กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 7 วั น นั บ แต่ วั น ที่ จ ดทะเบี ย น
เปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ว กั บ กระทรวง
พาณิชย์เสร็จสมบูรณ์

8.

บริษัทจดทะเบียนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม

เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วนั ที่
ได้แจ้งเจ้าหนีข้ องบริษัท ซึ่งการจดทะเบียน
ลดทุนจะเกิดขึน้ ภายหลังการดาเนินการตาม
ธุรกรรมข้อ 6 และ ข้อ 7
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ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินการ

กําหนดเวลาโดยประมาณ

9.

วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW

คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวันกาหนด
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2หลังจาก
บริษั ท เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้แ ก่
MORE แล้ว

10.

บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพื่อ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right
Offering) รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2)

18 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ หากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติไม่อนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรร
หุน้ เพือ่ ตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะไม่มีการ
พิจารณาวาระการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพือ่ จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถื อ หุ้น (Right Offering) รุ่ น ที่ 2 (HEMP-W2) เนื่อ งจากบริ ษั ท จะไม่ ไ ด้ม าซึ่ ง ธุ ร กิ จ ของ MMD ท าให้บ ริ ษั ท ยัง ไม่ มี ค วาม
จาเป็ นต้องใช้เงินทีบ่ ริษัทจะได้รบั จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัททีจ่ ดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีทวี่ าระการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทเพือ่ จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (วาระที่ 10)
ไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 กรณีดงั กล่าวไม่ทาให้ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และ
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพือ่ ตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ
โดยอาศัยมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) (วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9) ซึ่งได้รบั อนุมตั ไิ ปแล้วเป็ นอันเสียไป
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทํารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วม
ประชุมมีมติอนุมตั ิการทารายการนี ้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จาก MORE โดยการ
ชาระค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุน และการทยอยลงทุนก่อสร้าง
โรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้
สามัญของ MMDจะช่วยเกือ้ หนุนและส่งเสริมให้บริษั ทมีธุรกิจที่ม่ นั คง มีรายได้แน่นอน และการเติบโตอย่างชัดเจนในอนาคต
ดังนั้น การที่ซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายยา เครื่องสาอาง และสมุนไพร จาก MORE ซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ของ MMD และจะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทโดยไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท ทาให้บริษัท
สามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความเหมาะสมมากกว่าการซือ้ กิจการด้วยเงินสด และการทยอยก่อสร้างโรงเรือนและ
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ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มหลังจากที่ได้หนุ้ MMD ก็มีความจาเป็ นต้องดาเนินการเพื่อทาให้ธุรกิจสามารถสร้างยอดขาย และ
กาไรอย่างต่อเนื่องให้กับกิจการได้ นอกจากนี ้ การซือ้ หุน้ MMD และการทยอยลงทุนเพิ่มตามที่กล่าว ยังสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ที่ม่งุ เน้นธุรกิจด้านสุขภาพและให้ความสาคัญในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเติบโตของบริษัท ในระยะยาวอีกด้วย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และจัดสรรหลักทรัพย์ซ่งึ ส่งผลให้
บริษัทได้มาซึ่งหุน้ ของ MMD จานวนประมาณร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของ MMD นั้น
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อีกทัง้ มูลค่าในการเข้าทารายการดังกล่าวยังอยู่ในความสมเหตุสมผล
และมีความคุม้ ค่าในเชิงธุรกิจ และการทยอยลงทุนเพิ่มเติมก็มีความสมเหตุสมผล ดังนัน้ คณะกรรมการมองว่ารายการดังกล่าว
อยู่ในความสมเหตุสมผลและมีเหตุผลเพียงพอในการเข้าทารายการครัง้ นี ้ ด้วยเหตุนี ้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ ท่ีประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ลงมติอนุมตั ิในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ และการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด และลงมติอนุมตั ิทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์
สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ไปพร้อมกันใน
ครัง้ นีด้ ว้ ย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การกาหนดค่าตอบแทนโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท จ านวนไม่ เ กิ น 1,655,262,500 หุ้น ในราคาหุ้น ละ
0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า 200,000,000 บาท เป็ นราคาที่ตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทกับ MORE โดยบริษัทกาหนด
ส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคา
เสนอขายต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท เป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้คานึงถึงสภาวะปั จจุบันที่บริษัทอยู่ระหว่างปรับแผนการ
ดาเนินธุรกิจโดยการชะลอธุรกิจจาหน่ายสินค้าในกลุ่มแก๊ดเจ็ต (Gadgets) และมุ่งเน้นธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare
& Wellness) โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่สามารถสร้างผลกาไรให้บริษัทได้อย่างชัดเจน และธุรกิจที่กาลังจะได้เข้ามาของ
MMD จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทได้ เนื่องจาก MMD ทาธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพร
ไทย รวมถึงกัญชา-กัญชงและผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้องซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดี และได้รบั ความนิยมในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นธุรกิจคน
ละประเภทกับบริษัทย่อยของบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ภายใต้ช่ือ บริษัท เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก บริการด้านสุขภาพ ความงาม และสปา (Wellness &
Spa) รวมถึงจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ดังนี ้ เมื่อมารวมกับธุรกิจที่มีอยู่น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยรวมได้ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีผถู้ ือหุน้ จะได้รบั จากธุรกิจที่มีความชัดเจนและอนาคตของ MMD จะทาให้ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทไม่เสียประโยชน์ นอกจากนี ้ ทาให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจานวนที่ตอ้ งการเพื่อขยายธุรกิจตามแผน
ธุรกิจที่วางไว้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปั จจุบัน รวมถึงเงื่อนไขในการเสนอขาย เช่น การห้ามขายหุน้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากเป็ นการเสนอขายในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
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10.

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

ส่วนที่ 2: สารสนเทศตามบัญชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ม าหรือจําหน่ า ยไปซึ่ง สินทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และทีไ่ ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
11.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีม่ ีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่ ่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีแ้ ล้วด้วย
ความระมัดระวัง และขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีม้ ีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด และ
ไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสาคัญ
12.

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การถือหุ้น และความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระกับบริษัท

บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงาน
ก.ล.ต. ให้ค วามเห็ นชอบเป็ น ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ สระเพื่ อ ให้ค วามเห็ นต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ
(ก) ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ซึ่งเข้าข่าย
เป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และ (ข) การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ
โดยอาศัย มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น (Whitewash) โดย บริ ษั ท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากั ด ไม่ ไ ด้ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท และไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
ทัง้ นี ้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด และการ
ขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมด โดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จดั ส่ง
พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
13.

รายการหนีส้ ินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

13.1

ยอดรวมของตราสารหนี้ท่อี อกจําหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจําหน่ายตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้
และมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจําหน่ายตามทีเ่ ห็นสมควร
-ไม่มี-
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13.2

13.3

13.4

ยอดรวมของเงินกู้ทม่ี ีกาํ หนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน
•

เงินกู้ยืมระยะสัน้ (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) จานวน 20.00 ล้านบาท ระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.40 ต่อปี วงเงินกูร้ ะยะสัน้ ดังกล่าวมีเงินฝากธนาคารประเภท
เงินฝากประจาของบริษัทเป็ นหลักประกัน ทั้งนี ้ เมื่อถึงกาหนดชาระเงิน บริษัทย่อยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ฉบับใหม่มีระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2564

•

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 6.29 ล้านบาท เป็ นการกูโ้ ดยมีหลักประกันเป็ นสิทธิการเช่าและ
บริการ มูลค่า 14.35 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ 10 ปี อัตราดอกเบีย้ ระหว่าง MLR-1 ถึง MLR โดยระหว่างปี มี
การพักชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2563 และเริ่มชาระดอกเบีย้ ค้าง
จ่ายตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ให้ครบถ้วนภายในเดือนเมษายน 2564 และเริ่มจ่ายชาระเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย้ ในเดือนเมษายน 2564 เป็ นต้นไป และเปลี่ยนแปลงอัตราค่างวดต่อเดือนใหม่ แต่ระยะเวลาการกู้
ยังคงเดิม

ยอดรวมมู ล ค่ า หนี้ สิ น ประเภทอื่ น รวมทั้ ง เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี โดยระบุ ถึ ง ภาระการนํ า สิ น ทรั พ ย์เ ป็ น
หลักประกัน
•

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า จานวน 74.47 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนีส้ ินที่ไม่มีหลักประกัน

•

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น จานวน 48.42 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนีส้ ินที่ไม่มีหลักประกัน

•

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย จานวน 1.60 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนีส้ ินที่ไม่มีหลักประกัน

•

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น จานวน 2.71 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนีส้ ินที่ไม่มีหลักประกัน

•

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จานวน 3.38 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนีส้ ินที่ไม่มีหลักประกัน

•

ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน จานวน 0.99 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนีส้ ินที่ไม่มีหลักประกัน

•

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จานวน 0.21 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนีส้ ินที่ไม่มีหลักประกัน

•

หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 16.25 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนีส้ ินที่ไม่มีหลักประกัน

หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า
•

บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชี จานวน 20.00 ล้านบาท ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ทงั้ จานวน ซึ่งมีเงินฝาก
ธนาคารประเภทเงินฝากประจาของบริษัทเป็ นหลักประกัน

•

บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานอาคารสานักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 ปี มีจานวนเงินขัน้ ต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน จานวน 0.72 ล้านบาท
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14.

ข้อมูลของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการดําเนินธุรกิจโดยสรุ ป

14.1

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อย และบริษัท
ร่วมของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2533
และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
โดยมีสานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 19 ซอยรามคาแหง22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
1.

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จาหน่าย นาเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต ฝากขาย และเป็ นนายหน้าหรือ
ตัวแทนนาเข้าและจาหน่ายยา ยาแผนปั จจุบนั ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เคมีภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เวชสาอางค์ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สาหรับบารุงรักษาสุขภาพ
และความงาม เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ความงาม อุปกรณ์เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร เครื่องดื่มเพื่อการควบคุมนา้ หนัก

2.

ประกอบกิจการเพาะปลูก วิจยั ขายส่ง ขายปลีก นาเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อสมุนไพร
และพันธุพ์ ืช

3.

ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็ บ รับทาการฝึ กสอนและอบรม
ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

ทัง้ นี ้ บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ดังนี ้
ก.

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

จัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2558 มีทุนจดทะเบียนจานวนเงิน 5 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เรียกชาระเต็ม
มู ล ค่ า แล้ว โดยบริ ษั ท ถื อ หุ้น ร้อ ยละ 99.99 มี ส านั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 19 ซอยรามค าแหง 22 (จิ ต ตรานุ เ คราะห์)
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัดประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาเนินธุรกิจหลักผลิต และ
จาหน่ายเครื่องสาอาง
ข.

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จํากัด

จัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558 มีทุนจดทะเบียนจานวนเงิน 5 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30
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มิถนุ ายน 2564 เรียกชาระแล้ว ร้อยละ 40 เป็ นทุนชาระแล้ว 2 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99 มีสานักงานใหญ่ตงั้ อยู่
เลขที่ 19 ซอยรามคาแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จากัดประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาเนินธุรกิจหลัก ด้านพลังงานและธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
ค.

บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จํากัด

จัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2564 มีทุนจดทะเบียนจานวนเงิน 40 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษัทถือ
หุน้ ร้อยละ 51 มีสานักงานใหญ่ตงั้ อยู่เลขที่ 19 ซอยรามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย ดาเนินธุรกิจให้บริการด้านความงามและ
จาหน่ายผลิตภัณเ์ สริมความงาม
ง.

บริษัท เอเชีย มิราเคิล เทรดดิง้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)

จัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2564 มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวนเงิ น 1 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สามั ญ จ านวน 10,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 100 บาท
โดยบริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จากัด (บริษัทย่อย) ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ซึ่งในการจัดทางบการเงินรวมถือเป็ นร้อยละ 100
มีสานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ 19 ซอยรามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอเชีย มิราเคิล เทรดดิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย ดาเนินธุรกิจเป็ นผูจ้ าหน่าย
ผลิตภัณเ์ สริมความงาม เครื่องสาอางรวมถึงอาหารเสริม อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุมนา้ หนัก
จ.

บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จํากัด

จัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2564 มีทุนจดทะเบียนจานวนเงิน 10 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษัทถือ
หุ้น ร้อ ยละ 65 มี สานัก งานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 19 ซอยรามค าแหง 22 (จิ ต ตรานุเ คราะห์) ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด ประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก Wellness & Spa รวมถึง
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
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ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา และปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในปี ที่ผ่านมาและปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจน
ปั จจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัทจดทะเบียน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า – และลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิทธิการเช่า สุทธิ
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า - และเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่กาหนดชาระในหนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระในหนี่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

30 มิ.ย. 2564
ล้านบาท
%

31 ธ.ค. 2563
ล้านบาท
%

31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท
%

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
%

10.50
112.35
29.77
3.83
0.21
156.66

3.04
32.52
8.62
1.11
0.06
45.35

1.39
7.19
18.90
0.17
27.65

1.73
8.95
23.53
0.21
34.42

22.95
0.13
2.38
28.38
0.26
54.10

24.12
0.14
2.50
29.83
0.27
56.86

4.75
0.13
2.22
60.15
1.87
69.12

3.26
0.09
1.53
41.33
1.28
47.49

41.82
1.69
89.78
2.14
40.00
13.36
188.79
345.45

12.10
0.49
25.99
0.62
11.58
3.87
54.65
100.00

4.03
0.44
44.04
1.89
2.00
0.29
52.69
80.34

5.01
0.55
54.82
2.35
2.49
0.36
65.58
100.00

6.81
0.01
28.20
1.49
2.26
2.27
41.04
95.14

7.16
0.01
29.64
1.57
2.37
2.39
43.14
100.00

19.71
0.01
49.80
1.07
2.24
3.58
76.41
145.53

13.54
0.01
34.22
0.74
1.54
2.46
52.51
100.00

20.00
48.42
0.40
28.12
1.60
2.71
101.25

5.79
14.02
0.12
8.14
0.46
0.78
29.31

55.73
0.28
8.84
3.22
68.07

69.37
0.35
11.00
4.01
84.73

68.03
0.95
0.72
69.70

71.50
1.00
0.76
73.26

1.95
74.04
0.95
2.01
78.95

1.34
50.88
0.65
1.38
54.25

5.89
3.38
46.34
0.99
0.21
16.26
73.07
174.32

1.70
0.98
13.41
0.29
0.06
4.71
21.15
50.46

6.09
4.41
13.03
0.95
9.63
34.11
102.18

7.58
5.49
16.22
1.18
11.99
42.46
127.19

5.66
6.91
1.48
8.87
22.92
92.62

5.95
7.26
1.56
9.32
24.09
97.35

6.61
5.95
2.41
4.32
19.29
98.24

4.54
4.09
1.65
2.97
13.25
67.50
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งบแสดงฐานะการเงิน
ทุนเรือนหุ้น – มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญ จานวน 2,933,261,050 หุน้
- หุน้ สามัญ จานวน 1,470,334,913 หุน้
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย สุทธิ
รายได้จากการบริการ สุทธิ
รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่า
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

30 มิ.ย. 2564
ล้านบาท
%

31 ธ.ค. 2563
ล้านบาท
%

2,933.26
-

849.11
-

1,470.33

-

1,470.33

-

1,470.33

-

2,933.26
(1,311.38)

849.11
(379.61)

977.75
448.58

1,217.02
558.35

977.75
448.58

1,027.70
471.49

977.75
448.58

671.85
308.24

23.72
(1,492.50)
153.10
18.03
171.13
345.45

6.87
(432.05)
44.32
5.22
49.54
100.00

23.72
(1,471.90)
-21.85
0.01
-21.84
80.34

29.52
(1,832.09)
-27.20
0.01
-27.19
100.00

23.72
(1,447.54)
2.51
0.01
2.52
95.14

24.93
(1,521.48)
2.64
0.01
2.65
100.00

23.72
(1,402.77)
47.28
0.01
47.29
145.53

16.30
(963.90)
32.49
0.01
32.50
100.00

ม.ค. - มิ.ย. 2564
ล้านบาท
%

ปี 2563
ล้านบาท
%

31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท
%

ปี 2562
ล้านบาท
%

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
%

ปี 2561
ล้านบาท
%

25.32
15.08

47.74
28.43

93.30
-

85.50
-

128.32
-

83.52
-

209.13
-

94.85
-

8.99
3.65
53.04

16.95
6.88
100.00

12.28
3.55
109.13

11.25
3.25
100.00

13.13
12.17
153.62

8.55
7.93
100.00

6.27
5.09
220.49

2.84
2.31
100.00

21.67
20.00
30.73
2.05
74.45
(21.41)
1.60
(23.01)

40.85
37.71
57.94
3.87
140.37
(40.37)
3.01
(43.38)

71.13
27.32
37.62
1.43
137.50
(28.37)
(28.37)

65.18
25.04
34.47
1.31
126.00
(26.00)
(26.00)

103.36
45.72
48.70
0.62
198.40
(44.78)
(44.78)

67.28
29.76
31.71
0.40
129.15
(29.15)
(29.15)

157.74
70.70
55.28
0.44
284.16
(63.67)
1.64
(65.31)

71.54
32.07
25.07
0.20
128.88
(28.88)
0.74
(29.62)

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ งวด

ม.ค. - มิ.ย. 2564
(72.33)
(146.53)
227.97
9.11
1.39
10.50
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ปี 2563
(8.69)
(1.04)
(11.83)
(21.56)
22.95
1.39

ปี 2562
(5.40)
27.09
(3.49)
18.20
4.75
22.95

ปี 2561
(23.65)
12.19
1.00
(10.46)
15.21
4.75
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1.

ปี 2563

ณ ปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม 28.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุน
สุทธิ ในงบการเงินรวม 44.78 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการที่บริษัทได้ม่งุ เน้นการเติบโตของธุรกิจสินค้ากลุ่มไลฟ์ สไตล์
เทคโนโลยี และสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้เติบโต โดยบริษัทสามารถสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถึง
ร้อยละ 29 ของยอดขายรวม เติบโตจากปี 2562 ถึงร้อยละ 121 อีกทัง้ ได้รบั การสนับสนุนการส่งเสริมการขายจากคู่คา้
ถึงแม้ว่าในระหว่างปี 2563 ได้มีวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัทต้องปิ ดสาขาลงชั่วคราวตาม
คาสั่งของภาครัฐ บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบเทเลโฟน รวมถึงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ดัง กล่ า ว แม้ว่ า ภายหลัง นั้น บริ ษั ท ได้ก ลับ มาเปิ ด ด าเนิ น กิ จ การร้า นค้า ภายในศู น ย์ก ารค้า ตามปกติ ก็ ต าม
แต่ผบู้ ริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย อันเป็ นผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 และ
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลง อีกทัง้ ในไตรมาสสามของปี 2563 บริษัทได้ยกเลิกการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม
โดยได้ทยอยปิ ดสาขา ภายใต้แบรนด์รา้ น STARDUST จานวน 3 สาขา เพื่อขยายพืน้ ที่การจัดจาหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์ สไตล์
เทคโนโลยี ภายใต้แบรนด์รา้ น GIZMAN by mangpong จานวน 2 สาขา และเพื่อเตรียมพืน้ ที่ท่เี ป็ นสิทธิการเช่าออกให้เช่าช่วง
จานวน 1 สาขา รวมถึงได้ปิดสาขาภายใต้แบรนด์รา้ น GIZMAN by mangpong จานวน 1 สาขา เพื่อนาพืน้ ที่ท่เี ป็ นสิทธิการเช่า
ออกให้เช่าช่วง ทาให้บริษัทมีจานวนสาขา ณ สิน้ ปี 2563 จานวน 5 สาขา โดย ณ สิน้ ปี 2562 มีจานวนสาขาที่ 8 สาขา
(1) ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
รายได้
บริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 เท่ากับ 109.13 ล้านบาท ลดลง 44.50 ล้านบาท จากปี 2562 ที่ 153.63 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 28.96
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายลดลงจาก 128.32 ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 93.30 ล้านบาท ปี 2563 ลดลง 35.02 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 27.29 โดยรายได้จากการขายลดลงเป็ นผลมาจากจานวนสาขาที่ลดลงจาก 8
สาขาในปี 2562 มาอยู่ท่ี 5 สาขาในสิน้ ปี 2563 รวมถึงบริษัทได้ยกเลิกการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความ
งาม ทัง้ นีใ้ นปี 2563 บริษัทมีสดั ส่วนรายได้จากการขายดังนี ้
-

สินค้ากลุ่มไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท ในปี 2563 เท่ากับ 76.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69.76
ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2562 เป็ นจานวน 5.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.62

-

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม
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รายได้จากการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ในปี 2563 อยู่ท่ี 16.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
15.28 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2562 เป็ นจานวน 28.30 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 62.93
-

ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน
บริษัทมีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกู ค้าที่มีบตั รสมาชิก โดยทุก ๆ 20 บาทได้ 1 คะแนน และได้คะแนน
สองเท่าทุกวันพุธและวันเกิด บริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นมา
โดยคะแนนดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี ส่งผลให้ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 2563 เท่ากับ 0.50
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ นจานวน 0.37 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20)

รายได้ค่าเช่า
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าจากการปล่อยเช่าช่วงพืน้ ที่สญ
ั ญาเช่าระยะยาวในศูนย์การค้า รวม 4 ศูนย์การค้า
ได้แก่ ฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต , เมเจอร์ปิ่นเกล้า , เดอะมอลล์บางกะปิ และทาให้บริษัทมี รายได้จากการปล่อยพืน้ ที่
เช่า อยู่ท่ี 12.28 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ของรายได้รวมปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ที่ 0.85 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.48 อันเป็ นผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ผูเ้ ช่าช่วง ต้องปิ ดร้านค้าลงชั่วคราวตามคาสั่งของภาครัฐ โดยบริษัทได้งดเว้นการเก็บค่าเช่าช่วงกับผูเ้ ช่าช่วง และ
สัญญาเช่าช่วงที่สนิ ้ สุดสัญญาเช่าระยะยาวกับศูนย์การค้า 1 แห่ง อันได้แก่ เดอะมอลล์ท่าพระ
รายได้อื่น
รายได้อื่น ๆ 3.55 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่ 8.62 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 70.82 อันเป็ น
ผลมาจากการปี 2562 บริษัทได้ส่งมอบคืนพืน้ ที่สิทธิการเช่าที่ยงั ไม่ครบกาหนดสัญญาคืนให้กบั ศูนย์การค้า ส่งผล
ให้มีผลกาไรจากการคืนพืน้ ที่หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนีเ้ ป็ นจานวน 10.60 ล้านบาท
ต้นทุนขายและกําไรขัน้ ต้น
ต้นทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 71.13 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 76.24 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเปรียบเทียบ
กับปี 2562 มีอตั ราส่วนร้อยละ 80.55 อันเป็ นผลมาจากการเจรจาขอการสบันสนุนการส่งเสริมการขายจากคู่คา้
เพื่อเพิ่มอัตรากาไรขัน้ ต้นในสินค้าที่มีการแข่งขันด้านราคา
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย ลดลงจาก 45.72 ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 27.32 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 18.40
ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 40.25
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจาก 48.70 ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 37.62 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 11.08 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 22.76
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ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเนื่องจากการปิ ดสาขาชั่วคราวอันเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 รวมถึงการปิ ดสาขาอย่างถาวร ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยค่าใช้จ่ายเป็ นหลักคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
พืน้ ที่ในศูนย์การค้า และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับพนักงานและกรรมการให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ท่เี กิดขึน้
จํานวน สาขาและ พนักงาน
จํานวนสาขา ต้นปี
จํานวนสาขา สิน้ ปี
จํานวนพนักงาน ณ สิน้ ปี

ปี 2563
8 สาขา
5 สาขา
67 คน

ปี 2562
17 สาขา
8 สาขา
88 คน

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินปี 2563 อยู่ท่ี 1.43 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 130.22 เนื่องจากในปี 2563
บริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครัง้ แรก รับรูห้ นีส้ ินตามสัญญาเช่าสาหรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบันของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่
เหลืออยู่ โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ ืม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริษัทไม่มีภาษีเงินได้ในปี เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จากผลการดาเนินงานในปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ ในงบการเงินรวมเท่ากับ 28.37 ล้านบาท ลดล 16.41 ล้านาท
คิดเป็ นร้อยละ 36.65 จากปี ก่อน
(2) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 80.34 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ากับ 95.13 ล้านบาท ลดลง 14.79 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.55 อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์สิท ธิการใช้ และการลดลงของ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็ น
หลัก

80

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 เท่ากับ 1.39 ล้านบาท ลดลง 21.56 ล้าน
บาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 22.95 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน
ธันวาคม 2562 บริษัทได้รบั เงินจากการขายคืนสิทธิการเช่าสาขาสยามพารากอน โดยบริษัทได้นามาใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน ชาระเจ้าหนีก้ ารค้าเป็ นหลักในปี 2563
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริษัทมีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 เท่ากับ 7.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.81
ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจานวน 2.38 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของการขายผ่านช่อง
ทางการขายออนไลน์ รวมถึงได้รบั การสนับสนุนการส่งเสริมการขายจากคู่คา้ และการจัดประเภทงบการเงินใน
ส่วนของเงินประกันการเช่าพืน้ ที่ท่ีถึงกาหนดสัญญาในหนึ่งปี ซึ่งปกติจะอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8)
สินค้าคงเหลือ
เนื่องจากการจานวนสาขาที่ลดลง และการยกเลิกการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม รวมถึงการบริหาร
จัดการสินค้าให้เหมาะสมต่อการขาย ซึ่งบริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินค้าที่ทนั สมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP
ระบบบริหารการขายหน้าร้านและระบบรายงานการขายเข้าด้วยกัน ทาให้ส ามารถกาหนดปริมาณการสั่งซือ้ ที่
เหมาะสมกับปริมาณการขายและปริมาณสต๊อกสินค้าได้ อีกทัง้ บริษัท ฯ ยังได้กาหนดนโยบายในการสั่งซือ้ สินค้า
ว่าควรมีเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถคืนสินค้าที่จาหน่ายไม่หมดได้ทั้งจานวนหรือบางส่วนตามระยะเวลาที่
กาหนด ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับประเภทของสินค้า นอกจากนีบ้ ริษัทยังเน้นตรวจดูสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 60 วัน
เพื่อเตรียมจัดโปรโมชั่นระบาย ซึ่งทาให้ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการสินค้าคงคลังว่าจะ
เสื่อมสภาพและล้าสมัยนั้นลดลง นอกจากนี ้ บริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบจากสานักงานใหญ่เพื่อตรวจนับ
สินค้าคงเหลือทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ณ สิน้ ปี 2563 มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเป็ นจานวน 0.76 ล้านบาท
จากสิน้ ปี 2562 ที่มีจานวน 4.73 ล้านบาท โดยสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 18.90 ล้าน
บาท ลดลง 9.48 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 28.38 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 9)
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีมลู ค่าเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ 4.03 ล้านบาท ลดลง 2.78 ล้าน
บาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 6.81 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงมาจากการปิ ดสาขา และการตัดค่า
เสื่อม (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11)
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สิทธิการเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้
บริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในปี 2563 ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีการสิทธิการเช่าสุทธิ 0 บาท ลดลง 28.20 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสินทรัพย์สิทธิการใช้
เพิ่มขีน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 44.04 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 และ 13)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 0.29 ล้านบาท ลดลง 1.97 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีอยู่ 2.27
ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการจัดประเภทงบการเงินในส่วนของเงินประกันการเช่าพืน้ ที่ท่ถี ึงกาหนดสัญญาในหนึ่ง
ปี ไปอยู่ท่ลี กู หนีห้ มุนเวียนอื่น
(3) หนีส้ นิ
หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 102.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.56 ล้านบาท จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ที่ 92.62 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการ
(1) ลดลงของ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16) และภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 19) เป็ นหลัก
(2) การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินตามสัญญาเช่า โดยบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบตั ิ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 และ 18)
(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 21.84 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะ
บริษัทเท่ากับ 21.53 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจานวน (1,471.90) ล้านบาท และ (1,471.59)
ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะ
(5) สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 1.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
ที่ 21.56 ล้านบาท โดยบริษัทใช้กระแสเงินสดไปในการดาเนินงานทั้งสิน้ 7.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 66.41
จากปี ก่อนที่ใช้กระแสเงินสดในการดาเนินงานไปทัง้ สิน้ ที่ 4.70 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการ
ลงทุนเท่ากับ 1.04 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุ งพืน้ ที่สาขาและการลงทุนในการพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทมี
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ ปี 2563 อยู่ท่ี 0.41 เท่า และระดับหนีส้ ินต่อทุนที่ (0.46) เท่า โดยหนีส้ ่วนใหญ่
คือ หนีก้ ารค้า 58.59 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาว 6.37 ล้านบาท และหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น 9.63 ล้านบาท
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(6) ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ในปี 2563 บริษัทมีภาระหนีผ้ ูกพันที่ตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสานักงาน และพืน้ ที่
ศูนย์การค้า มีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 1-17 ปี (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28)
2.

ปี 2564

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม 8.87 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตร
มาสที่ 2/2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม 4.76 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนเพิ่มขึน้ ลดลงถึงร้อยละ 86.42
บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ จาก 21.01 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 เป็ น 40.71 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2564
รวมเป็ นเพิ่มขึน้ 19.70 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 93.74 สาหรับรายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึน้ เกิดจากยอดขาย
และบริการในธุรกิจเสริมความงามซึ่งดาเนินการในบริษัทย่อย
ต้นทุนขายเพิ่มขึน้ จาก 13.70 ล้านบาทในไตรมาส 2/2563 เป็ น 17.39 ล้านบาทในไตรมาส 2/2564 รวมเป็ นเพิ่มขึน้
3.69 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 26.90
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้ จาก 11.79 ล้านบาทในไตรมาส 2/2563 เป็ น 28.90 ล้าน
บาทในไตรมาส 2/2564 รวมเป็ นเพิ่มขึน้ 17.10 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 145.01 ซึ่งเกิดจากการปรับ
โครงสร้างการบริหารในไตรมาสที่ผ่านมา
สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึน้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัท เท่ากับ 345.45 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ากับ 80.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 265.11ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการ
เพิ่มขึน้ ของลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์สิทธิการใช้ และการเพิ่มขึน้ ของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ ส่วนปรับปรุง
อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นหลัก
หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 174.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 72.14 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ที่ 102.18 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการ การเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน การเพิ่มขึน้ ของ
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า โดยบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2564 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 153.11 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะ
บริษัทเท่ากับ 155.18 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจานวน (1,492.50) ล้านบาท และ (1,490.43) ล้านบาทใน
งบการเงินเฉพาะ
สาหรับสาเหตุและปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2/2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์
โควิด ซึ่งบริษัทยังคงได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการคลินิกเสริมความงามที่ดาเนินการโดยบริษัท
สลิม เวลเนส เอเชีย จากัด (SWA) บริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากต้องปิ ดสาขาไปทั้งหมด รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากการ
จาหน่ายสินค้าและบริการทางออนไลน์เท่านัน้ ส่วนค่าใช้จ่ายหลักจะเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายในการทางการ
ตลาดช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ ยอดขาย
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นอกจากนีบ้ ริษัทได้เข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยที่จดั ตัง้ ใหม่ เพื่อดาเนินการตามแผนในระยะยาว โดยในไตรมาสที่ผ่าน
มาบริษัทได้มีการศึกษาและหารือกับผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อจัดตัง้ บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด ซึ่งจัดตัง้ ในไตรมาส
ที่สาม เป็ นเหตุการณ์ท่ีเกิดหลังการออกงบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผน
ไทย แพทย์ทางเลื อก Wellness & Spa ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเริ่มดาเนินการเมื่อสถานการณ์โควิดบรรเทาลงและควบคุมได้
ซึ่งบริษัทจะปรับไปตามสถานการณ์
14.3

ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณ
การผลการดําเนินงานได้จัดทําขึน้ โดยความระมัดระวัง
-ไม่มี-

14.4

รายชือ่ ผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2564

(1)

รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(2)

ชื่อ-สกุล
พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
นาย สามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา
นาย สิทธิชยั เกษรสมบัติ
นาย ธิบดี มังคะลี
ดร. กาพล บุรยิ เมธากุล
นาง ศุภากร ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา
พล.ต.ท. สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
นาย พนม รัตนะรัต

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
รายชือ่ ผู้ถือหุ้น
1. น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์

จํานวนหุ้น (หุน้ )
547,537,175

สัดส่วน (%)
18.67

2. นาย ธิบดี มังคะลี

400,000,000

13.64

3. นาย สามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา

229,123,520

7.81

89,000,000

3.03

4. นาย สมบัติ พานิชชีวะ
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
5. นาย สุเมธ มโนสุทธิ

จํานวนหุ้น (หุน้ )
82,870,500

สัดส่วน (%)
2.83

6. นาย ณัฐพล จุฬางกูร

81,263,800

2.77

7. นาย ธเนศ พานิชชีวะ

75,000,000

2.56

8. นาย อดุลย์ชยั อารยาภิวฒ
ั น์

66,100,000

2.25

9. นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย

60,054,300

2.05

10. นาย ณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล

54,730,000

1.87

1,247,581,755
2,933,261,050

42.52
100.00

อื่น ๆ
รวม
14.5

ข้อมูลอื่นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

15.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในกรณีท่มี ีไม่เพียงพอให้
ระบุแหล่งทีม่ าของเงินทุนเพื่อการนีด้ ้วย

ในการเข้าทารายการครัง้ นี ้ ไม่ตอ้ งพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้
สามัญของบริษัทไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยบริษัทจะเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ MORE
16.

คดีหรือข้อเรียกร้องทีม่ ีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริษัทถูกเจ้าหนีก้ ารค้าฟ้องเป็ นคดีแพ่ง ในมูลหนีค้ ่าสินค้าจานวน 7 คดี ดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
รวม

มูลหนี้ (บาท)
3,519,639.30
624,566.16
2,701,221.67
917,458.14
1,173,110.85
1,754,631.13
490,481.00
11,181,108.25

ความคืบหน้า ณ 30 มิถุนายน 2564
ศาลนัดชีส้ องสถาน วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ศาลนัดชีส้ องสถาน วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ศาลนัดชีส้ องสถาน วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ศาลนัดชีส้ องสถาน วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ศาลนัดชีส้ องสถานวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ศาลนัดชีส้ องสถานวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ศาลนัดชีส้ องสถานหรือสืบพยานโจทก์ วันที่ 21 กันยายน 2564
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17.

ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ10 ขึน้ ไป
ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์
บุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์
ตี ้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์
จากัด

-นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา
เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่วมกัน
-นางศุภากร ฉั่วศิริพฒ
ั นา
เป็ นกรรมการร่วมกัน

บริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป
จากัด

นาย สิทธิชยั เกษรสมบัติ
เป็ นกรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าค่าบริการ

มูลค่าของรายการ (บาท)
30 มิ.ย. 2564
87,360.00

เจ้าหนีอ้ ื่น

6,643.43

31 ธ.ค. 2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

- เพื่อเป็ นอาคารสานักงาน และมีพืน้ ที่สาหรับจัดเก็บสินค้า (คลังสินค้า) อยู่ใน
134,862.54 พืน้ ที่เดียวกันและมีพนื ้ ที่ปิดสาหรับขึน้ ลงสินค้าทาให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

87,360.00

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นสานักงาน
ของบริษัท มี ค วามสมเหตุส มผล ทั้งนี ก้ ารกาหนดราคาค่า เช่าและค่ าบริการ
เป็ นไปอย่างยุติธรรม เนื่องจากไม่เกินกว่า อัต ราค่าเช่า มีการเปรียบเทียบกับ
อัต ราค่ า เช่ า พื ้น ที่ อ าคารในบริ เ วณใกล้เ คี ย งภายในบริ เ วณเดี ย วกั น และ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัททัง้ ในด้านการบริหารงานและด้านธุรกิจ

รายได้บริหารการจัดการ

300,000.00

ลูกหนีอ้ ื่น

321,000.00

- เพื่อให้บ ริการบริหารจัดการ ได้แ ก่ ด้า นการให้คาปรึกษาและสนับสนุนฝ่ าย
- บริ ห าร ด้า นบัญ ชี แ ละการเงิ น และด้า นการติ ด ต่ อ ส่ ว นงานราชการอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง เป็ นการดาเนินธุรกิจปกติและบริษัทได้รบั ประโยชน์เป็ นรายได้เข้ามา
ในบริษัท

ค่าใช้จ่ายบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ได้พิจารณาแล้ว ว่ า การเข้า ท ารายการที่ เกี่ยวโยงดังกล่า ว กับ บริษัท เวิ รล์
สปอร์ต จากัด เพื่อให้บริการบริหารจัดการ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
ข้อ 10 ในการรับ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและให้ค าแนะน าปั ญ หาเกี่ ย วกับ ด้า นการ
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บุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ (บาท)
30 มิ.ย. 2564

31 ธ.ค. 2563

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
บริหารงาน โดยการให้บริการดังกล่าว เป็ นประโยชน์กบั บริษัทและผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้
การกาหนดราคาค่าบริการเป็ นไปอย่างยุติธรรม

บริษัท เฮอเบิล
เทคโนโลยี จากัด*

-นายสามารถ ฉั่วศิริพฒ
ั นา
เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่วมกัน
-นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
เป็ นกรรมการร่วมกัน

รายได้บริหารการจัดการ

285,400.00

ลูกหนีอ้ ื่น

186,501.00

รายได้คา้ งรับ

111,100.00

- เพื่อให้บ ริการบริหารจัดการ ได้แ ก่ ด้า นการให้คาปรึกษาและสนับสนุนฝ่ าย
บริหาร ด้านการตลาด เป็ นการดาเนินธุรกิจปกติและบริษัทได้รบั ประโยชน์เป็ น
รายได้เข้ามาในบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าว เพื่อให้บริการบริหาร
จัดการ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 10 ในการรับเป็ นที่ปรึกษาและ
ให้คาแนะนาปัญหาเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน โดยการให้บริการดังกล่าว เป็ น
ประโยชน์กับบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ทั้งนีก้ ารกาหนดราคาค่าบริการเป็ นไปอย่าง
ยุติธรรม

หมายเหตุ * ปั จจุบนั นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา และ นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ ไม่ได้เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ในบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด
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18.

สรุ ปสาระของสัญญาทีส่ าํ คัญ ๆ ในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา

18.1

ปี 2564
สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 บริษัทมีสิทธิการเช่าอาคารเพื่อประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกใน 1 ศูนย์การค้า รายละเอียด
ดังนี ้
ลําดับ
1

สิทธิการเช่าพืน้ ที่ (ศูนย์การค้า)
เมเจอร์ปิ่นเกล้า

ชื่อสถานประกอบกิจการ
ร้านแมงป่ อง
*ปั จจุบนั เป็ นพืน้ ที่ว่าง อยู่ระหว่างรอให้เช่าช่วง

สัญญาให้เช่าช่วง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 บริษัทมีการปล่อยพืน้ ที่ให้เช่าช่วง เพื่อประกอบธุรกิจใน 6 ศูนย์การค้า ดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
18.2

พืน้ ทีใ่ ห้เช่าช่วง (ศูนย์การค้า)
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บลูพอร์ตหัวหิน

ปี 2563
สัญญาเช่าระยะยาว
ณ สิ น้ ปี บริษั ท มี สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารเพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ร้านค้า ปลี ก ใน 3 ศูน ย์ก ารค้า โดยมี ร า้ น GIZMAN และ
MANGPONG อยู่ใน 3 ศูนย์การค้า รายละเอียดดังนี ้
ลําดับ
1
2
3

สิทธิการเช่าพืน้ ที่ (ศูนย์การค้า)
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3
เดอะมอลล์ นครราชสีมา
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ร้าน GIZMAN
ร้าน GIZMAN
ร้าน MANGPONG
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สัญญาเช่าระยะสัน้
บริษัทมีสญ
ั ญาเช่าดาเนินงานระยะสัน้ 1-3 ปี เพื่อเปิ ดเป็ นสาขาของบริษัท 2 สาขาใน 2 ศูนย์การค้า ภายใต้แบรนด์
ค้าปลีก GIZMAN 2 สาขา รายละเอียดดังนี ้
ลําดับ
1
2

สิทธิการเช่าพืน้ ที่ (ศูนย์การค้า)
แฟชั่นไอส์แลนด์
เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์

ชื่อสถานประกอบกิจการ
ร้าน GIZMAN
ร้าน GIZMAN

สัญญาให้เช่าช่วง
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีการปล่อยพืน้ ที่ให้เช่าช่วง เพื่อประกอบธุรกิจ ใน 4 ศูนย์การค้า ดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
4
18.3

พืน้ ทีใ่ ห้เช่าช่วง (ศูนย์การค้า)
เมเจอร์ปิ่นเกล้า
ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บลูพอร์ตหัวหิน

ปี 2562
สัญญาเช่าระยะยาว
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีสิทธิการเช่าอาคารเพื่อประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกใน 5 ศูนย์การค้า โดยมีรา้ น GIZMAN และ
MANGPONG อยู่ใน 4 ศูนย์การค้า และร้าน STARDUST อยู่ใน 3 ศูนย์การค้า รายละเอียดดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5

สิทธิการเช่าพืน้ ที่ (ศูนย์การค้า)
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3
ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
เมเจอร์ซีนีแพล็กซ์ ปิ่ นเกล้า
เดอะมอลล์ นครราชสีมา
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ร้าน GIZMAN, ร้าน STARDUST
ร้าน GIZMAN, ร้าน STARDUST
ร้าน MANGPONG
ร้าน STARDUST
ร้าน MANGPONG
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สัญญาเช่าระยะสัน้
บริษัทมีสญ
ั ญาเช่าดาเนินงานระยะสัน้ 1-3 ปี เพื่อเปิ ดเป็ นสาขาของบริษัท 1 สาขาใน 1 ศูนย์การค้า ภายใต้แบรนด์
ค้าปลีก MANGPONG 1 สาขา รายละเอียดดังนี ้
ลําดับ สิทธิการเช่าพืน้ ที่ (ศูนย์การค้า) ชื่อสถานประกอบกิจการ
1
แฟชั่นไอส์แลนด์
ร้าน MANGPONG
สัญญาให้เช่าช่วง
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีการปล่อยพืน้ ที่ให้เช่าช่วง เพื่อประกอบธุรกิจ ใน 5 ศูนย์การค้า ดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5
19.

พืน้ ทีใ่ ห้เช่าช่วง (ศูนย์การค้า)
เมเจอร์ปิ่นเกล้า
ฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต
เดอะมอลล์ ท่าพระ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บลูพอร์ตหัวหิน

แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 รายเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
โปรดดูรายละเอียดตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 13

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทีอ่ อกใหม่ของ
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ให้แก่ บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจํากัด
และเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 ของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท จํา นวน 3,949,524,275 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน 2,933,261,050 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน
6,882,785,325 บาท โดยให้ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท แบ่ง
ออกเป็ น (1) 1,655,262,500 หุ้น เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ มอร์ รีเทิรน์
จํากัด (มหาชน) (“MORE”) เพื่อใช้ชาํ ระเป็ นค่าตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จํากัด
(“MMD”) แทนการชําระด้วยเงินสด และ (2) 2,294,261,775 หุน้ (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ โดยการรวม Par
และการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (“ใบสํา คั ญ แสดงสิ ทธิ HEMP-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น
(Rights Offering)
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ HEMP-W2 เพื่ อ จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นทีอ่ อกใหม่

1.1

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 8/2564 ได้มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จํา นวน
3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,933,261,050 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 6,882,785,325 บาท
โดยให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จํานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 0.12083 บาทคิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งเป็ นการกําหนดราคาเสนอขายตํ่ากว่าร้อยละ 82.23
ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ให้แก่ MORE
เพื่อใช้ชาํ ระเป็ นค่าตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จํานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
(คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชําระแล้วของ MMD)
ทั้งนี ้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทาํ ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD นี ้ MMD มีทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนชําระแล้ว 25,000,000
บาท และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 MMD ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเป็ น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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ดังนี ้ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุตธิ รรม (Fair Value) ของบริษัท กับ มูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่สดั ส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่ง
มีมลู ค่าประมาณ 371.53 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) โดยบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมตั ิให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ให้แก่
MORE โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย
0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็ นการกําหนดราคาเสนอขายตํ่ากว่าร้อยละ 82.23 ของ
ราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท) เพื่อใช้ชาํ ระเป็ นค่าตอบแทนสําหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จาก MORE แทนการชําระด้วย
เงินสด ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและชําระแล้วทัง้ หมดของบริษัท (คํานวณจากจํานวนหุน้ ที่ออกและชําระ
แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทําธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD) (“ธุ รกรรมการ
จัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD”)
บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.12083
บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็ นการกําหนดราคาเสนอขายตํ่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุน้
ของบริษัท) เป็ นราคาที่ตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทกับ MORE โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทเป็ นราคาที่ ไม่ได้สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่
แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปั จจุบัน ทําให้คาดการณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบันค่อนข้างยาก จึงทําให้
จําเป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ นหลัก โดยราคาที่ทงั้ สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตาม
บัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปั จจุบนั ของบริษัท ที่บริษัทอยู่ระหว่างปรับแผนการดําเนินธุรกิจโดยการชะลอธุรกิจจําหน่ายสินค้า
ในกลุ่มแก๊ดเจ็ต (Gadgets) และมุ่งเน้นธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่
สามารถสร้างผลกําไรให้บริษัทได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ตามรายละเอียดของธุรกรรมการซือ้
หุน้ สามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะดําเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาํ หรับปลูกกัญชง
และกัญชา โดยมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการลงทุนก่อสร้างดังนี ้
เงินลงทุน
(ล้านบาท)
โครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (“กัญชาสกลฯ”)
โรงเรือน และอุปกรณ์การปลูก
3
โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (“กัญชงแม่โจ้”)
โรงเรือน อุปกรณ์การปลูก และสํานักงาน
3
โครงการกัญชง Hempspace
โรงเรือน อุปกรณ์การปลูก และสํานักงาน
128
รวมมูลค่าเงินลงทุน 3 โครงการ
134
รายละเอียดเงินลงทุนของโครงการต่างๆ
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อนึ่ง การเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวถือเป็ นรายการซือ้ และรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เป็ นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) ดังนัน้ บริษัทจะต้องขออนุมตั ิการเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัท และจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงสามารถ
กําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52
แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE ดังกล่าว เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จะมีมติกาํ หนดราคา
เสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท จด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.
72/2558”) โดยบริษัทกําหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการเสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่าํ กว่า ราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
ต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ จํานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงคัดค้าน
การเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว และบริษัทยังจะต้องได้รบั อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาํ หนดในประกาศ ทจ.
72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย
ทัง้ นี ้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้
เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้
ของบริษัทที่คาํ นวณย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ
0.68 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ ของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่หา้ มมิให้
MORE ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทําการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทําการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน MORE จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจํานวนร้อยละ
25 ของจํา นวนหุ้น ทั้ง หมดที่ ถูก สั่งห้ามขาย ทั้ง นี ้ ตามหลัก เกณฑ์ท่ี กาํ หนดในประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย
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เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ ภายหลัง MORE ได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD
จะทําให้ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจํากัดได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ
36.07 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษั ท ซึ่งเป็ นผลให้ จะทําให้
MORE ข้ามจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทที่รอ้ ยละ 25 และมีหน้าที่ตอ้ งทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมด
ของบริษัท ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารในการเข้าถื อ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อย่างไรก็ดี MORE มีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการ
ทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถื อหุน้ ของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงั กล่าวมิให้นบั รวม
การออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทําการร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของ
บุคคลดังกล่าว ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
กิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4)
ทัง้ นี ้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD จะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 (ขึน้ อยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตาม
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ) และภายหลังจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรร
หุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
หรือ ผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังนี ้
(1)

การกําหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน วัน
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และวิธีการชําระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากําหนดช่วงเวลาการ
จัดสรรและจองซือ้ เป็ นคราวเดียวหรือ หลายคราว) รวมทั้งดําเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย
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จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2)

การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคํา ขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลักฐานที่จาํ เป็ นและเกี่ ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ า ว
ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอาํ นาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเพื่อให้
การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจํากัดของบริษัท สําเร็จ
ลุล่วงไปได้

ทัง้ นี ้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กําหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4)
(1)

ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจํากัดที่จะได้รบั การเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
รายชื่อ

จํานวนหุ้นทีจ่ ดั สรร
(หุน้ )

ราคาเสนอขาย
(บาทต่อหุน้ )

มูลค่ารวม
(บาท)

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จํากัด (มหาชน)

1,655,262,500

0.12083

200,000,000

ชื่อ: บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด: บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จํากัด (มหาชน) จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย สํานักงานแห่งใหญ่ตงั้ อยู่ เลขที่
222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 503,793,579.75 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,075,871,595 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.05
บาท และทุ น ชํา ระแล้ว ณ วั น ที่ 15 มี น าคม 2564 จํา นวน 326,543,579.75 บาท แบ่ ง เป็ น หุ้น สามั ญ
6,530,871,595 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท

(2)

ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ MORE ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-สกุล

จํานวนหุ้น

นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นาย ศิรศิ กั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นาย วสันต์ จาวลา
นาย อภิมขุ บํารุงวงศ์
นาย สามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์
นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล
นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
อื่น ๆ
รวม

1,507,200,165
732,862,800
623,046,511
439,533,700
333,333,333
305,000,065
193,747,000
95,555,555
84,684,500
83,000,000
2,132,907,966
6,530,871,595

ร้อยละของจํานวน
หุ้นทัง้ หมด
23.08
11.22
9.54
6.73
5.1
4.67
2.97
1.46
1.3
1.27
32.66
100.00

*ทีม่ า: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้ง นี ้ กรรมการและผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ของ MORE มิ ได้มี ความสัมพัน ธ์ใด ๆ กับ บริษั ท หรื อ (1) กรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษัท (2) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (3) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบคุ คลตาม (1)
(2) หรือ (3) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ดังนั้น MORE ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยว
โยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน”)
ทั้งนี ้ MORE อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จํากัด ดังนัน้ ภายหลังจากที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดาํ เนิน การจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจํากัดดังกล่ า ว
เรียบร้อยแล้ว MORE จะมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่เพิ่มอีก 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จํากัด ซึ่งถือหุน้ จํานวน
2,000,000,000 หุน้

(3)

รายชื่อกรรมการของ MORE ณ วันที่ 10 กันยายน 2564*
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร
2.

นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

3.
4.
5.
6.
7.
8.

นาย ศิรศิ กั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิรยิ ะ
นาย สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
นาย ปรวิชย์ โอภาส
นาย อริชยั รักธรรม
นาย ภัทร์บดี โฉมวงศ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ /
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

*ทีม่ า: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4)

การประกอบธุรกิจของ MORE
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทMORE สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจําหน่ายอุปกรณ์
ประหยัด พลัง งาน (Energy Saving) และธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ พลัง งานทดแทน (Renewable Energy) ซึ่ ง
ดําเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด และบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์
แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 2) ธุรกิจวางระบบนํา้ ประปาเพื่อบริหารจัดการนํา้ ประปาบนเกาะเสม็ด ซึ่ง
ดํา เนิ น การและบริห ารจัด การโดยบริษั ท ย่ อ ยคื อ บริษั ท เสม็ ด ยูทิ ลิตี ส้ ์ จํา กัด 3) ธุ ร กิ จ ด้า นการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ ดําเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (ชื่อเดิม คือ
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จํากัด) (*ทีม่ า: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1.2

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 8/2564 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวนไม่ เ กิ น
2,294,261,775 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (คํานวณจากจํานวนหุน้ ก่อรการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวม
หุน้ และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสํา คัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในอัตราส่วน 2 หุน้
สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคํานวณจากจํานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนมูลค่าที่
ตราไว้ของหุน้ ) เพื่อออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMPW2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท โดยในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้ HEMP-W2 มีราคาใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญในราคา 15.00
บาทต่อหุน้ ซึ่งบริษัทพิจารณาจากแผนการใช้เงินในอนาคต ตามที่ระบุในข้อ 2 (2) ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
สรุ ปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2
(HEMP-W2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5)
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ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัด
เศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จํานวน ทัง้ นี ้ การกําหนดสิทธิในการได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่า
จะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อบริษัทได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ของบริษัท และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้จาํ นวนทุนจดทะเบียน และจํานวนหุน้ สามัญเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
และมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
จํานวนหุน้ จดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ออกเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2

ก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่
ตราไว้ (บาท)
6,882,785,325
1
6,882,785,325
2,294,261,775

หลังการเปลี่ยนแปลง หลังการลดทุนโดย
มูลค่าที่
การลดมูลค่าทีต่ ราไว้
ตราไว้ (บาท)
(บาท)
6,882,785,325
533,549,250
12.90
1
533,549,250
533,549,250
177,849,750
177,849,750

ในการดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 กําหนดให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
หรือ ผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอํา นาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
กําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ รวมทัง้ มีอาํ นาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็ นได้ตามสมควรเพื่อให้การออก
และเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สําเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการ
อนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
(1)

จัดเตรียมข้อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็ นต้น

(2)

ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นหรือเกี่ ยวข้องกับการออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษั ท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3)

การนํา ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามัญ ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ
HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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2.

(4)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอํานาจช่วง ให้มีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
สําเร็จลุล่วงทุกประการ

(5)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอาํ นาจดําเนินการ
ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(6)

กํา หนดและแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงวัน กํา หนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ
HEMP-W2

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์บาํ รุงรักษาสุขภาพและความงาม รวมถึง กัญชา กัญชง ได้รวดเร็วขึน้ ทางผูบ้ ริหารของบริษัทจึงได้มีการ
เจรจากับผูบ้ ริหารของ MORE ซึ่งมีบริษัทย่อยได้แก่ MMD และบริษัทย่อยของ MMD ที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสําอาง ผลิตภัณฑ์บาํ รุงรักษาสุขภาพและความงาม ธุรกิจกัญชา กัญ
ชง อันเป็ นธุรกิจที่สอดคล้องกับความประสงค์ของบริษัท โดยปั จจุบนั กลุ่มบริษัทดังกล่าว ได้ดาํ เนินการติดต่อหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจไปแล้วบางส่วน ซึ่งหากบริษัทได้หนุ้ สามัญของ MMD มาจะทําให้บริษัทสามารถดําเนินการได้
เร็วยิ่งขึน้ ในเรื่องการติดต่อกับหน่วยงานราชการ การเข้าทําบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
(1)

การออกสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
เพื่อใช้เป็ นค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ซึ่งจะทําให้บริษัทได้มาซึ่งหุน้ สามัญจํานวน 249,998
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ของ MMD (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชําระ
แล้วของ MMD) ซึ่งบริษัทได้ชาํ ระค่าตอบแทนสําหรับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE
เป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 0.12083 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งเป็ นการกําหนดราคาเสนอขาย
ตํ่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท โดยเป็ นราคาที่อา้ งอิงจากมูลค่าตามบัญชีของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง มีมูลค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาตลาดของหุน้ ของ
บริษัทเป็ นราคาที่ ไม่ได้สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปั จจุบนั
ทําให้คาดกรณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบันค่อนข้างยาก จึงทําให้จาํ เป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ น
หลัก โดยราคาที่ทั้งสองฝ่ ายตกลงกันเป็ นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับ
สถานะปั จจุบนั ของบริษัท
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นอกจากบริษัทจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะได้มาซึ่ง บริษัทย่อยของ MMD จํานวน 3
บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จํากัด (2) บริษัท คานาบิส คลับ จํากัด (บริษัทย่อยที่จดั ตัง้ ขึน้
ใหม่เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564) และ (3) บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จํากัด (บริษัทย่อยที่อยู่ระหว่าง
การดํา เนิน การจดทะเบี ย นจัดตั้ง) อัน จะทํา ให้บ ริษัท ขยายฐานลูกค้าได้ห ลากหลายขึ น้ และช่ ว ยเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในอนาคต
และภายหลังจากที่ทาํ ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD เสร็จสิน้ แล้วบริษัทจะดําเนินการให้ MMD ทยอย
ลงทุน ก่ อ สร้างโรงเรือ นและลงทุน ในอุปกรณ์สาํ หรับปลูก กัญชงและกัญ ชา โดยมี มูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ล้านบาท
(2)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสํารอง
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็ น
เงินสูงสุดเป็ นจํานวนประมาณ 2,668 ล้านบาท (โดยแผนการใช้เงินจํานวนนี ้ ขึน้ อยู่กับจํานวนเงินที่บริษัท
จะได้รบั ในอนาคต ซึ่งเมื่อมีความแน่นอนของเงินที่บริษัทจะได้รบั บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์การ
ได้ม าซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ ก่ อ นดํา เนิ น การต่ อ ไป นอกจากนี ้ หากสภาวการณ์แ ละจํา นวนเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ได้รับ
เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กําหนดต่อไป)
ทั้งนี ้ รายละเอียดเบือ้ งต้นของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทจะได้รับจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สรุปสาระสําคัญดังนี ้
โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

1. การปลูก กัญชง,
กัญชา, กระท่อม และ
สมุนไพรอื่น ๆ

เพื่อสําหรับการขยายธุรกิจการปลูก กัญชง, กัญชา, กระท่อม
และสมุน ไพรอื่ น ๆ (ซี่ ง เป็ น วงเงิ น เพิ่ ม เติ ม จากมูลค่ าการ
ลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเริ่ม
ดํา เนิ น การในปี 2565 โดยบริษั ท วางแผนที่ จะดําเนินการ
ภายใต้บ ริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ รองรับ เรื่ อ งของการปลูก ทั้ง แบบ
Indoor และ Outdoor ภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันทึก
ข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU)

100

400
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โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทัง้ ใน
ปั จจุบนั และที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต รวมถึง

2. การพัฒนาและขยาย
ผลิตภัณฑ์

-

Hemp Seed Oil การปลูก กัญ ชงแบบ Out Door เพื่ อ
เก็บเมล็ดมาสกัดเอานํา้ มัน และสกัดเอาโปรตีนจากกาก
ของเมล็ด โดยบริษัทได้วางแผนจะดําเนินการร่วมกับ
สหกรณ์การเกษตร และ/หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดทํา
บันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนและเป็ นประโยชน์ในการ
ยื่ น ขออนุ ญ าตปลู ก กั ญ ชงกั บ หน่ ว ยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งที่ดาํ เนินการแล้วและที่ยังอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

-

Hempseed โดยบริษัทได้วางแผนจะดําเนินการนําเข้า
การจําหน่าย และการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดกัญ
ชง เพื่ อ แจกจ่ า ยและปลู ก โดยดํา เนิ น การภายใต้
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทงั้ ที่ดาํ เนินการ
แล้วและที่ยงั อยู่ระหว่างดําเนินการ

เพื่อสําหรับการวิเคราะห์และวิจยั , การสกัดและพัฒนาสาร
สกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ จะเริ่มดําเนินการในปี
2565 เช่นเดียวกัน โดยในงบประมาณนี้ จะเป็ น
-

งบประมาณสําหรับโรงสกัด อยู่ท่ปี ระมาณ 100 ล้าน
บาท

-

งบประมาณสํ า หรั บ ห้ อ งแลปและงานวิ จั ย อยู่ ท่ี
ประมาณ 100 ล้านบาท

-

งบประมาณสําหรับการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ อยู่
ที่ ป ระมาณ 500 ล้ า นบาท โดยจะแบ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยา, กลุ่มอาหารเสริม และ
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
จะแบ่งออกเป็ น 4 หมวดย่อย ได้แก่ สําหรับบุคคลทั่วไป
, ผู้ป่ วย, ผู้สูง อายุ และเด็ ก โดยบริ ษั ท วางแผนที่ จ ะ
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โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ดําเนินการภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันทึกข้อตกลง
และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง
ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทัง้ ใน
ปั จจุบนั และที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต เช่นเดียวกัน
3. ด้านการแพทย์และ
สุขภาพ

เพื่อสําหรับการขยายธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ จะเริ่ม
ดําเนินการในปี 2565 ประกอบไปด้วย คลินิกทางการแพทย์
แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์ฟื้นฟูสขุ ภาพ
ผู้สูง วัย ศูน ย์ดูแ ลผู้สูง วัย (Wellness Center/ Anti -aging)
รวมถึ ง ศู น ย์ พ ัก ฟื ้ น (Care giver) ซึ่ ง เป็ น สถานพยาบาล
สํา หรับ พัก ฟื ้ น ของผู้สูง อายุจ ากการทํา หัต การต่ า งๆ ทาง
การแพทย์ และบูรณาการกายภาพ ไม่เพียงแต่เป็ นการพัก
ฟื ้ นเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นสถานบริการ สําหรับพักพิงของผูส้ งู อายุ
ที่ ว างแผนเกษี ยณอายุ อี ก ด้ ว ย โดยความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การวางแผนและวางกลยุทธ์ต่าง ๆ
โดยโครงการต้นแบบดําเนินการภายใต้ บริษัท เมดิคัล เอ็ม
ไพร์ จํากัด (Medical Empire Co., Ltd.) เป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัท ในสัดส่วนที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 65 คิดเป็ นเงินร่วม
จัดตัง้ จํานวน 6.5 ล้านบาท ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก
Wellness & Spa ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ (New business) ของบริษัท โดยภายในโครงการแบ่ง
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น 3 ส่ ว น ดัง นี ้ (1) Retreat Wellness
Center (2) Medical Services Clinic และ ( 3) Online &
Offline Retail Shop ภายใต้ก ารให้ค าํ ปรึก ษาสุข ภาพโดย
แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ และผูบ้ ริหารสหคลินิก ที่ได้รบั การรับรอง
จากกระทรวงสาธารณสุข (2019) ทัง้ นี ้ บริษัทได้รายงานการ
จัดตัง้ บริษัทย่อย (บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จํากัด) ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
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ในการนีบ้ ริษัทวางแผนที่จะขยายออกเป็ นสาขาต่าง ๆ เพิ่ม
อีกในอนาคต โดยในการดําเนินการธุรกิจนีก้ ็จะดําเนิ นการ
ภายใต้บ ริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บั น ทึ ก ข้อ ตกลง และ/หรื อ
โครงการ และ/หรื อ ความร่ ว มมื อ (MOU) ต่ า ง ๆ ที่ มี กั บ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทัง้ ในปั จจุบันและที่
อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต
นอกจากนี ้ จะมีการพัฒนาระบบTelemedicine เป็ นระบบ
การให้บ ริ ก ารติ ด ตามและรัก ษาแพทย์ แ ผนไทย แพทย์
ทางเลือก ผ่านทางออนไลน์ อาจจัดตัง้ เป็ นบริษัทย่อยใหม่
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา Platform ให้สอดคล้องกับการ
ใช้ขอ้ มูล HIS และไม่ขดั กับกฎหมาย PDPA
4. เงินทุนหมุนเวียนและ
ขยายการลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อใช้สาํ หรับธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare &
Wellness) โดยแบ่งเป็ นเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 743 ล้าน
บาท และ เงินทุนสําหรับการขยายกิจการจํานวน 300 ล้าน
บาท

1,043

รวม

2,668

บริษั ท คาดการณ์ว่า ภายหลังจากที่ ท าํ ธุ ร กรรมการซื อ้ หุ้น สามัญ ของ MMD เสร็จ สิ น้ แล้ว บริษั ท จะเริ่ม
ดําเนินการตามโครงการข้างต้นในช่วงไตรมาสสองของปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการใช้สิทธิของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่กาํ หนดให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใน
วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน ภายในเวลา 2
ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ทัง้ นี ้ บริษัทวางแผนที่จะดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ข้างต้น ในนามของโครงการ และ/หรือ ความร่วมมือในการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยต่าง ๆ และจะดําเนินการต่อยอด
ธุรกิจเดิมของ MMD ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตอาหาร ยา และสมุนไพร โดยปั จจุบนั ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)

คู่สัญญา

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

ค่าตอบแทน

1. บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU)
เรื่ อ ง “การประกอบกิ จ การ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรคุ ณ ภาพ
ร้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไ พ ร
คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์
“การบูร”

(1) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ท างเลื อ ก
กระทรวงสาธารณสุข (2)
แพทยสมาคมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (3) บริษัท มอร์
เมดดิคลั จํากัด

เพื่อดําเนินการส่งเสริมผูป้ ระกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มีการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติของประเทศด้านสมุนไพรและได้ดาํ เนินการ
ค้นคว้าวิจยั ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลาย ขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึน้ และรวบรวมผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมาจําหน่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าสมุนไพรไทย
โดยมีการเตรียมการวางแผนดําเนินการเพื่อจัดทําแฟรนไชส์
ต่อไป

ส ม า ค ม ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
การแพทย์ผสมผสานจะได้รบั การแบ่งปั น
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 20.00 ของ
ผลกําไรต่อปี จาก MMD

หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
1. MMD จะได้สิ ท ธิ ใ นการขายสิ น ค้า ภายใต้เ ครื่ อ งหมาย
การค้า “การบูร” จัดวางแผนการขาย มีสิทธิในการแต่งตัง้
ตัวแทนขาย ผลิตสินค้าด้วยตนเอง หรือให้สิทธิแก่บุคคล
ใดในการผลิตสินค้า
2. กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จะช่วย
ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค วามรู ้ สนั บ สนุ น การจํ า หน่ า ย

104

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

คู่สัญญา

ค่าตอบแทน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้การสนับสนุน MMD สําหรับ
การปลูก วิจยั ที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรสมาคมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผ สมผสานจะให้ สิ ท ธิ ก ารใช้
เครื่องหมายการค้า “การบูร” แก่ MMD และจะสนับสนุน
องค์ความรู ้ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
2. บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU)
เรื่อง “การส่งเสริมตลาดกลาง
ใ น ก า ร จ า ห น่ า ย วั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพรไทย”

(1) กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ท างเลื อ ก
กระทรวงสาธารณสุข (2)
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (3) บริษัท ไทย แอ็
กโกร เอ็ ก ซเชนจ์ จํ า กั ด
(ตลาดไท) (4) บริษัท มอร์
เมดดิคลั จํากัด

เพื่อส่งเสริมการขาย การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สร้างตลาดกลาง วัตถุดิบสมุนไพรไทย สร้างพืน้ ที่ซือ้ ขายให้แก่
ผู้ ซื ้อ และเกษตรกร และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล สร้างพืน้ ที่ซือ้ ขายให้แก่ผซู้ ือ้ และเกษตรกร และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล
หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
1. MMD มี ห น้า ที่ ป ระสานงานและพัฒ นาตลาดกลางใน
รูปแบบออนไลน์เพื่อซือ้ ขายวัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรู ปป
สมุนไพร
2. บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จํากัด (ตลาดไท) มีหน้าที่
หลักในการสนับสนุนและจัดหาเกษตรกรและพ่อค้าคน
กลางในการนําสินค้าวัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพร
มาจําหน่าย
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N/A

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

คู่สัญญา

ค่าตอบแทน

3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกรม
ส่งเสริมการเกษตรร่วมส่งเสริมและพัฒนาโครงการ
3. บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU)
เ รื่ อ ง “ ก า ร พั ฒ น า ย า แ ละ
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจาก
กั ญ ชา กั ญ ชง และกระท่ อ ม
แบบครบวงจร”

(1) บริ ษั ท มอร์เ มดดิ คั ล หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
จํา กั ด (2) กรมการแพทย์ 1. MMD จะมีสิทธิปลูก ผลิต วิจยั สั่งผลิต รับจ้า งผลิตภัณฑ์
แผนไทย และการแพทย์
ที่ส่งเสริมสุขภาพจากกัญชา กัญชง และใบกระท่อมเชิง
ท า ง เ ลื อ ก ( 3) แ พ ท ย์
พาณิชย์
สมาคมการแพทย์แผนไทย
2. กรมการแพทย์ แ ผนไทย และการแพทย์ ท างเลื อ ก
และการแพทย์ผสมผสาน
สนับสนุนและส่งเสริมในการนําเข้าเมล็ดพันธุ์ และทําการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ใน
การให้ ค วามรู ้ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์

4. บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU) (1) บริ ษั ท มอร์เ มดดิ คั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ ผลิ ต เครื่ อ งสํา อางซึ่ ง มี
เรื่ อ ง “ผลิ ต เครื่ อ งสํ า อาง” จํ า กั ด ( 2) บริ ษั ท ภู ฐ า ส่วนผสมสารสกัดจากกัญชง และ/หรือสารสกัด CBD ในเชิง
ระหว่าง 2 หน่วยงาน
ปั ญญาออกานิค จํากัด
พาณิชย์ ภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
MMD จะเป็ นผู้ว่าจ้างให้บริษัท ภูฐาปั ญญาออกานิค จํากัด
ดําเนินการผลิตเครื่องสําอางตามรูปแบบที่ MMD กําหนด
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ส ม า ค ม ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
การแพทย์ผสมผสานจะได้รบั การแบ่งปั น
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 20.00 ของ
ผลกําไรต่อปี จาก MMD

N/A

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

ค่าตอบแทน

เพื่อร่วมกันวิจยั และพัฒนาสายพันธุก์ ัญชาและกัญชง พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขยายพันธุ์ การเพาะปลูกการผลิตเพื่อ
การสกัดสารในกัญชงและกัญชา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจยั
และพัฒนาเพื่อนําเมล็ดไปทําเป็ นอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตได้จากลําต้น แกน และเปลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสําอาง และ
ประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมพาณิชย์

N/A

คู่สัญญา

5. บั น ทึ ก ความเข้า ใจ โครงการ (1) บริษัท มอร์เมดดิคลั
การวิ จัยและพัฒนาพืชกัญชา จํากัด และ (2)
และกัญชง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
1. MMD มี ห น้า ที่ จั ด หางบประมาณ และอุ ป กรณ์ใ นการ
ดํา เนิ น งานศึ ก ษาหาองค์ค วามรู ้ข องนั ก วิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์ตอบแทน
อื่ น ใด โดยสิ ท ธิ ใ นองค์ค วามรู ้แ ละทรัพ ย์ท างปั ญ ญาที่
เกิดขึน้ จากการดําเนินการโครงการวิจยั ให้เป็ นสิทธิร่วมกัน
ของทัง้ สองฝ่ าย
2. มหาวิ ท ยาลัย มี หน้าที่ สนับ สนุนองค์ความรู ้ นัก วิชาการ
และสถานที่ในการดําเนินโครงการ
6. บัน ทึ ก ข้อ ตกลง ว่ า ด้ว ยความ (1) บริษัท มอร์เมดดิคลั
เพื่อร่วมกันในการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมพืชเสพติดเพื่อ
จํากัด และ (2)
ประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ผลิตสารสกัดหรื อ
ร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชุ น หรื อ เกษตรกรให้
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N/A

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
รายการบันทึกความร่วมมือ
(MOU)

คู่สัญญา

ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

สามารถดําเนินการผลิตพืชเสพติดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดย MMD มีหน้าที่จัดหางบประมาณและรับซือ้ ผลผลิตจาก
การดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัย โดยสิทธิในองค์ความรู ้
และทรัพย์ทางปั ญญาที่เกิดขึน้ จากการดําเนินการโครงการวิจยั
ให้เป็ นสิทธิรว่ มกันของทัง้ สองฝ่ าย

ค่าตอบแทน

มหาวิทยาลัย มีหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู ้ นักวิชาการ และ
สถานที่ในการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น MMD ได้เข้าร่วมโครงการ การร่วมทุน และบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐ รวมถึง มีบริษัทย่อย (HBT) ที่เป็ น
พันธมิตรกับร้านขายยาเป็ นจํานวนมากทั่วประเทศ ดังนัน้ MMD จึงมีช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตนเองอย่างชัดเจน รวมถึง MMD มีโอกาสได้รว่ มมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะสามารถพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างดีขึน้ ในอนาคต จากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง
ๆ MMD จะสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็ น อาหาร ยา เครื่องสําอาง รวมถึงนําไปใช้ในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ดังนี ้
การเข้าทําธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ในครัง้ นี ้ นอกจากบริษัทจะได้ช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ชดั เจนและครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งจะสามารถ
รองรับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ในอนาคตแล้ว บริษัทยังมีโอกาสที่จะพัฒนา ต่อยอด รวมถึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ ๆ ได้ ซึ่งจะก่อให้ เกิดรายได้ให้กบั บริษัท
อย่างต่อเนื่องในอนาคต
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
หน่วย: ล้านบาท
ปี 2565
ปี 2566
ประมาณการรายได้ของ MMD (รวม HBT 75%)
218
219
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน MMD (IRR) ประมาณ 26.5%
Payback Period ของการลงทุนใน MMD ประมาณ 7.1 ปี

ปี 2567
220

หมายเหตุ อ้างอิงจากประมาณการของบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

อนึ่ง โครงการ และ/หรือ การร่วมทุน และ/หรือ บันทึกข้อตกลง และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีการเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ได้ เนื่องจากสถานการณ์และปั จจัยอื่น ๆ
ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะรายงานการเพิ่ มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข หรือ ความคืบหน้า
ต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
อย่างไรก็ตาม แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทที่บริษัทจะได้รบั จากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจํานวนหุน้ ที่มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และการชําระเงินจริงอาจมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนหุน้ ที่บริษัทประสงค์จะ
เสนอขายซึ่งอาจทําให้บริษัทได้รบั เงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงิน ตามที่
ระบุไว้ขา้ งต้น ดังนี ้ หากบริษัทจะดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทจะรายงานความคืบหน้าและ
ดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนดต่อไป
3.

ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทีอ่ อกใหม่

3.1

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทีอ่ อกใหม่ให้บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

(1)

ผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัท (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=

0.68 – 0.48
0.68

=

ร้อยละ 29.41

ราคาตลาดก่ อนการเสนอขาย อ้า งอิ ง ราคาซื อ้ ขายถัวเฉลี่ ย ถ่วงนํ้าหนักของหุ้น ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ย้อ นหลั ง 15 วั น ทํา การติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ที่ ค ณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้เ สนอวาระต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครั้ง ที่ 2/2564 ซึ่ ง เท่ า กั บ 0.68 บาท ตามข้อ มูล การซื ้อ ขายหุ้น ของบริ ษั ท ที่ ป รากฏใน SETSMART ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คํานวณจาก
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=

(จํานวนหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จํานวนหุน้ เพิ่มทุน x ราคาเสนอขาย)
(จํานวนหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว + จํานวนหุน้ เพิ่มทุน)

=

(2,933,261,050 x 0.68) + (1,655,262,500 x 0.12083)
(2,933,261,050+1,655,262,500)

=
(2)

0.48 บาทต่อหุน้

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution)
=

จํานวนหุน้ เพิ่มทุน
จํานวนหุน้ ชําระแล้ว + จํานวนหุน้ ที่เพิ่มทุน

=

1,655,262,500
2,933,261,050 + 1,655,262,500

=
(3)

ร้อยละ 36.07

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผูถ้ ือหุน้ (Earnings per Share Dilution)
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณได้

(4)

ความคุม้ ค่าที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้
เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รบั จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD กับ ผลกระทบต่ อ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และการลดลงของสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Control
Dilution) (ทั้งนี ้ บริษัทไม่สามารถคํานวนผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มากกว่าผลกระทบข้างต้น เนื่องจากการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD จะเพิ่มรายได้ให้กบั บริษัทในปี 2565 – 2567 ประมาณ 218-220 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณ 2 เท่าของรายได้รวมจํานวน 109 ล้านบาทในปี 2563 และคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ประมาณ 26.5% (อ้างอิงจากประมาณการของบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.) นอกจากนี ้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2561 – 2563 ที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล บริษัทคาดว่า การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จะเพิ่มโอกาสในการสร้างกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงาน ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทมีกาํ ไรจากการดําเนินงานและไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทก็จะสามารถพิจารณาจ่ ายเงิน
ปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ หากไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี ้ การเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ดังนี ้
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(1)

บริ ษั ท เล็ ง เห็ น โอกาสในการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ด้า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ธุรกิจทางด้านสุขภาพ ซึ่งการเข้าลงทุนใน MMD จะทําให้บริษัทสามารถขยายประเภทธุรกิจของบริษัทเพิ่ม
มากขึน้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก และทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ม่งุ เน้นเกี่ยวกับธุรกิจด้าน
สมุนไพร และสุขภาพ

(2)

บริษัทจะได้ธุรกิจของ MMD เกี่ยวกับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสุขภาพ และ
สัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ รวมถึง ได้ธุรกิจของ HBT บริษัทย่อยของ MMD
ซึ่งมีพนั ธมิตรร้านขายยา กว่า 150 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็ นฐานในการดําเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง
กัญชา มาพร้อมดําเนินต่อได้ทันที ดังนั้น การลงทุนใน MMD จึงเป็ นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้
บริษัทและผลกําไรในรูปของเงินปั นผล
ทัง้ นี ้ พันธมิตรร้านขายยาของ HBT ข้างต้น มาจากนายวัชระ เปล่งสุรีย ์ (“นายวัชระ”) ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้
ถือหุน้ ของ HBT ในสัดส่วน 25% โดยที่นายวัชระประกอบอาชีพเภสัชกร และดําเนินธุรกิจร้านขายยา ซึ่งถือ
เป็ น Strategic partner ของ HBT โดยนายวัชระจะนําสินค้าจากแบรนด์การบูร ไปจําหน่ายตามร้านขายยาที่
ตนเป็ นเจ้าของทั่วประเทศกว่า 100 สาขา นอกจากนี ้ นายวัชระ ยังดูแลการจําหน่ายสินค้าแบรนด์การบูรใน
ช่องทางร้านขายยาเจ้าอื่นๆ ให้แก่ HBT อีกด้วย ทัง้ นี ้ จากการสอบถามไปยัง MORE นายวัชระ เปล่งสุรีย ์ มิได้
มีแผนที่จะขายหุน้ ของ HBT และ มิได้เป็ นบุคคลเกี่ยวโยง (Connected person) ทัง้ นีห้ ากภายหลังการเข้าทํา
รายการ หากนายวัชระ เปล่งสุรีย ์ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน HEMP จะต้องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน

(3)

การลงทุนใน MMD จะสามารถต่อยอดจากธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพของบริษัท และสามารถสร้าง Value
Added ไปสู่ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเกี่ยวกับสมุนไพร และสุขภาพต่อไปได้อีกมากในอนาคต ตัง้ แต่การ
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทย รวมถึงกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พาณิ ชย์ รวมถึงธุรกิจด้านการบริโภคและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและการขายปลีก ศูนย์การแพทย์
ศูนย์สขุ ภาพและความงาม ซึ่งเป็ นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลกําไรให้กบั บริษัทในอนาคต

(4)

บริษัทไม่ตอ้ งแสวงหาแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนในหุน้ สามัญของ MMD เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคา
เสนอขาย 0.12083 บาท ต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 200 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการกําหนดราคาเสนอขายตํ่ากว่าร้อย
ละ 82.23 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพื่อ
เป็ นค่าตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ MMD ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ
MMD ตามรายละเอี ย ดของธุ ร กรรมการซื ้อ หุ้น สามั ญ ของ MMD แล้ว บริ ษั ท จะดํา เนิ น การให้ MMD
ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาํ หรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ล้านบาท รายละเอียดการลงทุนของ MMD ปรากฏตามข้อ 1.1 ข้างต้น
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(5)

การดําเนินธุรกิจทําได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MORE ไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท
จึงทําให้กรรมการ และผูบ้ ริหารชุดเดิมสามารถกําหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนด
ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษัท และ MORE

(6)

การที่บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทย
และสุขภาพ ผ่านทาง MMD นัน้ ช่วยให้บริษัทดําเนินการขยายธุรกิจดังกล่าวได้เร็วขึน้ เนื่องจากการดําเนินการ
ผ่าน MMD จะช่วยลดขั้นตอนในการดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการเจรจาเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนการขอใบอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากบริษัทเริ่มดําเนินการในนามบริษัทเองจะต้องใช้ระยะเวลาขัน้ ตํ่าประมาณ 1
ปี เนื่องจากการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งดําเนินการภายใต้กรอบ
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ และ/หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง MMD ได้ดาํ เนินการลงนามบันทึกความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการดําเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสําหรับการประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชง กัญชา หากบริษัทต้องดําเนินการใหม่แต่ตน้ ภายใต้การดําเนินการด้วยชื่อของบริษัทเอง
อาจเกิดความไม่แน่นอนของกรอบระยะเวลาที่บริษัทจะทําได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะ
ส่งผลให้ใช้เวลาในการดําเนินการนานกว่าการเข้าลงทุนผ่านทาง MMD อีกทั้งหากบริษัทดําเนินการด้วย
ตนเองจะไม่สามารถประมาณระยะเวลา และค่า ใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการด้วยตนเองได้ หรืออาจจะ
ไม่สามารถทําธุรกิจนีไ้ ด้เลยก็เป็ นได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับบริษัทมากกว่าการเข้าลงทุนผ่านการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ MMD

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาข้อควรคํานึงในการเข้าทํารายการ ดังนี ้
(1)

เนื่องจากมีการชําระราคาหุน้ MMD ด้วยหุน้ ของบริษัท จึงทําให้เกิด Dilution Effect กับผูถ้ ือหุน้ เดิม อย่างไร
ก็ตาม หุน้ ของบริษัทที่ MORE ได้ไปนัน้ จะติด Silent Period เป็ นเวลา 1 ปี และเมื่อแลกกับสภาพคล่องทาง
การเงินสําหรับการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ธุรกิจในอนาคต และผลตอบแทนที่จะให้ผถู้ ือหุน้ ในอนาคต
บริษัทจึงเห็นว่า การดําเนินการส่วนนีม้ ีความเหมาะสม

(2)

แม้ว่า MORE จะเป็ นเพียงนักลงทุนที่ได้ผลตอบแทนจากหุน้ HEMP ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการธุรกิจให้มี
ผลกําไรที่ย่ งั ยืนต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม หลังจากการทํารายการนี ้ หากรายการใด ๆ จะต้องผ่านที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE ในบริษัทมีนยั สําคัญที่จะสามารถกําหนดทิศทางของธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคตได้ในเรื่องสําคัญ ๆ

(3)

หากภายหลังการทํารายการในครัง้ นี ้ การดําเนินธุรกิจของ MMD ไม่เป็ นไปตามคาดการณ์ อาจทํา ให้
ผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั ไม่เป็ นไปตามคาดหมายได้

(4)

ความเสี่ยงในการเข้าทํารายการ
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ก. การจัดหาแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอต่อการดําเนินโครงการ
หากภายหลังการเข้าทํารายการผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
HEMP-W2 ไม่ถึงจํานวนที่บริษัทประมาณการไว้ เงินลงทุนจึงอาจไม่พอต่อการดําเนินโครงการบาง
โครงการ อย่างไรก็ดี บริษัทจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนช่องทางอื่น เช่นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
หรือการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและดําเนินการตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกําหนดต่อไป
ข. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ
ธุรกิจของ MMD ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรได้แก่ กัญชา กัญชง รวมทัง้ ธุรกิจของ HBT ที่จาํ หน่ายสินค้า
ภายใต้แบรนด์ “การบูร” นัน้ ถือเป็ นธุรกิจที่มีทิศทางการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะการที่ภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนการปลูกและจําหน่ายพืชสมุนไพรในช่วง 1-2 ปี ท่ผี ่านมา และอยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความชัดเจนต่าง ๆ มากยิ่งขึน้ ดังนี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องก็อาจจะส่งผลกระทบทัง้ เชิงบวกและลบต่อโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้
อย่างไรก็ดี บริษัท จะดําเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างใกล้ชดิ
และจะดําเนินการประเมินสถานการณ์รวมทัง้ ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ให้ทนั ท่วงที เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทัง้ ต่อการดําเนินธุรกิจ ของบริษัท และจะดําเนินการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ
จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจกระทบต่อการดําเนินงานอย่างมีนยั สําคัญ
ค. การไม่ได้รบั ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ของ MMD อยู่ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินโครงการ และอยู่ในระหว่าง
การดําเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง คาดว่าบริษัทจะได้รบั ใบอนุญาตภายในเดือน
มีนาคม 2565 หาก MMD ไม่ได้รบั ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นสําหรับการประกอบกิจการผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร MMD อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถประกอบกิจการดังกล่าวได้
หรืออาจไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามกําหนดการที่วางเอาไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า
การศึกษาโครงการและการดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของไทยเช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมแพทย์แผนไทย จะ
ช่วย MMD ให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตที่สาํ คัญต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี ้ บริษัท และ MMD ยังมีธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้มที่ดี และสามารถช่วยผลประกอบการของบริษัท
ได้
โปรดพิจารณาผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนเงินปั นผลภายหลังธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการ
ซือ้ หุ้นสามัญของ MMD ดังตารางด้านล่างนี้
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ภายหลังธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพือ่ ตอบแทน
การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิและ บริษัทคาดว่าจะมีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทมีกาํ ไรจากการดําเนินงานและ
ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทก็จะสามารถพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ หากไม่กระทบต่อ
การดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
ปี 2561 - 2563

อัตราผลตอบแทนเงินปั นผล

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กับบริษัทในกรณีท่ไี ม่สามารถดําเนินโครงการได้สาํ เร็จ
เนื่องจากปั จจุบนั โครงการของ MMD อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการก่อสร้างโรงเพาะปลูกกัญชาและกัญชง โดยภายหลังจาก
ที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD บริษัทจะทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาํ หรับปลูก
กัญชงและกัญชา ประมาณ 134 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการดําเนินงานครัง้ แรกในปี 2565 จึงทําให้โครงการ
ต่างๆ ยังไม่มีผลการดําเนินงาน (Track record) มีเพียงเฉพาะธุรกิจของ HBT ที่เริ่มดําเนินธุรกิจไปแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ี
MMD ไม่สามารถดําเนินโครงการได้สาํ เร็จ อันอาจเกิดจากการไม่ได้รบั ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หรือ กรณีท่ี MMD และ
บริษัทย่อยของ MMD มีผลประกอบการตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลกระทบทําให้รายได้จาก MMD ในปี 2565 – 2567 ตํ่า
กว่า 218-220 ล้านบาทต่อปี และผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ตํ่ากว่า 26.5% ที่คาดการณ์ไว้ตามตารางข้างต้น หรืออาจ
ทําให้บริษัทเกิดผลขาดทุนในงบการเงินรวม ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบผลประกอบการของ MMD ในภาพรวม กับเงินลงทุน
เพิ่มเติมประมาณ 134 ล้านบาทดังกล่าว
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า การศึ ก ษาโครงการและการดํา เนิ น การภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาชัน้ นําของไทยเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมแพทย์
แผนไทย จะช่วย MMD ให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตที่สาํ คัญต่อการประกอบธุรกิจ ได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ความ
เสี่ยงจากกรณีท่ี MMD ไม่สามารถดําเนินโครงการได้สาํ เร็จค่อนข้างตํ่า นอกจากนี ้ MMD ยังมีรายได้จาก HBT ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อย ที่เริ่มดําเนินธุรกิจไปแล้ว และมี ประมาณการรายได้จาก HBT ปี 2565 – 2567 (คิดตามสัดส่วนการถือหุ้น 75% โดย
MMD) ประมาณ 33-39 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงจากประมาณการของบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากกรณีท่ีผลประกอบการของ
โครงการของ MMD ตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ได้
หาก MMD และบริษัทย่อยของ MMD มีผลประกอบการลดลง หรือขาดทุนในอนาคต จะส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับ
ผลประกอบการที่ลดลง หรือขาดทุนของ MMD และบริษัทย่อยของ MMD ภายใต้งบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทมียงั พอมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งสามารถชดเชยผลประกอบการในอนาคตของการลงทุน
ก่อสร้างนีไ้ ด้ และพิจารณาจากหลายองค์ประกอบที่กล่าวข้างต้น โอกาสที่ผลประกอบการของ MMD ในภาพรวมที่จะไม่เป็ นไป
ตามคาดการณ์ค่อนข้างน้อย
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3.2

ผลกระทบการออกและเสนอขายหุ้ นเพิ่ มทุ นที่ออกใหม่ เพื่ อรองรั บการใช้ สิ ทธิ ตามใบสํ าคั ญแสดงสิ ทธิ
HEMP-W2

เนื่องจากการออกและเสนอขาย HEMP-W2 จะเกิดขึน้ หลังจากการออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) จํานวน 1,655,262,500 หุน้ และหลังจากบริษัทได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้ของบริษัท และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้จาํ นวนทุนจดทะเบียน และจํานวนหุน้ สามัญเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและ
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท ดังข้อ 1.2 ข้างต้น ดังนัน้ ผลกระทบจากการออกและเสนอขาย HEMP-W2 จึงคํานวณหลังจากเหตุการณ์
ดังกล่าวแล้ว
(1)

ผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัท (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=

(0.48 x 12.90) – 9.11
0.48 x 12.90

=

ร้อยละ (47.17)

=
ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัท (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขาย มากกว่าราคา
ตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาตลาดหลังการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บคุ คลในวงจํากัด (Private
Placement) ซึ่งเท่ากับ 0.48 บาท ตามข้อมูลการคํานวณในข้อ 3.1 (1) ข้างต้น คูณด้วย มูลค่าที่ตราไว้ (หลังรวมพาร์)
12.90 บาท เนื่องจากหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท ซึ่งทําให้จาํ นวนหุน้ ชําระ
แล้วลดลงและมีผลกระทบต่อราคาตลาด (แม้ว่าต่อมาจะมีการลดทุนจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท แต่
จํานวนหุน้ ชําระแล้วคงเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด)
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คํานวณจาก
=

(จํานวนหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จํานวนหุน้ เพิ่มทุน x ราคาเสนอขาย)
(จํานวนหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว + จํานวนหุน้ เพิ่มทุน)

=

((2,933,261,050 + 1,655,262,500) x 0.48) + (2,294,261,775 / 12.90 x 15.00)
((2,933,261,050 +1,655,262,500 + 2,294,261,775) / 12.90)

=

9.11 บาทต่อหุน้
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(2)

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution)
=

จํานวนหุน้ เพิ่มทุน
จํานวนหุน้ ชําระแล้ว + จํานวนหุน้ ที่เพิ่มทุน

=

2,294,261,775
2,933,261,050 + 1,655,262,500 + 2,294,261,775

=
(3)

ร้อยละ 33.33

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผูถ้ ือหุน้ (Earnings per Share Dilution)
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณได้

(4)

ความคุม้ ค่าที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
HEMP-W2 ให้ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ มากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution) (ทัง้ นี ้ บริษัท
ไม่สามารถคํานวนผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) เนื่องจากบริษัท มีผล
ขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน) เนื่องจากเมื่อผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญการแสดงสิทธิ HEMP-W2
บริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินสํารองไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงานของบริษัทซึ่งจะช่วย
เพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ ในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนีส้ ินต่อทุนของบริษัท ในระยะยาว รวมทัง้ ช่วย
เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุน้ โดยรวมและเพิ่มความ
เชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ของบริษัททําให้สามารถดึงดูดความสนใจของผูล้ งทุนได้มากขึน้ อีก
ด้วย

4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1

เหตุผล ความจําเป็ นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจําเป็ นที่จะต้องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนเพื่อ (1) ตอบแทนซือ้ หุน้ สามัญของ MMD โดยที่ MORE จะนําหุน้ ของ MMD จํานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
100 บาท มาชําระเป็ นค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จดั สรรให้แก่ตนแทนการชําระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งหากบริษัท
ดําเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่น แทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกูย้ ืมเงิน อาจทําให้บริษัท มีภาระเงินกูย้ ืมที่ เพิ่มขึน้ และ (2) เพื่อ
รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ HEMP-W2 เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights
Offering) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนด้วยระยะเวลาอันสัน้ อันเป็ นการเสริมสร้างโอกาสของบริษัทในการลงทุนใน
กิจการที่สร้างผลตอบแทนได้ดี โดยบริษัทมีแผนที่จะนําเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่กี ล่าวมาในข้อ 2
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4.2

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทจะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพิ่มเพื่อนําไปใช้ชาํ ระเป็ นค่าตอบแทนการซือ้ หุน้
สามัญ ของ MMD ให้แ ก่ MORE ตามแผนการซือ้ หุ้น สามัญของ MMD ระหว่ า ง บริษั ท กับ MORE เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น มีความเป็ นไปได้และมีความเพียงพอในการดําเนินการ ในเบือ้ งต้นคาดว่าธุรกรรมการ
ซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2565 หรือวันอื่นใดที่บริษัท และ MORE จะตกลงร่วมกัน (ขึน้ อยู่กบั ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน
ตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ )
ทั้งนี ้ ณ เดือนตุลาคม 2564 MMD อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุ งระบบไฟฟ้า ระบบนํา้ ประปา ถนน พืน้ ที่ เป็ นต้น
เพื่อดําเนินการก่อสร้างโรงเรือนสําหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD คาดว่าการก่อสร้างโรงเรือนจะเสร็จสิน้ ภายในปี 2564
และMMD จะสามารถรับรูร้ ายได้จากธุรกิจดังกล่าวในต้นปี 2565
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในครัง้ นีม้ ีความเป็ นไปได้และมีความเพียงพอในการดําเนินการ เนื่องจาก
บริษัทมีแผนที่จะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนครัง้ นีไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ในกรณีท่ี
ผูถ้ ือหุน้ มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้สงู สุด
เป็ นจํานวนประมาณ 2,668 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนําเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต (ประมาณช่วงไตรมาสสองของปี 2565) อย่างไรก็ตาม จํานวนหุน้ ที่มี
การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และการชําระเงินจริงอาจมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนหุน้ ที่
บริษัทประสงค์จะเสนอขายซึ่งอาจทําให้บริษัทได้รบั เงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดงั กล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของ
บริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้
4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุนในกรณีทเี่ งินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้ หมดทีต่ ้องใช้ในการดําเนินการ
ตามแผน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ในครัง้ นีต้ ามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่าการเพิ่มทุนในครัง้ นีม้ ีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ทัง้ นี ้ หากบริษัทมีความต้องการเงินทุนใน
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท โดยเฉพาะการออกเสนอขายหุน้ ที่ราคา 0.12083 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นการ
กําหนดราคาเสนอขายตํ่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท ได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของ
บริษัทที่คาํ นวณย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อ
หุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อแลกกับหุน้ สามัญของ MMD นัน้ ทําให้บริษัทไม่ตอ้ งใช้กระแสเงิน
สดของตนเองและมีกระแสเงินสดเหลือเพื่อใช้สาํ หรับกิจการ นอกจากนี ้ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ MMD
เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ทิ ศ ทางการเติ บ โตที่ ดี แ ละมี แ นวโน้ม ที่ จ ะเติ บ โตในอนาคต หากบริษั ท ดํา เนิ น การหาเงิ น ทุน เพื่ อ ชํา ระเป็ น
117

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE โดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่ บุคคลในวงจํากัด อาทิ การกูย้ ืมเงิน ซึ่ง
อาจทําให้บริษัท มีภาระเงินกูย้ ืมที่เพิ่มขึน้ หรือหากเป็ นการเพิ่มทุนแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจํานวน
เงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็ นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชําระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะ เวลาในการ
ดําเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บคุ คลในวงจํากัด เป็ นต้น
ทั้งนี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ตามรายละเอียดของธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD ตามที่กล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดําเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนใน
อุปกรณ์สาํ หรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการลงทุน
ก่อสร้างตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น โดยบริษัทจะนํามาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่ งหากไม่เพียงพอกับ
งบประมาณการลงทุนของโครงการดังกล่าว บริษัทอาจพิจารณากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเป็ นลําดับถัดไป
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในครัง้ นีม้ ีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้
ทัง้ หมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนครัง้ นีไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2
ข้างต้นในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เต็มจํานวน บริษัทจะสามารถ
ระดมทุนได้สงู สุดเป็ นจํานวนประมาณ 2,668 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนําเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต (ประมาณช่วงไตรมาสสองของปี 2565) อย่างไรก็
ตาม จํานวนหุน้ ที่มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 และการชําระเงินจริงอาจมีจาํ นวนน้อย
กว่าจํานวนหุน้ ที่บริษัทประสงค์จะเสนอขายซึ่งอาจทําให้บริษัทได้รบั เงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดงั กล่าว แผนการใช้
เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้
4.4

ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้น ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครัง้ นีเ้ ป็ นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยการเพิ่มทุนใน
ครัง้ นีจ้ ะทําให้บริษัทขยายการประกอบธุรกิจครอบคลุ มไปยังธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมี แนวโน้มการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดย MMD ประกอบธุรกิจผลิตยาและ
สมุนไพร อันทําให้บริษัทสามารถต่อยอดจากธุรกิจ ด้านส่งเสริมสุขภาพของบริษัท และสามารถสร้าง Value Added ไปสู่
ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเกี่ยวกับสมุนไพร และสุขภาพต่อไปได้อีกมากในอนาคต
MMD ได้มีการเข้าทําข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงยังมีพนั ธมิตรกับร้าน
ขายยาหลายสาขาทั่วประเทศ ถึงแม้ว่า MMD จะพึ่งเริ่มต้นดําเนินโครงการต่าง ๆ ก็ตาม แต่ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและ
สถาบันการศึกษาก็แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นได้ เนื่องจากหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาดังกล่าว
มีความเชื่อมั่นในธุรกิจของ MMD ที่มีความสามารถในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอันจะสามารถยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของประเทศไทยได้ จึงได้เห็นควรเข้าทําข้อตกลงความร่วมมือกับ MMD ทัง้ นี ้ หากบริษัทจะทําธุรกิจกัญ
ชงกัญชาและสมุนไพรเองโดยไม่ซอื ้ MMD บริษัทจะต้องเริ่มตัง้ ต้นใหม่ ตัง้ แต่เจรจาเข้าทําบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภาคส่วน
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ต่าง ๆ ในขณะที่ MMD มีพร้อมอยู่แล้ว หลังจากบริษัทซือ้ MMD มาแล้วก็สามารถทําธุรกิจต่อได้เลย ดังนัน้ หากบริษัทไม่เข้า
ลงทุนใน MMD จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสการเติบโตในธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ MMD ที่มีทิศ
ทางการเติบโตที่ทีดี นอกจากนี ้ บริษัทต้องหาโครงการอื่นเพื่อเข้าลงทุนซึ่งทําให้บริษัทมีคา่ เสียโอกาส โครงการอื่น ๆ อาจจะไม่มี
ความแน่นอนว่าบริษัทจะสามารถหาโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเหมือนกับ MMD และอาจเป็ นโครงการที่มี
ผลตอบแทนตํ่ากว่า MMD
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กับบริษั ทในกรณีไม่สามารถดําเนินโครงการได้สาํ เร็จ รายได้ท่บี ริษัทคาด
ว่าจะได้จากธุรกิจปั จจุบนั ของ MMD อาจจะตํ่ากว่าประมาณการ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างผลกําไรจากการ
ดําเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในอนาคต นอกจากนี ้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทที่คาดว่าจะ
สามารถต่อยอดจากธุรกิจของ MMD ก็อาจจะไม่เป็ นไปตามกําหนดการที่วางเอาไว้
โปรดพิจารณาผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในข้อ 3.1 ของเอกสารฉบับนี้ และพิจารณาผลกระทบต่อ
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio – D/E Ratio) ดังตารางด้านล่างนี้
กรณีไม่มีการกู้ยืมเงิน 134 ล้านบาท
HEMP
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564
139.82
153.11
0.91

หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
D/E Ratio (เท่า)
กรณีมีการกู้ยืมเงิน 134 ล้านบาท
HEMP
งบการเงินรวม
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
D/E Ratio (เท่า)

ภายหลังเสนอขายหุน้
ต่อบุคคลในวงจํากัด

ภายหลัง HEMP-W2
ใช้สิทธิทัง้ จํานวน

139.82
353.11
0.39

139.82
3,020.86
0.05

ภายหลังเสนอขายหุน้
ต่อบุคคลในวงจํากัด
และกู้ยืมเงิน 134 ล้าน
บาท
273.82
353.11
0.77

139.82
153.11
0.91

ภายหลัง HEMP-W2
ใช้สิทธิทัง้ จํานวน

273.82
3,020.86
0.09

หมายเหตุ บริษัทจะดําเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาํ หรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมลู ค่าการลงทุนรวม
ประมาณ 134 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการลงทุนก่อสร้างตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น โดยบริษัทจะนํามาจากเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท ซึ่งหากไม่เพียงพอกับงบประมาณการลงทุนของโครงการดังกล่าว บริษัทอาจพิจารณากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเป็ นลําดับถัดไป

นอกจากนี ้ การจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทําให้บริษัทสามารถขยาย
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การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ อันจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ทัง้ นี ้ หากการระดมทุน
ดังกล่าวไม่สาํ เร็จ บริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สาํ คัญในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว
4.5

ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และทีม่ าของการกําหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยการ
กําหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่ราคา 0.12083 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นการกําหนดราคาเสนอขายตํ่ากว่าร้อยละ 82.23 ของ
ราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท ซึ่งเป็ นราคาที่อา้ งอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ
0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทเป็ นราคาที่ ไม่ได้สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจาก
สภาวการณ์โรคระบาดในปั จจุบนั ทําให้คาดกรณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั ค่อนข้างยาก จึงทําให้จาํ เป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่า
ทางบัญ ชี เ ป็ น หลัก โดยราคาที่ ทั้ง สองฝ่ ายตกลงกั น เป็ น ราคาประมาณ 2.4 เท่ า ของมูล ค่ า ตามบั ญ ชี ซึ่ ง เหมาะสมกับ
สถานะปั จจุบนั ของบริษัททัง้ นี ้ ราคาเสนอขายที่ 0.12083 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาตํ่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาถั่วเฉลี่ยนํา้ หนัก
ของหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 20
สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
บริษั ท กํา หนดราคาใช้สิ ทธิ ข องใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ HEMP-W2 ที่ จัด สรรให้แก่ ผู้ถื อหุ้น เดิ มตามสัดส่ วน (Rights
Offering) ในราคา 15.00 บาทต่อหุน้ ซึ่งอ้างอิงจากแผนการลงทุนที่บริษัทมีความตัง้ ใจนําเงินลงทุนประมาณ 2,668 ล้านบาท
ไปใช้ในการดําเนินธุรกิจกัญชง กัญชารวมถึงธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) แบบครบวงจร ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งแผนการลงทุนจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และเงินที่บริษัทได้รบั จากการใช้สิทธิ
HEMP-W2 ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว รวมถึงบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า
ก่อนเสนอขาย
หลังเสนอขาย
Private Placement Private Placement
ตามข้อ 3.1 (1)
ตามข้อ 3.1 (1)
จํานวนหุน้ ชําระแล้ว (หุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุน้ )
ราคาตลาดจากการคํานวณ
(บาทต่อหุน้ )

2,933,261,050
1.00
0.68

4,588,523,550
1.00
0.48

หลังรวมพาร์
เป็ น
12.90 บาทต่อ
หุ้น
355,699,500
12.90
6.19

หลังลดพาร์เป็ น
1 บาทต่อหุ้น

355,699,500
1.00
6.19

จากตารางข้างต้น ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จะทําให้ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จะเท่ากับ 0.48 บาท ตามข้อมูลการคํานวณในข้อ 3.1 (1) ข้างต้น
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ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท
จะทําให้จาํ นวนหุน้ ชําระแล้วของบริษัทลดลง 12.90 เท่า ซึ่งส่งผลให้ราคาตลาดหลังรวมพาร์ เพิ่มขึน้ 12.90 เท่า เป็ น 6.19 บาท
(แม้ว่าต่อมาจะมีการลดทุนจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น
1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท แต่จาํ นวนหุน้ ชําระแล้วคงเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อ
ราคาตลาด)
จากข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัทที่เกิดจากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนที่
ออกใหม่ให้บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากการรวมพาร์เป็ น 12.90 บาทต่อหุน้ การ
ลดพาร์เป็ น 1.00 บาทต่อหุน้ ประกอบกับผลการดําเนินงานภายหลังการซือ้ MMD ซึ่งคาดว่าจะทําให้บริษัทมีรายได้ในปี 2565
– 2567 ประมาณ 218-220 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 2 เท่าของรายได้รวมจํานวน 109 ล้านบาทในปี 2563 จึง
มีความเห็นว่าราคาใช้สิทธิท่ี 15.00 บาทต่อหุน้ มีความเป็ นไปได้และเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยการกําหนดราคา
เสนอขายตํ่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท เป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้คาํ นึงถึงสภาวะปั จจุบันที่บริษัทอยู่ระหว่างปรับแผนการ
ดําเนินธุรกิจโดยการชะลอธุรกิจจําหน่ายสินค้าในกลุ่มแก๊ดเจ็ต (Gadgets) และมุ่งเน้นธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare
& Wellness) โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่สามารถสร้างผลกําไรให้บริษัทได้อย่างชัดเจน และธุรกิจที่กาํ ลังจะได้เข้ามาของ
MMD จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทได้ เมื่อมารวมกับธุรกิจที่มีอยู่น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยรวมได้ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีผถู้ ือหุน้ จะได้รบั จากธุรกิจที่มีความชัดเจนและอนาคตของ MMD จะทําให้ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ไม่เสียประโยชน์ นอกจากนี ้ ทําให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจํานวนที่ตอ้ งการเพื่อขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจที่วาง
ไว้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปั จจุบัน รวมถึงเงื่อนไขในการเสนอขาย เช่น การห้ามขายหุ้นภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด หากเป็ นการเสนอขายในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 มีความเหมาะสมตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็ น และประโยชน์ท่ีบริษัท จะได้รบั จากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กั ด และเพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ HEMP-W2 ดั ง กล่ า วข้า งต้น
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมตั ิ (1) การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ MORE โดยมีความเห็นว่าการ
จัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนนัน้ มีความ
เหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และ (2) การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
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4.6

เหตุผลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า การเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุ น ให้แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด ในครั้ง นี ้ เป็ น การชํา ระ
ค่าตอบแทนตามแผนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ระหว่าง บริษัท กับ MORE โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จํานวน
ทําให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและบริษัทคาดว่าจะได้รบั ผลตอบแทนที่ดีจากธุรกิจ
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจํากัดในครัง้ นีจ้ ะทําให้บริษัทได้มาซึ่งธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของ MMD เป็ นการเฉพาะ จึงเป็ นวิธีการจัดเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของบริษัท โดยการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่นกั ลงทุนที่มีความพร้อม และมีความสนใจที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยตรงนัน้ ทําให้มีความ
แน่นอนว่าบริษัท จะสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้บริษัทสามารถการเข้าลงทุนในโครงการที่บริษัทอยู่
ระหว่างการศึกษา และเจรจาได้ทนั ที อีกทัง้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะไม่เป็ นภาระต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในการเพิม่ ทุน
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องและผลการดําเนินงานที่ดีขึน้
นอกจากนี ้ การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จะทําให้บริษัทสามารถระดมทุนในระยะเวลาที่
สอดคล้องกับแผนการใช้เงิน อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่
(1)

การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการ
ระดมทุนด้วยวิธีนีต้ อ้ งใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และบุคคลในวงจํากัด

(2)

การออกตราสารหนีห้ รือการกูย้ ืมเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกตราสารหนีห้ รือการกูจ้ าก
สถาบันการเงินจะส่งผลให้บริษัทมีหนีส้ ิน้ ที่มีภาระดอกเบีย้ เพิ่มมากขึน้ และส่งผลให้บริษัท มีตน้ ทุนทาง
การเงินที่สูงขึน้ ซึ่งหากมีเหตุการณ์นอกเหนือจากที่คาดการณ์อาจส่งผลให้บริษัทผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
(Financial Covenants)

(3)

การออกและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering)
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดงั กล่าวมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจํานวน
เงินทุนที่จะได้รบั เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รบั การสนับสนุนจากผูถ้ ือหุน้ เดิมในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทได้ครบตามจํานวนที่คาดการณ์ไว้

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) มีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล
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4.7

บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นประโยชน์กับบริษัท และมีความ
รู้หรือประสบการณ์ทเี่ ป็ นประโยชน์หรือส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

จากธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ MORE ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
MMD จะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัท ทําให้บริษัทสามารถบริหารงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ MORE เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีศักยภาพในการระดมทุน สามารถเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต
4.8

ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ทจี่ ะได้จากผู้ลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับการทีบ่ ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ในราคาตํ่าให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่า
ด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (share-based payments)

จากการหารือกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท การที่บริษัทเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด ในราคา 0.12083 บาทต่อหุน้
ในครัง้ นี ้ เป็ นการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ไม่เข้าเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (share-based payments) และไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
โปรดพิจารณาตารางเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
ราคาเสนอขายหุ้น ประโยชน์ทบี่ ริษทั จะได้จากการเสนอหุ้นต่อบุคคล
ผลกระทบต่องบการเงินตาม
ต่อบุคคลใน
ในวงจํากัด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินว่า
วงจํากัด
ด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
0.12083 บาทต่อหุน้ บริษัทไม่ตอ้ งแสวงหาแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนใน
ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
หุน้ สามัญของ MMD โดยในเบือ้ งต้น บริษัทคาดว่าจะ
มีรายได้จากธุรกิจปั จจุบนั ของ MMD ตามรายละเอียด
ที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น และคาดว่าจะได้รบั ผลตอบแทน
จากการลงทุน (IRR) ประมาณ 26.5%
5.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ในราคาตํ่า

การเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัดโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชดั เจนในราคาที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10
ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ่งจะต้องได้รบั มติอนุมตั ิจ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ จํานวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ย
ละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใน
ราคาตํ่าดังกล่าว และจะต้องได้รบั อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย
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6.

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท ขอรับ รองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ค วามระมัด ระวังในการดําเนิ น การพิ จ ารณาและ
ตรวจสอบข้อมูลของ MORE สําหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนซึ่งบริษัทกําหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคา
ตลาด ดังนีจ้ ึงถือเป็ นราคาเสนอขายที่ ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) แล้ว และมีความเห็นว่า
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนและ
สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง อีกทัง้ การทํารายการในครัง้ นีจ้ ะเป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและ
การเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นีแ้ ล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความความเสียหายแก่บริษัทผูถ้ ือหุน้
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา
89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการพิจารณา
และตรวจสอบข้อมูลของ MORE แล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ MORE ดังกล่าวมีความเหมาะสม MORE
ดังกล่าวมีศกั ยภาพในการลงทุน มีความรู ห้ รือประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ซ่งึ จะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และ
สร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ

(นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 10 กันยายน 2564
ข้าพเจ้า บริ ษั ท เฮลท์ เอ็ มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอรายงานมติ คณะกรรมการบริษั ท
ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษั ท เป็ น จ านวน 2 บาท จากทุน จดทะเบี ย นจานวน 2,933,261,052 บาท เป็ น 2,933,261,050 บาท
โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 2 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญที่
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)

1.2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจานวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,933,261,050 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 3,949,524,275 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท รุ่ น ที่ 2 (HEMP-W2) (“ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ HEMP-W2”)
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
โดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม)

1.3

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้ (การรวม Par) จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ทุนจดทะเบียน*
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุน้ จดทะเบียน*
จานวนหุน้ ชาระแล้ว

ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ (บาท)
6,882,785,325
4,588,523,550
1.00
6,882,785,325
4,588,523,550
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ตราไว้ (บาท)
6,882,785,325
4,588,523,550
12.90
533,549,250
355,699,500
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หมายเหตุ * จานวนทุนจดทะเบียนและจานวนหุน้ จดทะเบียนภายหลัง (1) การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ยงั
ไม่ได้จาหน่ายจานวน 2 หุน้ ตามที่ปรากฏในข้อ 1.1 และ (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 3,949,524,275
บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุ้น เพื่อ (1) จัด สรรให้แ ก่บุค คลใน
วงจากัด (Private Placement) และ (2) รองรับ การใช้สิท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิท ธิ HEMP-W2 ตามที่
ปรากฏในข้อ 1.2 และภายหลังการจัดสรรหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด

1.4

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน
6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 6,882,785,325 บาท เป็ น 533,549,250 บาท และจากทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วจานวน 4,588,523,550 บาท เป็ น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ
หุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และผลขาดทุนสะสมของ
บริษัท โดยมีจานวนหุน้ จดทะเบียนคงเดิมเท่ากับ 533,549,250 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทุนจดทะเบียน
- จานวนหุน้
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
- จานวนหุน้
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
- มูลค่า (บาท)

ก่อนการปรับ

เปลี่ยนแปลง

หลังการปรับ

533,549,250
12.90
6,882,785,325

(11.90)
(6,349,236,075)

533,549,250
1.00
533,549,250

355,699,500
12.90
4,588,523,550

(11.90)
(4,232,824,050)

355,699,500
1.00
355,699,500

ทั้งนี ้ เมื่อบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 1.3 และ
ข้อ 1.4 ข้า งต้น จะส่ ง ผลให้จานวนทุน จดทะเบี ยนและจ านวนหุ้น สามัญเพิ่มทุนเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดังนี ้
(1)

จานวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)

การเพิม่ ทุน

ประเภทหุน้

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน หุน้ สามัญ

จานวนหุน้
(หุน้ )
1,655,262,500*

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )
1*

รวม
(บาท)
1,655,262,500

การใช้เงินทุน
หุน้ บุรมิ สิทธิ
 แบบมอบอานาจทั่วไป
หุน้ สามัญ
(General Mandate)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
*หมายเหตุ: จานวนหุน้ และมูลค่าทีต่ ราไว้ ข้างต้น เป็ นจานวนก่อนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้โดยการรวม
Par และการลดทุนเพือ่ ชดเชยขาดทุนสะสม
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(2)

จานวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering)

การเพิม่ ทุน

จานวนหุน้
(หุน้ )
177,849,750*
-

ประเภทหุน้

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )
1*
-

รวม
(บาท)
177,849,750*
-

*หมายเหตุ จานวนหุน้ และมูลค่าที่ตราไว้ขา้ งต้นเป็ นจานวนภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดย (1) การรวม Par จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 1.00
บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท และ (2) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่ า
หุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ และผลขาดทุนสะสม

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่วน

(หุ้น)

(เดิม : ใหม่)

บุ ค คลในวงจ ากัด ได้แ ก่ 1,655,262,500
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด
(มหาชน) (“MORE”) เพื่อ
ต อ บ แ ท น ก า ร ซื ้ อ หุ้ น
สามั ญ ของบริ ษั ท มอร์
เมดดิคลั จากัด
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี
HEMP-W2 เ พื่ อ จั ด ส ร ร
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของ
บริษัทตามสัดส่วน (Right
Offering)

177,849,750

ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้
หมายเหตุ
(บาทต่อหุ้น) และชาระเงินค่าหุน้

-

0.12083*

-

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
1-4

2:1

0.00

-

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
1-4

(ราคาใช้สิทธิซือ้
หุน้ 15.00 บาท
ต่อหุน้ )

*หมายเหตุ ส่วนลด 82.23 บาท ซึ่งต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท
1. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซือ้ หุน้ สามัญใน บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด (“MMD”) จานวน
249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท จากบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (“MORE”) ซึ่ง (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จด
ทะเบียนและชาระแล้วของ MMD) รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ MMD (“ธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD”) และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา
ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท
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ทั้ง นี ้ ณ วัน ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ท าธุ ร กรรมการซื ้อ หุ้น สามัญ ของ MMD นี ้ MMD มี ทุ น จดทะเบี ย น
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และมีทุนชาระแล้ว 25,000,000 บาท และเมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2564ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเป็ น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
100 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนี ้ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัท กับ มูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่สดั ส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งมีมลู ค่า
ประมาณ 371.53 ล้านบาท กับของบริษัทแล้ว ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach) โดยบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่ อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด
ของหุน้ ของบริษัท) ให้แก่ MORE เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
36.07 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท (คานวณจากจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท ภายหลังการเข้าทา
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD)
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE ดังกล่าว เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จะมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ (ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท) โดยอ้างอิง
จากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาด ของหุน้ ของบริษัท ม่ได้
สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปั จจุบนั ทาให้คาดการณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั ค่อนข้างยาก จึงทา
ให้จาเป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ นหลัก โดยราคาที่ทั้งสองฝ่ ายตกลงกันเป็ นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่ง
เหมาะสมกับสถานะปัจจุบนั ของบริษัท โดยบริษัทกาหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่าย
เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ซ่ึงเป็ นราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้ นี ้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของ
บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริ ษัท ที่คานวณ
ย้อนหลัง 15 วันทาการติ ด ต่ อกัน กล่า วคื อ ระหว่ า งวัน ที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กัน ยายน 2564 เท่ า กับ 0.68 บาทต่ อหุ้น (ข้อมูล จาก
SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD จาก MORE (“ธุรกรรมการจัดสรร
หุ้นเพื่อตอบแทนการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD ”)
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ตามรายละเอียดของธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญ
ของ MMD แล้ว บริษัทจะดาเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมลู ค่าการ
ลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ณ เดือนตุลาคม 2564 MMD อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบนา้ ประปา ถนน พืน้ ที่
เป็ นต้น เพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงเรือนสาหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD คาดว่าการก่อสร้างโรงเรือนจะเสร็จสิน้ ภายในปี 2564 และจะ
สามารถรับรูร้ ายได้จากธุรกิจดังกล่าวในต้นปี 2565 โดยมีรายละเอียดของการลงทุนตามที่ระบุในข้อ 3.1 ของ สารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็ม
ไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด และ
การทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของ
หุน้ สามัญของ MMD (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2)
อนึ่ง การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวถือเป็ นรายการซือ้ และรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของ
บริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จากัด”) ดังนัน้ บริษัทจะต้องขออนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และจะต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4
ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา
ของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคานวณ
ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนัน้ พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 364.62 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทาให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อย
ละ 50 หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

จัด ทารายงานและเปิ ด เผยสารสนเทศเกี่ยวกับ การเข้า ท ารายการของบริษัท ต่ อตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ทัน ที โดยมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(2)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กาหนดในประกาศ
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด
ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการรับ ซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการ
ลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ภายหลังจากที่บริษทั
ได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD

(3)

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และเพื่ออนุมัติ
ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้
เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิบ
สี่วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี่ข อง
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทัง้ นี ้ รายละเอียดของธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD
ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสิน ทรัพย์ข องบริษัท จดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ป อเรชั่น จากัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด และการทยอยลงทุนก่อสร้าง
โรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD
(บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 2 (HEMP-W) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3)
อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD นัน้ จะ
เกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษัท และ MORE (“สัญญาซือ้ ขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและ
สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทน
การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD การลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมี
มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดย
อาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
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(2)

ณ วันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอนั ควรจะ
คาดได้วา่ จะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทาธุรกรรม
การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และ MMD จะไม่มี
ภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกิดจากการทาการค้าปกติ

(3)

สานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
และการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)

(4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ MORE มีมติอนุมตั ิการขายหุน้ สามัญของ MMD ให้แก่บริษทั
รวมถึง การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทาธุรกรรมการซือ้
หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์

ทัง้ นี ้ ตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ มีขอ้ ตกลงกระทาการที่สาคัญว่า MORE จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ของบริษัท และตกลงจะไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งกันกับธุรกิจของ MMD
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือน
และลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ MMD แล้ว โดยมี
มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2)
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นในการ
ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและ
การลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่า การลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการ
จัดสรรหุน้ การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรม
การจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,949,524,275 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,933,261,050 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
3,949,524,275 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) และพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
3. มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกและจั ด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ มทุ น จ านวนไม่ เ กิ น
3,949,524,275 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 1,655,262,500
หุน้ และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering)
จานวน 2,294,261,775 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,655,262,500 หุน้ ในราคา
เสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด
ของหุน้ ของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการซือ้
หุน้ สามัญของ MMD โดย MORE จะนาหุน้ สามัญจานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ของ MMD (หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99
ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD) มาชาระเป็ นค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชาระด้วยเงินสด
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ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงสามารถกาหนดราคา
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
3.2 มีมติอนุมัติให้เสนอต่ อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 177,849,750 หุน้
(จานวนหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามข้อ 4. และการลดทุนเพื่อ
ชดเชยขาดทุน สะสมตามข้อ 5. ด้า นล่ า งนี ้) มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท (หรื อ คิ ด เป็ น จ านวนไม่ เ กิ น 2,294,261,775 หุ้น ก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ โดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1
หน่วย (อัตราการจัดสรรคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามข้อ 4. และการลดทุนเพื่อชดเชย
ขาดทุนสะสมตามข้อ 5. ด้านล่างนี)้ โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท
ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้
ทัง้ จานวน ทัง้ นี ้ การกาหนดสิทธิในการได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุน
สะสมเรียบร้อยแล้วตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ด้า นล่า งนี ้ จะส่งผลให้จานวนทุนจดทะเบียน และจานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับ การใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท
4. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (การรวม Par) จากเดิมมูลค่า
หุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท
5. มติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจานวน 6,349,236,075 บาท
จากทุนจดทะเบียนจานวน 6,882,785,325 บาท เป็ น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 4,588,523,550 บาท เป็ น
355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่า
หุน้ และผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจานวนหุน้ จดทะเบียนคงเดิมเท่ากับ 533,549,250 หุน้

2.2

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

ผูถ้ ือหุน้ เดิม
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประชาชน
บุคคลในวงจากัด
1/

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

ร้อยละต่อ
ทุนชาระแล้ว1/
-

-

-

จานวนหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

หมายเหตุ
-

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
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3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กาหนดวันประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 ในวัน ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ในรู ป แบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย

4.

5.



กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่
วันที่ ................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ



กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

การขออนุ ญ าตเพิ่ ม ทุ น /จั ด สรรหุ้ น เพิ่ม ทุ น ต่อ หน่ วยงานราชการที่เ กี่ย วข้ อ ง และเงื่อ นไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
1.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้
การลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมลู ค่าการลงทุน
รวมประมาณ 134 ล้านบาท การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัย
มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) รวมทั้งอนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ดังกล่าว

2.

การเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม

3.

บริษัทจะต้องได้รบั อนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงาน
ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ให้แก่ MORE เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD รวมถึงการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)

4.

บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
บริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5.

บริษัท จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ น หลักทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทจะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (1) จานวน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้น ละ 0.12083 บาท โดยจั ด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ให้แ ก่ MORE ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement: PP) เพื่ อ เป็ น ค่าตอบแทนสาหรับ ธุ รกรรมการซือ้ หุ้น สามัญ ของ MMD และ (2) จ านวน 177,849,750 หุ้น
(จานวนหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามข้อ 1.3
และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม ตามข้อ 1.4 ของเอกสารฉบับนี)้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 2 หุน้
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สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ) โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท
โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออกเสนอขาย และ
จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ตามสารสนเทศของบริ ษั ท เฮลท์ เอ็ ม ไพร์ คอร์ป อเรชั่ น จ ากั ด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด และการทยอย
ลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ภายหลังจากที่
บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2) และ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3)
ทัง้ นี ้ บริษัทมีแผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้น ดังนี ้
(1)

การออกสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

เพื่อใช้เป็ นค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ซึ่งจะทาให้บริษัทได้มาซึ่งหุน้ สามัญจานวน 249,998 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ของ MMD (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD) ซึ่ง
บริษัทได้ชาระค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามั ญของ MMD ให้แก่ MORE เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.12083 บาทคิดเป็ นมูลค่าไม่
เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งเป็ นการกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัท โดยเป็ น
เป็ นราคาที่อา้ งอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมลู ค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจาก
ราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทเป็ นราคาที่ ไม่ได้สะท้อนภาพพืน้ ฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดใน
ปั จจุบนั ทาให้คาดกรณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั ค่อนข้างยาก จึงทาให้จาเป็ นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ นหลัก โดย
ราคาที่ทงั้ สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปั จจุบนั ของบริษัท
นอกจากบริษัทจะได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ MMD จานวน 3 บริษัท
ได้แก่ (1) บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด (2) บริษัท คานาบิส คลับ จากัด (บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึน้ ใหม่เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2564) และ (3) บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จากัด (บริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการดาเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ )
อันจะทาให้บริษัทขยายฐานลูกค้าได้หลากหลายขึน้ และช่วยเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริษัทในอนาคต
และภายหลังจากที่ทาธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD เสร็จสิน้ แล้วบริษัทจะดาเนินการให้ MMD ทยอย
ลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้าน
บาท
(2)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสารองเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็ นเงินสูงสุดเป็ น
จานวนประมาณ 2,668 ล้านบาท (โดยแผนการใช้เงินจานวนนี ้ ขึน้ อยู่กับจานวนเงินที่บริษัทจะได้รบั ในอนาคต ซึ่งเมื่อมี
ความแน่นอนของเงินที่บริษัทจะได้รบั บริษัทจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ก่อนดาเนินการต่อไป
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นอกจากนี ้ หากสภาวการณ์และจานวนเงินที่บริษัทได้รบั เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและดาเนินการ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดต่อไป)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเบือ้ งต้นของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทจะได้รบั จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ HEMP-W2 สรุปสาระสาคัญดังนี ้
โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

1. โครงการปลูก
กัญชง, กัญชา,
กระท่อม และ
สมุนไพรอื่น ๆ

เพื่อสาหรับการขยายธุรกิจการปลูก กัญชง, กัญชา, กระท่อม และสมุนไพรอื่น ๆ
(ซี่งเป็ นวงเงินเพิ่มเติมจากมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท) ซึง่ บริษัท
คาดว่าจะเริ่มดาเนินการในปี 2565 โดยบริษัทวางแผนที่จะดาเนินการภายใต้
บริษัทย่อย เพื่อรองรับเรื่องของการปลูกทัง้ แบบ Indoor และ Outdoor ภายใต้
บริษัทย่อย และ/หรือ บันทึกข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ
(MOU) ต่าง ๆ ที่มีกบั สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทัง้ ในปั จจุบนั และที่
อาจจะมีเพิม่ อีกในอนาคต รวมถึง

400

- Hemp Seed Oil การปลูกกัญชงแบบ Out Door เพื่อเก็บเมล็ดมาสกัดเอานา้ มัน
และสกัดเอาโปรตีนจากกากของเมล็ด โดยบริษัทได้วางแผนจะดาเนินการร่วมกับ
สหกรณ์การเกษตร และ/หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลงเพื่อ
สนับสนุนและเป็ นประโยชน์ในการยื่นขออนุญาตปลูก
กัญชงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึง่ มีทงั้ ที่ดาเนินการแล้วและที่ยงั อยู่
ระหว่างดาเนินการ
- Hempseed โดยบริษัทได้วางแผนจะดาเนินการนาเข้า การจาหน่าย และการใช้
ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดกัญชง เพื่อแจกจ่ายและปลูก โดยดาเนินการภายใต้
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทงั้ ที่ดาเนินการแล้วและที่ยงั อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
2. โครงการพัฒนา เพื่อสาหรับการวิเคราะห์และวิจยั , การสกัดและพัฒนาสารสกัด และผลิตภัณฑ์
และขยายผลิตภัณฑ์ สมุนไพรต่าง ๆ จะเริม่ ดาเนินการในปี 2565 เช่นเดียวกัน โดยในงบประมาณนี้ จะ
เป็ น
-

งบประมาณสาหรับโรงสกัด อยู่ท่ปี ระมาณ 100 ล้านบาท

-

งบประมาณสาหรับห้องแลปและงานวิจยั อยู่ท่ปี ระมาณ 100 ล้านบาท
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เงินลงทุน
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

-

3. โครงการด้าน
การแพทย์และ
สุขภาพ

งบประมาณสาหรับการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ อยู่ท่ปี ระมาณ 500 ล้าน
บาท โดยจะแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยา, กลุ่มอาหารเสริม
และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะแบ่งออกเป็ น 4
หมวดย่อย ได้แก่ สาหรับบุคคลทั่วไป, ผูป้ ่ วย, ผูส้ งู อายุ และเด็ก โดยบริษัท
วางแผนที่จะดาเนินการภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันทึกข้อตกลง และ/หรือ
โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ ที่มีกบั สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานของรัฐทัง้ ในปั จจุบนั และที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต เช่นเดียวกัน

เพื่อสาหรับการขยายธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ จะเริ่มดาเนินการในปี 2565
ประกอบไปด้วย คลินิกทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
ศูนย์ฟื้นฟูสขุ ภาพผูส้ งู วัย ศูนย์ดแู ลผูส้ งู วัย (Wellness Center/ Anti -aging)
รวมถึง ศูนย์พกั ฟื ้น (Care giver) ซึ่งเป็ นสถานพยาบาลสาหรับพักฟื ้ นของผูส้ งู อายุ
จากการทาหัตการต่างๆ ทางการแพทย์ และบูรณาการกายภาพ ไม่เพียงแต่เป็ น
การพักฟื ้ นเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นสถานบริการ สาหรับพักพิงของผูส้ งู อายุท่วี างแผน
เกษียณอายุอีกด้วย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนและวางกลยุทธ์ตา่ ง ๆ
โดยโครงการต้นแบบดาเนินการภายใต้ บริษัท เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด (Medical
Empire Co., Ltd.) เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วนที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 65
คิดเป็ นเงินร่วมจัดตัง้ จานวน 6.5 ล้านบาท ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อ
ประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก Wellness & Spa ซึง่
สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจใหม่ (New business) ของบริษัท โดย
ภายในโครงการแบ่งการดาเนินธุรกิจเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้ (1) Retreat Wellness
Center (2) Medical Services Clinic และ (3) Online & Offline Retail Shop
ภายใต้การให้คาปรึกษาสุขภาพโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ และผูบ้ ริหารสหคลินิก ที่
ได้รบั การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (2019) ทัง้ นี ้ บริษัทได้รายงานการจัดตัง้
บริษัทย่อย (บริษัท เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2564
ในการนีบ้ ริษัทวางแผนที่จะขยายออกเป็ นสาขาต่าง ๆ เพิ่มอีกในอนาคต โดยใน
การดาเนินการธุรกิจนีก้ ็จะดาเนินการภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันทึกข้อตกลง
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และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ ที่มีกบั สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานของรัฐทัง้ ในปั จจุบนั และที่อาจจะมีเพิม่ อีกในอนาคต
นอกจากนี ้ จะมีการพัฒนาระบบTelemedicine เป็ นระบบการให้บริการติดตาม
และรักษาแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ผ่านทางออนไลน์ อาจจัดตัง้ เป็ นบริษัท
ย่อยใหม่ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา Platform ให้สอดคล้องกับการใช้ขอ้ มูล HIS
และไม่ขดั กับกฎหมาย PDPA
4. เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้สาหรับธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดย
และขยายการลงทุน แบ่งเป็ นเงินทุนหมุนเวียนจานวน 743 ล้านบาท และ เงินทุนสาหรับการขยาย
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กิจการจานวน 300 ล้านบาท
รวม

1,043

2,668

บริษัทคาดการณ์ว่าภายหลังจากที่ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD เสร็จสิน้ แล้ว บริษัทจะเริ่มดาเนินการ
ตามโครงการข้างต้นในช่วงไตรมาสสองของปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ HEMP-W2 ที่กาหนดให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาการสุดท้าย
ของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน ภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
6.

ประโยชน์ทบี่ ริษทั จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
1.

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุน้ ให้แก่ MORE เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD ในครัง้ นี ้
จะทาให้บริษัท มีเงินทุนสาหรับการซือ้ หุ้นสามัญของ MMD จาก MORE โดยไม่กระทบต่อสถานะทาง
การเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ บริษัทไม่ตอ้ งดาเนินการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน
หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

2.

บริษัทจะมีเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมในอนาคต

3.

บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึน้ จากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รบั จากเงินเพิ่มทุน

ทัง้ นี ้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็ นไปตามแผนธุรกิจในปั จจุบนั ในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม จานวนหุน้ ที่มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
และการชาระเงินจริงอาจมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทาให้บริษัทได้รบั เงินน้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ในกรณีดงั กล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น
ดังนี ้ หากบริษัทจะดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทจะรายงานความคืบหน้าและดาเนินการอื่นใดตามที่
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดต่อไป
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7.

8.

ประโยชน์ทผ่ี ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1.

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทั้งนี ้ หากไม่มีเหตุ
จ าเป็ น อื่ น ใด และการจ่ า ยเงิน ปั น ผลนั้น จะต้อ งไม่ กระทบต่อ การด าเนิ น งานปกติ ของบริษัท อย่างมี
นัยสาคัญ หากบริษัทมีกาไรจากการดาเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผูถ้ ือหุน้ จะได้ประโยชน์จากเงิน
ปั นผลที่จะได้รบั ทั้งนี ้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และจะดาเนินการรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุม
ต่อไป

2.

ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ประโยชน์โดยอ้อม โดยภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิ ทธิได้รบั เงินปั นผล
เมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท

3.

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทต่อเมื่อบริษัทได้รบั การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชาระต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่บี ริษัทมีการจ่ายปั นผลก็จะมี
สิทธิท่จี ะได้รบั เงินปั นผลในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิ่ม ทุ น /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื อ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสรุ ปสาระสาคัญของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 6)
9.

คารับรองของคณะกรรมการ

ในกรณี ท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต และระมั ดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นีแ้ ล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อ ให้เกิดความความเสียหายแก่
บริษัท ผูถ้ ือหุน้ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่นั้น เป็ นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้น แทน
บริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4
ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

10.
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

กาหนดเวลาโดยประมาณ

1.

ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทพิจารณาอนุมัติเข้าทาธุรกรรม
การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD

10 กันยายน 2564

2.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD

26 พฤศจิกายน 2564

3.

บริษั ท ได้รับ อนุญ าตจากสานัก งาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้น ให้แ ก่
บุคคลในวงจากัด เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ ของ MMD แทนการชาระ
ด้วยเงินสด

เดือนธันวาคม 2564

4.

บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

5.

บริ ษั ท เสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ MORE เพื่ อ ช าระ เดือนมกราคม 2565 (ขึน้ กับความสมบูรณ์
ค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญใน MMD
ของเงื่อนไขบังคับก่ อนตามสัญญาซื อ้ ขาย
หุน้ ) ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มี
มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผุถ้ ือหุน้

6.

บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั ชาระ
ค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน

7.

บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ โดยการรวม par กับ
กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 7 วั น นั บ แต่ วั น ที่ จ ดทะเบี ย น
เปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ว กั บ กระทรวง
พาณิชย์เสร็จสมบูรณ์

8.

บริษัทจดทะเบียนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม

เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วนั ที่
ได้แจ้งเจ้าหนีข้ องบริษัท ซึ่งการจดทะเบียน
ลดทุนจะเกิดขึน้ ภายหลังการดาเนินการตาม
ธุรกรรมข้อ 6 และ ข้อ 7

9.

วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XW

คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวันกาหนด
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2หลังจาก
บริษั ท เสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้แ ก่
MORE แล้ว

138

ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ มี
มติ

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4
ลาดับ
10.

ขั้นตอนการดาเนินการ

กาหนดเวลาโดยประมาณ

บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพื่อ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right
Offering) รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2)

18 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ หากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติไม่อนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพือ่ ตอบ
แทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
(Whitewash) รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะไม่มีการพิจารณาวาระการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพือ่ จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) รุ่น
ที่ 2 (HEMP-W2) เนือ่ งจากบริษัทจะไม่ได้มาซึ่งธุรกิจของ MMD ทาให้บริษัทยังไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินทีบ่ ริษัทจะได้รบั จากการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right
Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีทวี่ าระการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพือ่ จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (วาระที่ 10) ไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
2/2564 กรณีดงั กล่าวไม่ทาให้ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพือ่ ตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) (วาระที่ 3 ถึง
วาระที่ 9) ซึ่งได้รบั อนุมตั ไิ ปแล้วเป็ นอันเสียไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

_______________________________
( นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา )
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

_______________________________
( นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ )
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระต่อ
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
โดยอาศัยมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ของ

บริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

จัดทาโดย

บริษทั เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

วันที่ 29 ตุลาคม 2564
เรียน

ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เรื่อง

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Whitewash)

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติ
เห็นชอบและให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารซื้อหุน้ สามัญของบริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด (“MMD”)
จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของ
MMD) จากบริษทั มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (“MORE”) ทัง้ นี้ MMD มีบริษทั ย่อยจานวน 3 บริษทั ได้แก่ 1) บริษทั เฮอ
เบิล เทคโนโลยี จากัด (MMD ถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 75) ดาเนินธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยภายใต้
เครื่องหมายการค้า ”การบูร” 2) บริษทั มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิง่ จากัด (“MCF”) (MMD ถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ
99.99) ยังมิได้ดาเนินธุรกิจใดๆและ 3) บริษทั คานาบิส คลับ จากัด (MMD ถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50) ยังมิได้
ดาเนินธุรกิจใดๆ รวมถึงการเข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อหุน้
สามัญของ MMD
โดยบริษทั จะชาระราคาค่าหุน้ ดังกล่าวเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.12083 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายมีส่วนลดร้อยละ 82.23
ของราคาตลาดโดยคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 15 วันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ จะมีมติอนุมตั กิ าร
เข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ โดยคานวณระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ในราคาทีต่ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษทั ตามคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่องการอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซื้อหุน้ สามัญของ MMD
ทัง้ นี้ การเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ MMD ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าซื้อและเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญ
ของ MMD แล้ว บริษทั ฯ จะดาเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและ
กัญชา โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาทคาดว่าจะดาเนินการปลูกสร้างโรงเรือนเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
ปี 2565 รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด”) และเข้าข่าย
เป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธกี าร
คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ตามงบการเงิน
รวมของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษทั สอบทานแล้วนัน้ พบว่ามีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ
364.62 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทาให้มมี ูลค่าของ
รายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรือจาหน่ าย
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ไปซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษทั จดทะเบียนกับบริษทั จดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า)
ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทา
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทา
รายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ ภายหลัง MORE ได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซื้อหุน้ สามัญของ
MMD จะทาให้ MORE ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัดได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นผล
ทาให้ MORE ข้ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริ ษัทฯที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
อย่างไรก็ดี MORE มีความประสงค์ทจ่ี ะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ โดยอาศัย
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอ
ผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ ในการผ่อนผันการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมติดงั กล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อน
ผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การขอผ่อนผันการทาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Whitewash)
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษทั เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษาฯ”)
เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการขอผ่อนผันการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (Whitewash) ดังกล่าวต่อผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
ทัง้ นี้ การคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ ฉบับนี้ ตัวเลขทศนิยมทีแ่ สดงนัน้ อาจเกิด
จากการปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ งที่ 2 หรือตาแหน่งที่ 3 (แล้วแต่กรณี) ทาให้ผลลัพธ์ทค่ี านวณได้จริงนัน้ อาจไม่ตรงกับตัว
เลขทีแ่ สดงในรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ นี้
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สารบัญ

ส่วนที่ 1

บทสรุปของผูบ้ ริหาร

หน้ า
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2

แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน

ส่วนที่ 2 หน้ า 1

ส่วนที่ 3

รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
3.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
3.2 วัตถุประสงค์และความจาเป็ นของการเข้าทารายการ
3.3 ความสมเหตุสมผลของรายการ
3.4 การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD

ส่วนที่ 3 หน้ า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 5
ส่วนที่ 3 หน้า 6
ส่วนที่ 3 หน้า 15

ส่วนที่4

การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิ จการโดยอาศัย
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
4.2 ความเห็นต่อการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ

ส่วนที่ 4 หน้ า 1

ส่วนที่ 5

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ

ส่วนที่ 5 หน้ า 1

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

สรุปข้อมูลของบริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สรุปข้อมูลของบริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด
สรุปข้อมูลของผูข้ อผ่อนผัน
สรุป MOU ทีส่ าคัญ
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ส่วนที่ 4 หน้า 1
ส่วนที่ 4 หน้า 7
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คานิ ยาม
คาย่อ
HEMP หรือ บริษทั ฯ
SOUL
MPGE
SWA
AMT
MDE
MORE
MMD
HBT
MCF
CNB
ผูข้ อผ่อนผันฯ
IFA หรือ ทีป่ รึกษาฯ
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ฯ

:

การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ :
สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดฯ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

:
:
:
:

ประกาศเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ฯ :

ประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ

:

หมายถึง
บริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จากัด
บริษทั สลิม เวลเนสเอเซีย จากัด
บริษทั เอเชีย มิราเคิล เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษทั เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด
บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด
บริษทั เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด
บริษทั มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิง่ จากัด
บริษทั คานาบิส คลับ จากัด
บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด
รายงานความเห็น ของที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระเกี่ย วกับ รายการได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ
การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MMD จานวน 249,998 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 1,655,262,500 หุ้น เพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุน้
สามัญของ MMD
การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ (whitewash) โดยผูข้ อผ่อนผันฯ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อ ง การอนุ ญ าตให้
บริษัท จดทะเบีย นเสนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากัด ลงวัน ที่ 28
ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
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ประกาศครอบงากิจการฯ

: ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
2554 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศขอผ่อนผันการทาคาเสนอ : ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สก.
ซื้อหลักทรัพย์ฯ
29/2561 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการขอผ่ อ นผัน การท าค าเสนอซื้ อ หลัก ทรัพ ย์
ทัง้ หมดของกิจ การ โดยอาศัย มติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของกิจ การ ลงวัน ที่ 30
พฤษภาคม 2561 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
P/E
: อัตราส่วนราคาต่อกาไร
P/BV
: อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
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ส่วนที่ 1 : บทสรุปของผูบ้ ริหาร
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติ
เห็นชอบและให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด จานวน
249,998 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD)
จากบริษทั มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (“MORE”) ทัง้ นี้ MMD มีบริษทั ย่อยจานวน 3 บริษทั ได้แก่ 1) บริษทั เฮอเบิล
เทคโนโลยี จากัด (MMD ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 75) ดาเนินธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยภายใต้
เครื่องหมายการค้า”การบูร” 2) บริษทั มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิง่ จากัด (“MCF”) (MMD ถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ
99.99) ยังมิได้ดาเนินธุรกิจใดๆและ 3) บริษทั คานาบิส คลับ จากัด (MMD ถือหุน้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50) ยังมิได้
ดาเนินธุรกิจใดๆ รวมถึงการเข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อหุ้ น
สามัญของ MMD
การได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ MMD ซึ่งดาเนินธุรกิจการจาหน่ ายสมุนไพรต่าง และมีโครงการทีจ่ ะปลูกพืชกัญชา
และกัญชงจะเป็ นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) ทัง้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจทางด้านสุขภาพ ของ
บริษทั ฯ เพิม่ มากขึน้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก และทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ทีม่ ุ่งเน้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ด้านสมุนไพร และสุขภาพ นอกจากนี้ ธุรกิจของ MMD ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพร
ไทยและสุขภาพนัน้ ยังประกอบไปด้วยพันธมิตรทางธุรกิจที่สาคัญหลายภาคส่วน เช่น การที่ MMD เข้าทาสัญญาความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวมถึงการที่ MMD มีพนั ธมิตรร้านขายยาทัวประเทศ
่
(HEALTH UP) ซึง่ ผู้
ก่อตัง้ เครือข่ายร้านขายยาดังกล่าว (นายวัชระ เปล่งสุรยี )์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ประมาณร้อยละ 25 ใน HBT ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
MMD จึงแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ จะได้ฐานในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร รวมทัง้ กัญชง กัญชา รวมทัง้ การนาเข้าเมล็ด
พันธุก์ ญ
ั ชา กัญชงมาพร้อมดาเนินการต่อได้ทนั ที
การเข้าทารายการดังกล่าว แม้ว่า MMD จะไม่เคยทาธุรกิจด้านกัญชาและกัญชงมาก่อน แต่เนื่องจากเป็ นธุรกิจ
ใหม่ ซึง่ รัฐบาลเพิง่ ผ่อนคลายด้านกฎหมาย ระเบียบ และให้การส่งเสริมธุรกิจทางด้านนี้ แต่กน็ ับเป็ นโอกาสทีจ่ ะเริม่ ต้นทา
ธุรกิจนี้ในระยะเริม่ แรก เช่นเดียวกับบริษัทอีกหลายแห่งที่มโี ครงการเริม่ ต้นในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่ง จะทาให้บริษัทฯ
สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้รวดเร็วกว่าการเริม่ ต้นลงทุนในธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) รวมถึง
ธุรกิจกัญชาและกัญชง ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาให้การศึกษาธุรกิจ สรรหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะการเข้าทาสัญญา หรือ
บันทึกความเข้าใจกับหน่ วยงานการศึกษา หรือหน่ วยงานรัฐนัน้ อย่างน้อยต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี ขึน้ ไปโดยปั จจุบนั
MMDและกลุ่มบริษทั ย่อยได้ดาเนินการทาบันทึกข้อตกลงต่างๆ เช่นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บันทึกความเข้าใจโครงการวิจยั และพัฒนาพืช
กัญชา กัญชง กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และแพทย์สมาคมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน เรียบร้อยแล้วและในปั จจุบนั มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ภายใต้เครื่องหมายการค้า “การบูร”
บริษทั ฯ จะชาระราคาค่าหุน้ ดังกล่าวเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
0.12083 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายมีส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคา
ตลาดโดยคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 15 วันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ จะมีมติอนุ มตั กิ ารเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ โดยคานวณระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9
กันยายน 2564 ซึง่ เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ ซึง่ เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ในราคาทีต่ ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษทั ตามคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการ
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อนุญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซื้อหุน้ สามัญของ MMD
ทัง้ นี้ การเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ MMD ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าซื้อและเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญ
ของ MMD แล้ว บริษทั ฯ จะดาเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและ
กัญชา โดยมีมลู ค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท คาดว่าจะดาเนินการปลูกสร้างโรงเรือนเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
ปี 2565 รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด”) และเข้าข่าย
เป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธกี าร
คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทั ตามงบการเงิน
รวมของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษทั สอบทานแล้วนัน้ พบว่ามีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ
364.62 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทาให้มมี ูลค่าของ
รายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรือจาหน่ าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษทั จดทะเบียนกับบริษทั จดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า)
ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ โดยไม่ได้เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมี
หน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ทีป่ รึก ษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดย
จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ ภายหลังจาก MORE ได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซื้อหุน้ สามัญ
ของ MMD จะทาให้ MORE ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัดได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุน้ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ
รวมทัง้ MORE จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ
HEMP-W2 จานวน 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลีย่ นมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ) เพื่อออก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่ วยละ 0.00- บาท มีราคาใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญในราคา 15.00 บาทต่อหุน้ ในอนาคต ซึ่งเป็ นผลให้ MORE ถือหุน้ ของบริษทั เกิน
กว่าร้อยละ 25 และมีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
(และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
อย่างไรก็ดี MORE มีความประสงค์ทจ่ี ะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ โดยอาศัย
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอ
ผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ ในการผ่อนผันการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมติดงั กล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อน
ผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การขอผ่อนผันการทาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Whitewash)
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษทั เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษาฯ”)
เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการขอผ่อนผันการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (Whitewash) ดังกล่าวต่อผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
ทัง้ นี้ จากการศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ อาทิ เงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียในการเข้า
ทารายการ ความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ รวมถึงความเหมาะสมของการ
เข้าทารายการในครัง้ นี้ ทาให้สามารถสรุปความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ได้ดงั นี้
ข้อดีของการเข้าทารายการ
1
เพิ่ มโอกาสในการกระจายแหล่งที่มาของรายได้และกระแสเงิ นสดในอนาคต
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให้บริษัทฯ ได้รบั โอนหุ้นสามัญของ MMD ซึ่งปั จจุบนั MMD ประกอบธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ การจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสารสกั ด จากสมุ น ไพรไทยและสุ ข ภาพ ภายใต้ สั ญ ญาความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวมถึงยังมีพนั ธมิตรร้านขายยากว่า 150 สาขาทัวประเทศ
่
(HEALTH UP) ซึง่ ผูก้ ่อตัง้
เครือข่ายร้านขายยาดังกล่าว (นายวัชระ เปล่งสุรยี ์) เป็ นผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 25 ใน HBT ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ
MMDทาให้การเข้าลงทุนใน MMD จะทาให้บริษัทฯ มีโอกาสในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง กัญชา ซึ่ง
ปั จจุบนั ได้รบั การสนับสนุ นเชิงนโยบายจากภาครัฐ มาดาเนินการต่อได้ทนั ที ดังนัน้ การลงทุนใน MMD จึงเป็ นการเพิม่
โอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษทั ฯ และผลกาไรในรูปของเงินปั นผล อีกทัง้ ยังเป็ นการกระจายแหล่งทีม่ าของรายได้ซง่ึ ทา
ให้บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งพึง่ พารายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ก่อนเข้าทารายการเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ การเข้าทารายการครัง้ นี้จะเป็ นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare &
Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ธุรกิจทางด้านสุขภาพ บริษทั ฯ จึงเห็นว่าการลงทุนใน MMD ซึ่งรวมถึงสัดส่วนการถือหุน้ ประมาณร้อยละ 75.00
ของ HBTซึ่งประกอบธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ดา้ นสมุนไพรภายใต้ตราสินค้า “การบูร” เช่น ฟ้ าทะลายโจร สเปรย์ยบั ยัง้
เชื้อแบคทีเรียและไวรัส ฯลฯ จะสามารถต่อยอดจากธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพของบริษทั ฯ และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่กจิ การ (Value Added) ไปสู่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการเกี่ยวกับสมุนไพร และสุขภาพต่อไปได้อกี มากในอนาคต
ตัง้ แต่การผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทย รวมถึงกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
และการพาณิชย์ และธุรกิจด้านการบริโภคและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์ อาหารและการขายปลีก ศูนย์การแพทย์ ศูนย์
สุขภาพและความงาม อีกด้วย
2

ลดภาระการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิ ม และการกู้ยืมเงิ น
การทีบ่ ริษทั ฯ เข้าซื้อหุน้ สามัญของ MMD โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทน ทาให้บริษทั ฯ ไม่
ต้องใช้เงินสดในการเข้าซื้อกิจการ ซึง่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ จะใช้เงินสดในการเข้าทารายการ บริษทั ฯ อาจต้องดาเนินการเพิม่
ทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน ซึง่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ดาเนินการเพิม่ ทุนโดยการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ผูถ้ อื
หุน้ เดิมจะมีภาระในการจัดหาเงินทุนเพื่อนามาใช้ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน หรือในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ เลือกแนวทางการ
กู้ยืม เงิน จากสถาบัน การเงิน ก็อ าจมีค วามเป็ น ไปได้น้ อ ยเมื่อ พิจ ารณาผลการดาเนิ น งานของบริษัท ฯ ซึ่ง มีผ ลการ
ดาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในงวดปี 2561 งวดปี 2562 งวดปี 2563 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
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2564 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนที่ (65.31) ล้านบาท (44.78) ล้านบาท (28.37) ล้านบาท และ (21.42) ล้าน
บาท ตามลาดับ ประกอบกับการกู้ยมื เงินจะก่อให้เกิดภาระต่อบริษทั ฯ ในการชาระดอกเบี้ย ดังนัน้ การเข้าซื้อหุน้ สามัญ
ของ MMD โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทน จึงเป็ นแนวทางทีเ่ หมาะสมเมื่อพิจารณาจากสถานะของ
บริษทั ฯ ณ ปั จจุบนั และช่วยลดภาระของผูถ้ อื หุน้ เดิมในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
อย่างไรก็ดี จากแผนการลงทุนสาหรับโครงการของ MMD นัน้ จะต้องมีการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูก และ
อุปกรณ์ ต่างๆเพิ่มเติม ซึ่งจากประมาณการกระแสเงินสดพบว่าต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 134 ล้านบาท
(พิจ ารณารายละเอีย ดเพิ่ม เติม ส่ ว นที่ 3 ข้อ 3.4 การประเมิน มูลค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญของ MMD) โดยจากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายจัดการของบริษทั ฯ และ MMD พบว่า MMD มีแผนจัดหาเงินลงทุนดังกล่าวจากเงินสดภายในกิจการ เงิน
สดจากบริษทั ฯ และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
3

บริษทั ฯ จะมีฐานะการเงิ นที่ม ั ่นคงมากขึ้น
ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2564 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ท่ี 1.02 เท่า ซึ่งเป็ นระดับที่ไม่ได้สูงมาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีผลการดาเนินขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในงวดปี
2561 งวดปี 2562 งวดปี 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนที่
(65.31) ล้านบาท (44.78) ล้านบาท (28.37) ล้านบาท และ (21.42) ล้านบาท ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากรายละเอี ย ดการเข้ า ท ารายการ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จะเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
1,655,262,500 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.12083 บาท ให้แก่ MORE เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ
MMD จะทาให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จานวน 200.00 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนจะลดลงเหลือ
0.47 เท่า (คานวณจากข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ดังนัน้ การเข้าทารายการจะช่วยให้
บริษทั ฯ มีฐานะการเงินทีม่ ั ่นคงมากขึน้ ภายใต้สถานการณ์ในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ทีย่ งั คงมีผลประกอบการขาดทุน และ
อยู่ระหว่างสถานการณ์ทเ่ี ศรษฐกิจมีความผันผวนจาก COVID-19 ในขณะทีธ่ ุรกิจใหม่ๆ ก็อยู่ในช่วงเริม่ ต้น และต้องใช้
ระยะเวลาในการสร้างผลกาไร อีกทัง้ บริษัทฯ อาจจะมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยมื จากสถาบันทาง
การเงินทีม่ ากขึน้ ซึง่ จะช่วยให้การขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคตเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
4

สามารถดาเนิ นธุรกิ จได้อย่างต่อเนื่ อง
การได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ MMD ถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคานวณด้วยวิธกี ารคานวณขนาด
รายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของ
บริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษทั สอบทานแล้วนัน้ พบว่ามีมูลค่าเท่ ากับร้อยละ 364.62
ซึ่งถือว่าค่อนข้างมีนัยสาคัญ และโดยทัวไปอาจท
่
าให้บริษทั ฯ สูญเสียอานาจควบคุมได้ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังสามารถ
บริหารงานภายใต้กรรมการและผูบ้ ริหารชุดเดิมต่อไปได้ เนื่องจาก MORE ไม่มแี ผนส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้า
มากากับดูแลหรือบริหารงานในบริษทั ฯ จึงทาให้กรรมการและผูบ้ ริหารชุดเดิมของบริษทั ฯ สามารถกาหนดทิศทางธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องตามปกติโดยผูถ้ อื หุน้ ฯ สามารถศึกษารายละเอียดสัญญาจะซื้อจะขายเพิม่ เติมได้ในเอกสารแนบ 4
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ข้อเสียของการเข้าทารายการ
1
ผลกระทบด้านสิ ทธิ การออกเสียง (Control Dilution) ด้านส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution) และด้าน
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,655,262,500 หุน้ ให้แก่ MORE เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการได้มาซึง่ หุน้ สามัญ
ของ MMD จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ในด้านสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) ด้านส่วนแบ่ง
กาไร (Earning Dilution) และด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ดังนี้
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
Control Dilution =
Q2 / (Q1 + Q2)
=
1,655,262,500 / (2,933,261,050 + 1,655,262,500)
=
36.07%
โดยที่
Q1
=
จานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทัง้ หมดในปั จจุบนั
Q2
=
จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดทีเ่ สนอขายให้แก่ MORE
จากการคานวณข้างต้น การเข้าทารายการในครัง้ นี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)
โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมจะมีสทิ ธิออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 36.07
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution)
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิสาหรับงวดสิบสองเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2564
ผลกระทบการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
Price Dilution =
(P0 – P2) / P0
=
(0.68 – 0.48) / 0.68
=
29.70%
โดยที่
P0
=
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ทีซ่ ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคานวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 15 วันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ จะมีมติอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ
และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ โดยคานวณระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึง่ เท่ากับ 0.68
บาทต่อหุน้
P2
=
ราคาตลาดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ โดยคานวณจาก
(P0Q1 + P1Q2) / (Q1 + Q2)
P1
=
ราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ให้กบั ผูล้ งทุน ซึง่ เท่ากับ 0.12083 บาทต่อหุน้
โดยที่ Q1 และ Q2 มีความหมายตามทีร่ ะบุไว้ในผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
จากการคานวณข้างต้น การเข้าทารายการในครัง้ นี้จะส่งผลกระทบการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) โดย
ราคาจะลดลงประมาณร้อยละ 29.70 ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ไม่ได้คานึงถึงข้อมูลการซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังมี
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การแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เนื่องจากการซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการเข้าทารายการ
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
2

การถือหุ้นของบริษทั ฯ โดย MORE อย่างมีสดั ส่วนที่มีนัยสาคัญภายหลังการเข้าทารายการ
ภายหลังจากการทารายการแล้วเสร็จในครัง้ นี้จะทาให้ MORE มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้อยละ 36.07 ของทุนจด
ทะเบียนทีช่ าระแล้วของบริษทั ฯ หลังทารายการ โดยแม้ว่า MORE จะไม่ได้ส่งตัวแทนกรรมการ หรือบุคคลใดๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่ MORE จะสามารถคัดค้านวาระทีต่ อ้ งอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเปลีย่ นแปลงทุนจด
ทะเบียน การแก้ไขข้อบังคับ การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และการทารายการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ เป็ นต้น รวมถึงสามารถคัดค้านวาระที่จะต้องมีผู้ออก
เสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในราคาต่า เป็ นต้น ซึ่งผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ อาจมีความเสี่ยง
จากการทีผ่ ขู้ อผ่อนผันอาจใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ฯ ในการคัดค้านวาระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยังไม่เริ่มดาเนิ นธุรกิ จ
แม้ว่าทีป่ รึกษาฯ จะเลือกเฉพาะโครงการทีค่ ่อนข้างมีความชัดเจนมาจัดทาประมาณการทางการเงินเพื่อให้ได้มา
ซึ่งมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD บนสมมติฐานของความระมัดระวังในการประเมินมูลค่าแล้วนัน้ ทว่าโครงการ
ส่ ว นใหญ่ ข อง MMD ยัง มิไ ด้มีก ารเริ่ม ดาเนิ น การ โดยปั จ จุ บ ัน โครงการโรงเพาะปลู ก กัญ ชาและกัญชงที่ท่ีปรึกษาฯ
พิจารณานามาจัดทาประมาณการทางการเงินนัน้ อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการก่อสร้าง โดยคาดว่า จะใช้เงินลงทุนเพิม่ เติมอีก
ประมาณ 134 ล้านบาทและคาดว่าจะเริม่ มีรายได้จากการดาเนินงานครัง้ แรกในปี 2565 จึงทาให้โครงการต่างๆ ยังไม่มี
ผลการดาเนินงาน (Track record) ให้ผลู้ งทุนทราบ มีเพียงเฉพาะธุรกิจของ HBT ทีเ่ ริม่ ดาเนินธุรกิจไปแล้วเท่านัน้ โดย
กรณีท่กี ารดาเนินโครงการของ MMD ไม่เป็ นไปตามคาด อาจทาให้ผลตอบแทนทีผ่ ู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ จะได้รบั อาจไม่
เป็ นไปตามคาดหมายได้
3

ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
1
ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ไม่เกิ ดผลกระทบการลดลงด้านสิ ทธิ ออกเสียง ผลกาไร และราคาหุ้น
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ตัดสินใจไม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่เกิดผลกระทบการลดลงด้านสิทธิ
ออกเสียง ผลกาไร และราคาหุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3.2.2.1 เกิดผลกระทบด้านสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) ด้าน
ส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution) และด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
ข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ
1
ผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ สูญเสียโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิ จของ MMD และโอกาสในการต่ อยอดทาง
ธุรกิ จด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness)
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ตัดสินใจไม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะสูญเสียโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจของ MMD
ซึง่ ปั จจุบนั มีการทาสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวมถึงยังมีพนั ธมิตรร้านขายยาหลายสาขา
ทัวประเทศดั
่
งทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น ซึง่ ถือว่ามีความชัดเจนด้านเอกสารสัญญาและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าระดับหนึ่ง
เช่น ช่องทางการขายส่งผ่านร้านขายยาในเครือข่ายของผูถ้ อื หุน้ ของ HBT, Foodland, 7-Eleven รวมทัง้ ช่องทางออนไลน์
อีกด้วย แม้ว่าโครงการต่างๆ ดังกล่าวจะยังไม่ได้เริม่ ดาเนิน การไปมาก ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จึงอาจสูญเสียโอกาส
ในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง กัญชา รวมทัง้ อาจสูญเสียโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านการส่งเสริม
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สุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็ นการต่อยอดจากธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพของบริษทั ฯ
และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่กจิ การ (Value Added) ไปสู่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการเกีย่ วกับสมุนไพร และสุขภาพ
ต่อไปได้อกี มากในอนาคต
2

บริษทั ฯ ต้องใช้เวลาในการพิ จารณาลงทุนโครงการอื่นๆ ต่อไป
กรณีท่บี ริษทั ฯ ตัดสินใจไม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะต้องดาเนินการหาโครงการอื่นเข้าลงทุนเพื่อทา
ให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ปรับตัวดีขน้ึ จึงอาจทาให้บริษทั ฯ เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสขึน้ หากปฏิเสธการเข้าลงทุน
ในหุ้นสามัญของ MMD ตามรายละเอียดการเข้าทารายการในครัง้ นี้ นอกจากนี้ บริษัทหรือโครงการอื่นๆ ที่บริษัทฯ
พิจารณาในอนาคตอาจให้ผลตอบแทนทีต่ ่ากว่า หรือมีความเสีย่ งจากการดาเนินโครงการทีส่ งู กว่าโครงการในครัง้ นี้ ซึง่ จะ
ทาให้ความคุม้ ค่าในการเข้าลงทุนสาหรับโครงการในอนาคตลดลง
ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
1
ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั อนุมตั ิ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทารายการ
ในการเข้าทารายการครัง้ นี้ ทัง้ ในส่วนของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ
บริษัทฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ท่ที ่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุ มตั ิการเข้าทารายการ
ข้างต้น ก็จะทาให้บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าทารายการได้ ซึ่งส่งผลให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสในการได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ
MMD ซึง่ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสุขภาพ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีแ่ นวโน้ม
ในการสร้างผลกาไรที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness)
ความเสี่ยงจากการที่ผ้ลู งทุนจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นเพิ่ มขึ้นเกิ นกว่าร้อยละ 25.00 ภายหลังจากการเข้า
ทารายการ
ถึงแม้ว่า MORE จะไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
องค์กร และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ รวมถึงจะไม่มกี ารส่ งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ หรือ
บริหารงานในบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม MORE จะยังคงสามารถใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ ซึง่ ภายหลังการเข้า
ทารายการ ผู้ขอผ่อนผันจะถือหุน้ ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 36.07 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึ่ง
MORE จะสามารถคัดค้านวาระทีต่ ้องอนุ มตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน การแก้ไขข้อบังคับ
การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และการทารายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ เป็ นต้น รวมถึงสามารถคัดค้านวาระที่จะต้องมีผู้ออกเสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ
10.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเสนอขายหุ้ นสามัญเพิม่
ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในราคาต่า เป็ นต้น ซึ่งผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการทีผ่ ขู้ อผ่อนผันอาจใช้
สิทธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ฯ ในการคัดค้านวาระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
นอกจากนี้ ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ ในกรณีท่ี
MORE ได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ อีกไม่เกินประมาณร้อยละ 13.93 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะ
ทาให้ MORE ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่ถงึ หรือไม่ขา้ มร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ MORE จะไม่
มีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศครอบงากิจการฯ และในกรณีท่ี MORE สามารถ
เข้าถือหุน้ ในบริษทั ฯ ได้ในจานวนทีใ่ กล้เคียงร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ อาจทาให้ผู้ขอผ่อนผัน
2
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สามารถควบคุมวาระทีต่ อ้ งใช้เสียงข้างมากในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากโดยปกติแล้วในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอาจไม่ได้เข้าประชุม หรือไม่ได้มอบฉันทะเพื่อให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
3

ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการก่อสร้าง
ในโครงการโรงเพาะปลูกพืชกัญชา กัญชงต่างๆ ของ MMD นัน้ ได้มกี ารกาหนดแผนในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 และเริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2565 จึงทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากงานก่อสร้างของ
MMD ทีอ่ าจดาเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากปั ญหาการก่อสร้างผิดพลาด หรือความเสีย่ ง
จากปั จจัยจากธรรมชาติต่างๆ เช่น ฝนตก น้าท่วม หรือการรับส่งวัสดุอุปกรณ์ล่าช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ ซึง่ จะทาให้กระทบต่อ
ผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการก่อสร้างโรงเพาะปลูกนัน้ ไม่ได้เป็ นโครงการก่อสร้างทีม่ คี วามซับซ้อนเหมือนกับการ
ก่อสร้างสินทรัพย์อ่นื ๆ เช่น โรงงานเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้ า ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะการการก่อสร้างงานติดตัง้
โรงเรือน โรงเก็บของ งานระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าและน้า ซึง่ MMD คาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียงประมาณ
2 เดือนต่อโรงเรือนเท่านัน้ จึงทาให้ความเสีย่ งจากความล่าช้าในการก่อสร้างมีค่อนข้างน้อยทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้สอบถาม
ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะ โครงการ HEMPSPACE ซึง่ เป็ นโครงการขนาดใหญ่ พบว่าอยู่ในระหว่าง
การปรับ พื้น ที่ และไม่ ไ ด้ร ับผลกระทบใดๆจากภาวะน้ า ท่วมที่กาลังเกิด ขึ้น ในขณะนี้ ที่ป รึก ษาฯจึงเห็น ว่า จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อประมาณการจากความเสีย่ งดังกล่าว
ความเสี่ยงจากการที่โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยังไม่เริ่มดาเนิ นธุรกิ จ
การจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้คดั เลือกเฉพาะโครงการที่ค่อนข้างมีความชัดเจน
เพื่อให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD บนสมมติฐานของความระมัดระวังมากทีส่ ุด แม้ว่า MMD จะมีโครงการ
อื่นๆ ทีอ่ ยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเข้าลงทุนเช่นกัน อย่างไรก็ดี โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยังมิได้มกี ารเริม่ ดาเนินการ
โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และคาดว่าจะเริม่ มี
รายได้จากการดาเนินงานครัง้ แรกในปี 2565 ทาให้กรณีทก่ี ารดาเนินโครงการของ MMD ไม่เป็ นไปตามคาด อาจทาให้
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รบั อาจไม่เป็ นไปตามคาดหมายได้ และอาจกระทบต่อผลการดาเนินงานและ
สถานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่ า งไรก็ ดี ปั จจุ บ ั น MMD มี ก ารศึ ก ษาโครงการและประกอบธุ ร กิ จ ภายใต้ สั ญ ญาความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาชัน้ นาของไทยเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐ เช่น กรม
แพทย์แผนไทย ซึ่งจะช่วย MMD ในด้านการสนับสนุ นองค์ความรูแ้ ละบุคลากรทีส่ าคัญได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ MMD ยังมี
พันธมิตรร้านขายยาทีถ่ อื เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายทีส่ าคัญกว่า 150 สาขาทัวประเทศ
่
ทาให้การเข้าลงทุนใน MMD จะ
ทาให้บริษทั ฯ มีโอกาสในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง กัญชา มาพร้อมดาเนินต่อได้ทนั ที โดยจากแผนการ
ลงทุนสาหรับโครงการของ MMD นัน้ จะต้องมีการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกเพิม่ เติม ซึ่งจากประมาณการกระแสเงินสด
พบว่าต้องใช้เงินลงทุนเพิม่ เติมอีกประมาณ 134 ล้านบาท (พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมส่วนที่ 3 ข้อ 3.4 การประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MMD) นอกจากนี้ HBT ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ MMD นัน้ ได้มีการเริ่มดาเนินธุรกิจ
จาหน่ ายสินค้ามาแล้วระยะหนึ่ง แล้วมีรายได้เชิงพาณิชย์ให้เห็นในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2564 อย่างชัดเจน จึงทาให้
โครงการต่างๆ ของ MMD และบริษทั ย่อยนัน้ ค่อนข้างมีความน่ าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนธุรกิจทีม่ กี ารดาเนินงาน
แบบบูรณาการกับหลายภาคส่วน
4
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ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิ จของ MMD
ธุรกิจของ MMD ทีเ่ กีย่ วข้องกับพืชสมุนไพรได้แก่ กัญชา กัญชง รวมทัง้ ธุรกิจของ HBT ทีจ่ าหน่ายสินค้าภายใต้
แบรนด์ “การบูร” นัน้ ถือเป็ นธุรกิจที่มที ศิ ทางการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะการที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุ นการปลูกและ
จาหน่ ายพืชสมุนไพรในช่วง 1-2 ปี ท่ผี ่านมา ตัวอย่างเช่น การประกาศนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์และกัญชงเพื่อ
เศรษฐกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงให้คุม้ ค่า และกากับดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มคี ุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัย เป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมการใช้เพื่อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ท่กี ฎหมาย
กาหนด ซึ่งถือเป็ นการสนับสนุ นอุตสาหกรรมตัง้ แต่ต้นน้ า เช่น เกษตรกรผูเ้ พาะปลูก ไปจนถึง อุตสาหกรรมปลายน้ าทีม่ ี
การจาหน่ ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามเกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายเหล่านี้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมตัง้ แต่ตน้ น้าจนถึงปลายน้า รวมถึงธุรกิจของ MMD เอง ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะส่งผลกระทบทัง้ เชิงบวกและลบต่อโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้ เช่นเดียวกับกรณีท่ี MMD
ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ก็จะทาให้ MMD ไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจได้ตามแผนธุรกิจทีว่ างไว้ได้
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะดาเนิน การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างใกล้ชิด และจะ
ดาเนินการประเมินสถานการณ์รวมทัง้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ทนั ท่วงที เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทัง้ ต่อการดาเนิน
ธุรกิจและผูล้ งทุน และจะดาเนินการแจ้งผู้ลงทุนให้ทราบกรณีทม่ี เี หตุการณ์ใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจ
กระทบต่อการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้ ปั จ จุ บ ัน MMD อยู่ร ะหว่ า งการขออนุ ม ัติก ารพิจ ารณาโครงการโรงเพาะปลู ก กัญ ชา กัญ ชงกับ
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพืชเสพติด ซึ่งแต่งตัง้ โดยมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมลงนามในสัญญา MoA (ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการร่างสัญญากับทางมหาวิทยาลัย) โดยมีกาหนดการเริม่ การก่อสร้างโรงเพาะปลูก โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จึงอาจมีความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการฯ ไม่พจิ ารณาอนุญาตให้ MMD ดาเนินโครงการ
ข้างต้นและลงนามใน MoA กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ หรืออาจมีการพิจารณาอนุมตั ลิ ่าช้าทาให้เกิดความเสีย่ งในการล่าช้า
จากการก่อสร้างและดาเนินการ รวมทัง้ ยังมีขนั ้ ตอนการขออนุญาตการประกอบธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งอาจมีประเด็นความเสีย่ งการไม่พจิ ารณาอนุ ญาตหรือความล่าช้า
ในการอนุญาตเช่นเดียวกัน โดย MMD ประเมินว่าประเด็นดังกล่าวเป็ นเพียงขัน้ ตอนการดาเนินการหนึ่ง และมีความเสีย่ ง
ที่จะไม่ได้รบั อนุ ญาตอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ าพร้อมทัง้ ยังได้มีการประสานงาน ติดตามกับเจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบความคืบหน้าของขัน้ ตอน เพื่อนามาประเมินโอกาสและผลกระทบในด้านต่างๆ อยู่เป็ นระยะ
ทัง้ นี้ แม้ว่า บริษทั ฯ อาจจะสามารถดาเนินการต่างๆ เพื่อดาเนินธุรกิจด้านกัญชาและกัญชงเองก็ตาม แต่ในการ
ติดต่อกับหน่ วยงานมหาวิทยาลัย หรือหน่ วยงานรัฐต่างๆ เพื่อให้ได้ใบอนุญาต หรือ MOU ต่างๆนัน้ นอกจากจะต้องเริม่
จากการเข้าพบติดต่อบุคลากรของหน่วยงานทีถ่ ูกต้อง ทาความรูส้ กึ คุน้ เคย รวมทัง้ การติดต่อตามขันตอนต่
้
างๆ นัน้ ต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าว อาจเกิดความไม่แน่ นอนทางด้านกฎระเบียบต่างๆ หรือสถานการณ์ทาง
การเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ บริษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการได้ หรือ อาจจะล่าช้าออกไปอีก จนอาจทาให้เสียโอกาส
ในการดาเนินธุรกิจได้
6

ความเสี่ยงจากการวัฒนธรรมองค์กรที่อาจต่างกันระหว่างบริษทั ฯ และ MMD
ภายหลังการเข้าทารายการในครัง้ นี้ การร่วมดาเนินงานระหว่างบริษทั ฯ และ MMD ในฐานะบริษทั ย่อย ซึง่ อาจมี
วัฒนธรรมองค์กร กลุ่มลูกค้า ขัน้ ตอนการทางาน ทีแ่ ตกต่างกันนัน้ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการร่วมดาเนินงาน ส่งผลให้
การร่วมดาเนินงานและประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการต่อยอดทางธุรกิจของทัง้ 2 บริษทั อาจไม่เป็ นไปตามแผนการที่
ตัง้ ใจไว้
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อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทาการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ขัน้ ตอนการทางาน โครงการต่างๆ และโครงสร้าง
องค์กรของ MORE อย่างละเอียด เพื่อนามาวางแผนกลยุทธ์องค์กรภายหลังจากทีม่ กี ารเข้าทารายการ โดยจะพยายามทา
การสื่อสารเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ดงั กล่าวให้ทุกฝ่ ายทราบอย่างทัวถึ
่ ง เพื่อให้ การต่อยอดทางธุรกิจของภาพรวมในองค์กร
เป็ นไปได้อย่างราบรื่น
เมื่อพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อดีและ
ข้อด้อยของการไม่เข้าทารายการ รวมถึงความเสีย่ งของการเข้าทารายการทีป่ รึกษาฯ เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
ในส่วนของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ด้วยวิธกี ารต่างๆ ทีป่ รึกษาฯ สามารถสรุปผลการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น
วิ ธีการประเมิ น
(ล้านบาท)
(บาท)
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
25.85
103.42
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
n.a.
n.a.
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
n.a.
n.a.
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
n.a.
n.a.
วิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
330.18 – 442.96
1,320.72 – 1,771.86
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจเป็ นวิธที เ่ี หมาะสมทีส่ ุด เนื่องจากเป็ นวิธกี ารทีป่ ระเมินมูลค่า โดย
เลือกใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าสาหรับแต่ละบริษทั ทีแ่ ตกต่างกันไป โดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะการดาเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั
โดยคานึงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลการดาเนินงานทีค่ าดว่าจะเกิดจากโครงการในอนาคต รวมทัง้ MMD เพิง่ เริม่
ดาเนินธุรกิจได้ไม่นาน ยังไม่ปรากฎผลดาเนินงานทีช่ ดั เจน จึงทาให้การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าธุรกิจ
น่ าจะสามารถสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของ MMD ได้อย่างเหมาะสม โดยจากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ามูลค่ายุตธิ รรมของ
หุ้นสามัญของ MMD ตามวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ อยู่ ระหว่าง 330.18 ล้านบาท ถึง 442.96 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ น
มูลค่าต่อหุ้นระหว่าง 1,320.72 บาทต่อหุ้น ถึง 1,771.86 บาทต่อหุ้น โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 371.53 ล้านบาท หรือคิ ด
เป็ นมูลค่าต่อหุ้น 1,486.14 บาทต่อหุ้น
ขณะที่ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น
วิ ธีการประเมิ น
(ล้านบาท)
(บาท)
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
153.11
0.05
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
n.a.
n.a.
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
n.a.
n.a.
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
936.33 - 1,280.17
0.32 - 0.44
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
1,320.18 - 2,088.09
0.45 - 0.71
วิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
199.21 - 278.05
0.07 - 0.09
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ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจเป็ นวิธที ่เี หมาะสมทีส่ ุด เนื่องจากเป็ น วิธกี ารทีป่ ระเมินมูลค่า โดย
เลือกใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าสาหรับแต่ละบริษทั ทีแ่ ตกต่างกันไป โดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะการดาเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั
จึงทาให้การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าธุรกิจสามารถสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของบริษทั ฯ ได้อย่างเหมาะสม
โดยจากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ตามวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ อยู่ระหว่าง
199.21 ล้านบาท ถึง 278.05 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง 0.07 บาทต่อหุ้น ถึง 0.09 บาทต่อหุ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีร่ าคาเสนอขายหุ้นละ 0.12083 บาทต่อหุน้ พบว่าราคา
เสนอขายดังกล่าวอยู่สงู กว่าช่วงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ ดังนัน้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนจึงมีความเหมาะสม อนึ่ง ที่ปรึกษาฯ พิจารณาไม่ใช้ มูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งประเมินด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด เนื่องจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการพิจารณาเพียงข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ในอดีตเท่านัน้ ซึ่งสะท้อนถึง อุปสงค์และอุปทานของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในอดีต รวมถึงความคาดหวังของนัก
ลงทุนต่อผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษทั ฯ ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ โดยอุปสงค์และอุปทานของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
อาจเกิดจากการเก็งกาไรของนักลงทุน โดยอาจมิได้คานึงถึงมูลค่าพื้นฐานของบริษัทฯ ซึ่งจากการพิจารณาผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ พบว่าบริษทั ฯ มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2559 จนถึงปั จจุบนั บริษทั ฯ
มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด ประกอบกับราคาซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เพิง่ ได้เริม่ ปรับตัวเพิม่ ขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญในช่วงปี 2564 โดยราคาซื้อขายเฉลีย่ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในปี 2563 ยังอยู่เพียงแค่ 0.09 บาท ซึง่
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ มิได้สอดคล้องกับผลการดาเนิน
ของบริษทั ฯ อีกทัง้ ระหว่างการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มิได้มพี ฒ
ั นาการทีส่ าคัญเกี่ยวกับ
การดาเนินธุรกิจซึ่งอาจทาให้บริษทั ฯ กลับมามีผลประกอบการทีเ่ ป็ นกาไรและสอดคล้องกับการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคา
ซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าราคาตลาดอาจไม่สามารถสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ณ ปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ดี โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยังมิได้มกี ารเริม่ ดาเนินการ โดยปั จจุบนั โครงการโรงเพาะปลูกกัญชา
และกัญชงทีท่ ป่ี รึกษาฯ พิจารณานามาจัดทาประมาณการทางการเงินนัน้ อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการก่อสร้างโดยคาดว่าจะใช้
เงินลงทุนเพิม่ เติมอีกประมาณ 134 ล้านบาทและคาดว่าจะเริม่ มีรายได้จากการดาเนินงานครัง้ แรกในปี 2565 จึงทาให้
โครงการต่างๆ ยังไม่มผี ลการดาเนินงาน (Track record) ให้ผู้ลงทุนทราบ มีเพียงเฉพาะธุรกิจของ HBT ที่เริม่ ดาเนิน
ธุรกิจไปแล้วเท่านัน้
จากการพิจารณานโยบายและแผนการบริหารกิจการ ซึง่ ผูข้ อผ่อนผันฯ ไม่มนี โยบายการเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลัก
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ประกอบกับประโยชน์
ผลกระทบ และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯ มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษทั ฯ จะได้โอกาสในการรับรูผ้ ลการดาเนินงานของ MMD ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
และสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสุขภาพ ซึ่งเป็ นธุรกิจทีแ่ นวโน้มในการสร้างผลกาไรทีด่ ี ถึงแม้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษทั ฯ ในด้านสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) ร้อยละ 36.07 และด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price
Dilution) ร้อยละ 29.70 รวมทัง้ การที่ผู้ขอผ่อนผันฯ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 36.07 ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ ผูข้ อผ่อนผันฯ จะสามารถคัดค้านวาระทีต่ อ้ งอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในบางเรื่องได้
และเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราการแลกหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
1,655,262,500 หุน้ ให้แก่ MORE เพื่อตอบแทนการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ MMD จานวน 249,998 หุน้ หรือคิดเป็ นอัตรา
แลกหุน้ ทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ จานวน 6,621.10 หุน้ ต่อ หุน้ สามัญของ MMD จานวน 1 หุน้ ประกอบกับมูลค่ายุตธิ รรม
ของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ และ MMD ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาฯ พบว่าอัตราการแลกหุน้ ซึ่งคานวณจากมูลค่ายุตธิ รรม
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ของหุน้ สามัญซึง่ ประเมินโดยทีป่ รึกษาฯ มีจานวนสูงกว่า (ออกหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มากกว่าจานวนทีต่ กลงกับ MORE)
จึงทาให้การเข้าทารายการโดยรวมมีความสมเหตุสมผลทางด้านราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ายุติธรรมขอบล่าง
มูลค่ายุติธรรมขอบบน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (บาท/หุน้ )
0.07
0.09
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD (บาท/หุน้ )
1,320.72
1,771.86
อัตราการแลกหุ้น (หุ้นของบริษทั ฯ : หุ้นของ MMD)
19,446.72 : 1
18,692.21 : 1
ทัง้ นี้ จากการพิจารณาเหตุผล ความจาเป็ น ข้อดี ข้อเสีย ความเสีย่ งในการเข้าทารายการ รวมทัง้ การประเมิน
มูลค่าต่างๆ จะเห็นว่า แม้บริษทั ฯ อาจจะสามารถดาเนินการในโครงการต่างๆ ในลักษณะเดียวกับ MMD ได้เช่นกัน แต่
บริษทั ฯ ก็จะต้องใช้เวลานานมากกว่า 1 ปี ขน้ึ ไป ในการติดต่อ และขออนุ ญาตตามขัน้ ตอนทางราชการต่างๆ ซึ่งอาจไม่
สามารถดาเนินการได้ในระยะเวลาดังกล่าว และอาจเสียโอกาสทีจ่ ะได้ดาเนินธุรกิจใหม่ชา้ กว่ารายอื่นๆ เมื่อเทียบกับการที่
บริษทั ฯ สามารถดาเนินการได้ทนั ทีท่เี ข้าทารายงานได้มาซึ่ง สินทรัพย์ MMD เนื่องจากการทีจ่ ะเริม่ ต้นศึกษาธุรกิจ การ
เข้าติดต่อ เจรจา เพื่อทาบันทึกความเข้าใจ หรือ ดาเนินการขออนุ ญาตต่างๆกับหน่วยงานรัฐ หน่ วยงานการศึกษาต่างๆ
นัน้ จะต้องใช้เวลานานพอสมควร ซึ่งเป็ นไปตามปกติของขัน้ ตอนทางราชการ ในขณะที่ MMD ในปั จจุบนั ได้มบี นั ทึก
ความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น
(ก) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากกัญชา กัญชง และ
กระท่อมแบบครบวงจร” ระหว่าง 3 หน่ วยงาน ได้แก่ (1) บริษัท มอร์เมดดิคลั จากัด (2) กรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก (3) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
(ข) บันทึกความเข้าใจ โครงการการวิจยั และพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษทั มอร์เมดดิคลั จากัด กับ
มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ร่ ว มกัน วิจ ัยและพัฒนาสายพัน ธุ์กัญ ชาและกัญชง พัฒ นาเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมขยายพันธุ์ การเพาะปลูกการผลิตเพื่อการสกัดสารในกัญชงและกัญชา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจยั และพัฒนา
เพื่อนาเมล็ดไปทาเป็ นอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้จากลาต้น แกน และเปลือก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสาอาง และประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ทัง้ นี้ รายละเอียดบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ของโครงการกัญชงแม่โจ้ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คู่สญ
ั ญา
2. บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด (MMD)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ขอบเขตหน้ าที่ที่
1. สนับสนุนองค์ความรู้ นักวิชาการ และสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
สาคัญ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ MMD
1. สนับสนุนและจัดหางบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการดาเนินโครงการ โดย
ไม่คดิ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากมหาวิทยาลัย
2. ดาเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในนามมหาวิทยาลัย และออกค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินการทัง้ หมด
3. สนับสนุนและจัดหาทุนให้แก่นักวิจยั ในการดาเนินการภายใต้โครงการ
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(ค)บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง บริ ษั ท มอร์ เ มดดิ ค ั ล จ ากั ด กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการพัฒนา
งานวิจยั และนวัตกรรมพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ผลิตสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชุนหรือเกษตรกรให้สามารถดาเนินการผลิตพืชเสพติดให้มคี ุณภาพและมาตรฐานทัง้ นี้ รายละเอียดบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ของโครงการกัญชาสกลฯ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คู่สญ
ั ญา
2. บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด (MMD)
1. MMD มีหน้าทีร่ ่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดหางบประมาณ และเป็ นช่องทางในการรับ
ขอบเขตหน้ าที่ที่
ซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชาของวิสาหกิจชุมชน
สาคัญ
2. มหาวิทยาลัย มีบทบาทในการศึกษาวิจยั และเป็ นทีป่ รึกษาเกีย่ วกับพืชเสพติดในเรื่อง
สายพันธุก์ ารเพาะปลูก กระบวนการผลิต การสกัด การวิเคราะห์สารสาคัญและความ
ปลอดภัย การแปรรูปการกาหนด และควบคุมคุณภาพ การตามสอบ และการจัดเตรียม
สถานทีผ่ ลิตเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการสกัดหรือผลิตภัณฑ์
(ง) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ “การบูร” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข (2) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (3) บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการส่งเสริมผูป้ ระกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มกี ารขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย ทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น (รายละเอียดในเอกสารแนบ 4 สรุป MOU ทีส่ าคัญ)
ซึง่ หากบริษทั ฯเข้าทารายการได้สาเร็จ ก็จะสามารถเข้าดาเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องได้ทนั ที ตามเป้ าหมาย
ทางธุรกิจของบริษทั ฯ ทีจ่ ะให้ความสาคัญกับธุรกิจเพื่อสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษทั ฯ ก็จะต้องลงทุนเพิม่ เติมอีกประมาณ 134
ล้านบาทในโครงการต่างๆ ของ MMD โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายใน หรือหากไม่เพียงพอ ก็อาจพิจารณาในการกู้ยมื
จากสถาบันการเงินได้
ด้วยเหตุผลในข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ ฯ มีความสมเหตุสมผล
และผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ิ การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ
โดยสรุป ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในด้านผลประโยชน์ต่อธุรกิจต่อบริษทั ฯ ข้อดี ข้อเสียในการทารายการ ความเสีย่ ง
และผลกระทบจากการทารายการ รวมทัง้ การประเมินมูลค่าดังรายละเอียดข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ิ
ให้ท ารายการได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ และการขอผ่ อ นผัน การท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ โ ดยอาศัย มติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
(Whitewash) ในครัง้ นี้
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ซึง่ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล
เอกสาร และร่างเอกสารที่ได้รบั การสัมภาษณ์ ผู้บริหารและผู้ท่เี กี่ยวข้อง เป็ นความจริงสมบูรณ์ และถูกต้อง รวมทัง้
พิจ ารณาเงื่อ นไขและข้อ กาหนดของการเข้า ทารายการดัง กล่ า ว ที่ป รึก ษาฯ พิจ ารณาว่ า สมมติฐานที่ใ ช้ในการจัด
เตรียมการประเมินมูลค่าในครัง้ นี้มคี วามสมเหตุสมผล เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลทีม่ อี ยู่ในช่วงเวลาที่ศกึ ษา
เท่านัน้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ได้ ทัง้ นี้
การตัดสินใจทีจ่ ะอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
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ส่วนที่ 2: แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯ
จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ และเอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณชน
ทัวไป
่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1. มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และสารสนเทศทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ และการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯ
2. เอกสารสาคัญ เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และรายชื่อผู้ถือหุ้น ของนิติบุคคลที่
เกีย่ วข้องกับการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯ เช่น บริษทั ฯ และบริษทั ใน
เครือ เป็ นต้น
3. งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ เป็ นต้น
4. รายงานประจาปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (56-1) ของบริษทั ฯ
5. การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงผูข้ อผ่อนผันฯ
6. ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม
7. เอกสารข้อมูล และสัญญาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการ
ทัง้ นี้ ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งทีป่ รึกษาฯ ได้รบั ตลอดจน
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็ นข้อมูลที่ถู กต้องและเป็ นความจริง โดยที่ปรึกษาฯ ได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ ที่
ปรึกษาฯ ถือว่า สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย และไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข เพิกถอน หรือ ยกเลิก รวมถึงไม่มเี หตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการเข้า
ทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯ
ดังนัน้ หากข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้รบั ไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่เป็ นความจริง หรือ สัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มผี ลบังคับใช้ และ/หรือ ไม่ผกู พันตามกฎหมาย และ/หรือ มีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข เพิกถอน
หรือ ยกเลิก และ/หรือ มีเหตุการณ์หรือเงือ่ นไขใดๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการเข้าทารายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ และการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯอาจส่งผลต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อ
ผลกระทบดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้
อนึ่ง ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ จัดทาขึน้ ภายใต้ขอ้ มูลซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงือ่ นไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดทา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในภายหลัง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ไม่มภี าระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็น
ของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจ
ลงมติการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯซึ่งการตัดสินใจอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯในครัง้ นี้ ขึ้นอยู่กั บดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็ น
สาคัญ ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ ในครัง้ นี้ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนทาการลงมติ เพื่อทีจ่ ะได้พจิ ารณาลงมติได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ มิได้เป็ นการรับรองผลสาเร็จของการเข้าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
และทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
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ส่วนที่ 3: รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
3.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มมี ติเห็นชอบและให้
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารซื้อหุน้ สามัญของบริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด จานวน 249,998 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD) จากบริษทั มอร์
รีเ ทิร์น จ ากัด (มหาชน) (“MORE”) รวมถึง การเข้า ทาสัญญาซื้อ ขายหุ้น ข้อ ตกลง สัญ ญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการซื้อหุน้ สามัญของ MMD
การได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ MMD ซึ่งดาเนินธุรกิจการจาหน่ ายสมุนไพรต่าง และมีโครงการทีจ่ ะปลูกพืชกัญชา
และกัญ ชง จะเป็ น โอกาสในการเติบ โตของธุ ร กิจ ด้า นการส่ ง เสริม สุ ข ภาพ (Healthcare & Wellness) ทัง้ ผลิต ภัณฑ์
สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจทางด้าน
สุขภาพ ของบริษัทฯ เพิม่ มากขึน้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก และทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัททีม่ ุ่งเน้น
เกี่ยวกับธุรกิจด้านสมุนไพร และสุขภาพ นอกจากนี้ ธุรกิจของ MMD ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และสารสกัด
จากสมุนไพรไทยและสุขภาพนัน้ ยังประกอบไปด้วยพันธมิตรทางธุรกิจทีส่ าคัญหลายภาคส่วน เช่น การที่ MMD เข้าทา
สัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวมถึงการที่ MMD มีพนั ธมิตรร้านขายยาทัวประเทศ
่
จึงแสดง
ให้เห็นว่าบริษทั ฯ จะได้ฐานในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร รวมทัง้ กัญชง กัญชา มาพร้อมดาเนินการต่อได้ทนั ที
การเข้าทารายการดังกล่าว จะทาให้บริษทั ฯ สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้รวดเร็วกว่าการเริม่ ต้นลงทุนในธุรกิจด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) รวมถึงธุรกิจกัญชาและกัญชง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาให้การศึกษาธุรกิจ สรรหา
พันธมิตรทางธุรกิจ โดยปั จจุบนั MMD และกลุ่มบริษทั ย่อยได้ดาเนินการทาบันทึกข้อตกลงต่างๆ เช่น บันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บันทึกความ
เข้าใจโครงการวิจยั และพัฒนาพืชกัญชา กัญชง กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และแพทย์สมาคมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน เรียบร้อยแล้วและใน
ปั จจุบนั มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้เครื่องหมายการค้า “การบูร”
โดยบริษทั ฯ จะชาระราคาค่าหุน้ ดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.12083 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่มสี ่วนลดร้อยละ
82.23 ของราคาตลาดโดยคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนัก 15 วันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ จะมีมติ
อนุ ม ัติก ารเข้า ทารายการได้มาซึ่งสิน ทรัพย์ฯ และการขอผ่อ นผัน การทาค าเสนอซื้อ ฯ โดยค านวณระหว่า งวัน ที่ 20
สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการ
เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษทั ฯ ตามคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุ ญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2558 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซื้อหุน้ สามัญของ MMD
ทัง้ นี้ การเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ MMD ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าซื้อและเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญ
ของ MMD แล้ว บริษทั ฯ จะดาเนินการให้ MMD ทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาหรับปลูกกัญชงและ
กัญชา โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาทดังกล่าวถือเป็ นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมา
เป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(“พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด”) และเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
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เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ”) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธกี ารคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษทั ตามงบการเงินรวมของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษทั สอบ
ทานแล้วนัน้ พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 364.62 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ในรอบหกเดือนที่
ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทาให้มมี ลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่
เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจด
ทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ โดยไม่ได้เข้า
ข่ายรายการเกี่ยวโยงฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษาฯ”)
เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และการขอผ่อนผันคาเสนอ
ซื้อฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ

โครงสร้างการถือหุน้ หลังเข้าทารายการ

MORE

MORE

(ผู้ขาย)

(ผู้ขาย)

99.99%
HEMP
(ผู้ซื้อ)

ธุรกรรมการซื้อหุ้น
สามัญของ MMD

99.99%
MCF3

36.07%
HEMP
(ผู้ซื้อ)

MMD

75.00%
HBT1

49.99%

99.99%
MMD

CNB2
99.99%
MCF3

75.00%
HBT1

หมายเหตุ:
1 บริษทั เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด (“HBT”) ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าจากสมุนไพรไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ”การบูร”
2 บริษทั คานาบิส คลับ จากัด (“CNB”) ยังมิได้ดาเนินธุรกิจใดๆ
3 บริษทั มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิง่ จากัด (“MCF”) ยังมิได้ดาเนินธุรกิจใดๆ
ทีม่ า: บริษทั ฯ
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3.1.1

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษัทฯ จะเข้าทารายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ภายหลังจากที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2564 ของบริษทั ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และ MORE ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้
ที่ 1/2564 ของบริษทั ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รวมทัง้ สานักงาน ก.ล.ต. อนุ ญาตให้บริษทั เสนอขายหุน้
ทีอ่ อกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งได้แก่ MORE เพื่อชาระราคาค่าหุน้ MMD แทนเงินสด และการขอ
ผ่อนผันการทาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Whitewash)
3.1.2

บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์
: บริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“HEMP” หรือ “บริษทั
ผู้ที่จะซือ้
ฯ”)
: MORE ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน MMD ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ผู้ที่จะขาย
ทัง้ นี้ MORE ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจาหน่ายอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับพลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy) 2) ธุรกิจวางระบบน้าประปาเพื่อบริหาร
จัดการน้าประปาบนเกาะเสม็ด 3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยการประกอบธุรกิจดังกล่าวนี้จะไม่แข่งขันกับธุรกิจหลักของบริษทั
: ไม่มี เนื่องจากผู้จะขายมิได้เป็ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ท่จี ะได้รบั การเสนอให้
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษทั
ระหว่างกัน

3.1.3

การคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
ในการคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน
บริษัท ฯ ได้อ้า งอิง ข้อมูลจากงบการเงิน รวมสาหรับงวดหกเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2564 ของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ดังนี้
บริษทั ฯ
MMD
(หน่ วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564
สินทรัพย์รวม
345.45
32.96
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
1.69
0.01
สิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์เช่า-สุทธิ
89.78
หนี้สนิ รวม
174.32
7.11
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
18.03
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน (NTA)
61.63
25.84
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)
(36.07)
(1.32)
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หลักเกณฑ์

สูตรคานวณ

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิ (NTA)

NTA ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100.0
NTA ของบริษทั

2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน

กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทไี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100.0
กาไรสุทธิของบริษทั

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน

มูลค่าสิง่ ตอบแทนทีช่ าระ x 100.0
สินทรัพย์รวมของบริษทั

4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีอ่ อก
เพื่อชาระราคาสินทรัพย์

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์ x 100.0
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั

การคานวณ (ล้านบาท)

ขนาดรายการ

25.84 x 99.99% x 100
ร้อยละ 41.93
61.63
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริษทั ฯ
ขาดทุนในระยะบัญชี 12 เดือนย้อนหลัง นับ
จากวันที่ 30 มิถุนายน 2564
{(1,655.26 x 0.681/) +
ร้อยละ 364.62
(134)} x 100
345.45
1,655,262,500 x 100
ร้อยละ56.43
2,933,261,050

จากการคานวณขนาดรายการข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 364.62 เมื่อคานวณขนาดรายการ
ด้วยวิธกี ารคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ในรอบหก
เดือนทีผ่ ่านมา ร้อยละ 8.73 ทาให้มมี ูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษทั จดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50
หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศ
การเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทัง้ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
เข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
มูลค่าสิ่ งตอบแทนและเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
มูลค่าสิง่ ตอบแทนจานวน 200,000,000 บาท สาหรับการซื้อขายหุน้ จานวนร้อยละ 99.99 ของ MMD เป็ นมูล
ค่าทีต่ กลงเจรจากันระหว่าง บริษทั และ MORE โดยบริษทั พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธกี ารประเมินมูลค่าหุ้นที่
เหมาะสมของ MMD ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้คานึงถึง
ศักยภาพ และความสามารถในการทากาไรของกิจการในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ MMD จากการประเมิน
มูลค่าประมาณ 367 ล้านบาท
ทัง้ นี้ บริษทั กาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาหุน้
ละ 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่า 200,000,000 บาท เป็ นราคาที่ตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทกับ MORE โดย
พิจารณาว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีส่ ูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.05 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งได้คานึงถึงสภาวะปั จจุบนั ทีบ่ ริษทั อยู่ระหว่างปรับแผนการดาเนินธุรกิจโดยการชะลอธุรกิจจาหน่ ายสินค้าในกลุ่ม
แก๊ดเจ็ต (Gadgets) และมุ่งเน้นธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness)แทนโดยอยู่ในระยะเริม่ ต้นและยังไม่
สามารถสร้างผลกาไรให้บริษทั ได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ ธุรกิจของ MMD ที่กาลังจะได้เข้ามาจะสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้
บริษทั ได้เมื่อมารวมกับธุรกิจทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั น่าจะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ให้ดขี น้ึ ได้
3.1.4

3.1.5

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั จากการเข้าทารายการ
(1) บริษัท เล็ง เห็น โอกาสในการเติบ โตของธุ ร กิจ ด้า นการส่ ง เสริม สุ ข ภาพ ( Healthcare & Wellness) อาทิ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจ
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ทางด้านสุขภาพ ซึ่งการเข้าลงทุนใน MMD จะทาให้บริษัทสามารถขยายประเภทธุรกิจของบริษัทเพิ่มมากขึ้น และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก และทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ทีม่ ุ่งเน้นเกีย่ วกับธุรกิจด้านสมุนไพร และสุขภาพ
(2) บริษทั จะได้ธุรกิจของ MMD ซึ่งเกี่ยวกับการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสุขภาพ
ซึ่งมีสญ
ั ญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงมีพนั ธมิตรร้านขายยากว่า 150 สาขาทัวประเทศ
่
เพื่อเป็ นฐานในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง กัญชา มาพร้อมดาเนินต่อได้ทนั ที ดังนัน้ การลงทุนใน MMD
จึงเป็ นการเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษทั และผลกาไรในรูปของเงินปั นผล
(3) การลงทุนใน MMD จะสามารถต่อยอดจากธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพของบริษัท และสามารถสร้าง Value
Added ไปสู่ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเกี่ยวกับสมุนไพร และสุขภาพต่อไปได้อีกมากในอนาคต ตัง้ แต่การผลิตและ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทย รวมถึงกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ -พาณิชย์ รวมถึง
ธุรกิจด้านการบริโภคและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและการขายปลีก ศูนย์การแพทย์ ศูนย์สุขภาพและความงาม ซึ่ง
เป็ นการเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้และผลกาไรให้กบั บริษทั ในอนาคต
(4) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่ง
เงินทุนสาหรับการลงทุนในหุน้ สามัญของ MMD เนื่องจากบริษทั จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่
เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม
200 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ MMD จึงเป็ นการ
บริหารจัดการการลงทุนของบริษทั โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
ในส่วนเงินทุนในการก่ อ สร้า งโรงเรือ นและอุ ปกรณ์ สาหรับโครงการต่างๆ นัน้ บริษัทฯจะนามาจากเงิน ทุ น
หมุนเวียนของบริษทั ซึ่งหากไม่เพียงพอกับงบประมาณการลงทุนของโครงการดังกล่าว บริษทั อาจพิจารณากู้ยมื เงินจาก
สถาบันการเงินเป็ นลาดับถัดไป
(5) การดาเนินธุรกิจทาได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MORE ไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใดๆ เข้ามาในบริษทั
จึงทาให้กรรมการ และผูบ้ ริหารชุดเดิมสามารถกาหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญา
ซื้อขายหุน้ ระหว่างบริษทั ฯ และ MORE
(6) การทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนในธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพร
ไทยและสุขภาพ ผ่านทาง MMD นัน้ ช่วยให้บริษทั ดาเนินการขยายธุรกิจดังกล่าวได้เร็วขึน้ เนื่องจากการดาเนินการผ่าน
MMD จะช่วยลดขัน้ ตอนในการดาเนินการประสานงานกับหน่ วยงานของรัฐ และภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ในการเจรจา
เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงกับหน่ วยงานภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการขอใบอนุ ญาตจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งหาก
บริษทั ฯ เริม่ ดาเนินการในนามบริษทั ฯ เองจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่าประมาณ 1 ปี
3.2

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นของการเข้าทารายการ
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารซื้อหุน้ สามัญของ MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100
บาท (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD) จาก MORE รวมถึงการเข้าทาสัญญา
ซื้อขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อหุน้ สามัญของ MMD โดยจะทาการชาระราคาค่า
หุน้ ดังกล่าวเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยเสนอ
ขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.12083 บาท คิดเป็ นมูลค่า
รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาทนัน้
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี้เป็ นการได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ MMD ซึ่งมีแผนธุรกิจในการดาเนินโครงการ
พืชสมุนไพร โดยบริษทั ฯ พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความจาเป็ นของการเข้าทารายการแล้ว เห็นว่าการเข้าทารายการ
ครัง้ นี้จะเป็ นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจทางด้านสุขภาพ ซึ่งจะ
ทาให้บริษทั ฯ สามารถขยายประเภทธุรกิจของบริษทั ฯ เพิม่ มากขึน้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก และทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ทีม่ ุ่งเน้นเกี่ยวกับธุรกิจด้านสมุนไพร และสุขภาพ นอกจากนี้ ธุรกิจของ MMD ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสุขภาพนัน้ ยังประกอบไปด้วยพันธมิตรทางธุรกิจทีส่ าคัญหลายภาค
ส่วน เช่น การที่ MMD เข้าทาสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวมถึงการที่ MMD มีพนั ธมิตร
ร้านขายยาทัวประเทศ
่
จึงแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ จะได้ฐานในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง กัญชา มาพร้อม
ดาเนินต่อได้ทนั ที
นอกจากนี้ การเข้าทารายการดังกล่าวยังทาให้บริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทฯ หรือเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว อีกทัง้ ไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุนในหุ้นสามัญของ MMD
เนื่องจากบริษทั ฯ จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ MMD จึงเป็ นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษทั ฯ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ อีกทัง้ การดาเนินธุรกิจยังสามารถทาได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MORE จะไม่ส่งตัวแทน
หรือกรรมการใดๆ เข้ามาในบริษทั ฯ จึงทาให้กรรมการ และผูบ้ ริหารชุดเดิมสามารถกาหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
3.3
ความสมเหตุสมผลของรายการ
3.3.1 ข้อดีของการเข้าทารายการ
3.3.1.1 เพิ่ มโอกาสในการกระจายแหล่งที่มาของรายได้และกระแสเงิ นสดในอนาคต
การเข้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให้บริษัทฯ ได้รบั โอนหุ้นสามัญของ MMD ซึ่งปั จจุบนั MMD ประกอบธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ การจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสารสกั ด จากสมุ น ไพรไทยและสุ ข ภาพ ภายใต้ สั ญ ญาความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวมถึงยังมีพนั ธมิตรร้านขายยากว่า 150 สาขาทัวประเทศ
่
ซึ่งผูก้ ่อตัง้ เครือข่ายร้าน
ขายยาดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หุน้ ประมาณร้อยละ 25 ใน HBT ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ MMD ทาให้การเข้าลงทุนใน MMD จะทา
ให้บริษทั ฯ มีโอกาสในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง กัญชา ซึ่งปั จจุบนั ได้รบั การสนับสนุ นเชิงนโยบายจาก
ภาครัฐ มาดาเนินการต่อได้ทนั ที ดังนัน้ การลงทุนใน MMD จึงเป็ นการเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษทั ฯ และผล
กาไรในรูปของเงินปั นผล อีกทัง้ ยังเป็ นการกระจายแหล่งทีม่ าของรายได้ซ่งึ ทาให้บริษทั ฯ ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ก่อนเข้าทารายการเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ การเข้าทารายการครัง้ นี้จะเป็ นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare &
Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ธุรกิจทางด้านสุขภาพ บริษทั ฯ จึงเห็นว่าการลงทุนใน MMD ซึ่งรวมถึงสัดส่วนการถือหุน้ ประมาณร้อยละ 75.00
ของ HBT ซึ่งประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดา้ นสมุนไพรภายใต้ตราสินค้า “การบูร” เช่น ฟ้ าทะลายโจร สเปรย์ยบั ยัง้
เชื้อแบคทีเรียและไวรัส ฯลฯ จะสามารถต่อยอดจากธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพของบริษทั ฯ และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่กจิ การ (Value Added) ไปสู่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการเกี่ยวกับสมุนไพร และสุขภาพต่อไปได้อกี มากในอนาคต
ตัง้ แต่การผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทย รวมถึงกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
และการพาณิชย์ และธุรกิจด้านการบริโภคและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและการขายปลีก ศูนย์การแพทย์ ศูนย์
สุขภาพและความงาม อีกด้วย
3.3.1.2 ลดภาระการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิ ม และการกู้ยืมเงิ น
การทีบ่ ริษทั ฯ เข้าซื้อหุน้ สามัญของ MMD โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทน ทาให้บริษทั ฯ ไม่
ต้องใช้เงินสดในการเข้าซื้อกิจการ ซึง่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ จะใช้เงินสดในการเข้าทารายการ บริษทั ฯ อาจต้องดาเนิน การเพิม่
ทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือกู้ยืมเงินจากสถาบัน
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การเงิน ซึง่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ดาเนินการเพิม่ ทุนโดยการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ผูถ้ อื
หุน้ เดิมจะมีภาระในการจัดหาเงินทุนเพื่อนามาใช้ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน หรือในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ เลือกแนวทางการ
กู้ยืม เงิน จากสถาบัน การเงิน ก็อ าจมีค วามเป็ น ไปได้น้ อ ยเมื่อ พิจ ารณาผลการดาเนิ น งานของบริษัท ฯ ซึ่ง มีผ ลการ
ดาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในงวดปี 2561 งวดปี 2562 งวดปี 2563 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2564 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนที่ (65.31) ล้านบาท (44.78) ล้านบาท (28.37) ล้านบาท และ (21.42) ล้าน
บาท ตามลาดับ ประกอบกับการกู้ยมื เงินจะก่อให้เกิดภาระต่อบริษทั ฯ ในการชาระดอกเบี้ย ดังนัน้ การเข้าซื้อหุน้ สามัญ
ของ MMD โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเป็ นค่าตอบแทน จึงเป็ นแนวทางทีเ่ หมาะสมเมื่อพิจารณาจากสถานะของ
บริษทั ฯ ณ ปั จจุบนั และช่วยลดภาระของผูถ้ อื หุน้ เดิมในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
อย่างไรก็ดี จากแผนการลงทุนสาหรับโครงการของ MMD นัน้ จะต้องมีการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกเพิม่ เติม
ซึ่งจากประมาณการกระแสเงินสดพบว่าต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 134 ล้านบาท (พิจารณารายละเอียด
เพิม่ เติมส่วนที3่ ข้อ 3.4 การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD) โดยจากการสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการของบริษทั
ฯ และ MMD พบว่า MMD มีแผนจัดหาเงินลงทุนดังกล่าวจากเงินสดภายในกิจการ เงินสดจากบริษทั ฯ และเงินกู้ยมื จาก
สถาบันการเงิน
3.3.1.3 บริษทั ฯ จะมีฐานะการเงิ นที่ม ั ่นคงมากขึ้น
ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2564 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ท่ี 1.02 เท่า ซึ่งเป็ นระดับที่ไม่ได้สูงมาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีผลการดาเนินขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในงวดปี
2561 งวดปี 2562 งวดปี 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนที่
(65.31) ล้านบาท (44.78) ล้านบาท (28.37) ล้านบาท และ (21.42) ล้านบาท ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากรายละเอี ย ดการเข้ า ท ารายการ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จะเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
1,655,262,500 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.12083 บาท ให้แก่ MORE เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ
MMD จะทาให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จานวน 200.00 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนจะลดลงเหลือ
0.47 เท่า (คานวณจากข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ดังนัน้ การเข้าทารายการจะช่วยให้
บริษทั ฯ มีฐานะการเงินทีม่ ั ่นคงมากขึน้ ภายใต้สถานการณ์ในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ทีย่ งั คงมีผลประกอบการขาดทุน และ
อยู่ระหว่างสถานการณ์ทเ่ี ศรษฐกิจมีความผันผวนจาก COVID-19 ในขณะทีธ่ ุรกิจใหม่ๆ ก็อยู่ในช่วงเริม่ ต้น และต้องใช้
ระยะเวลาในการสร้างผลกาไร อีกทัง้ บริษัทฯ อาจจะมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยมื จากสถาบันทาง
การเงินทีม่ ากขึน้ ซึง่ จะช่วยให้การขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคตเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
3.3.1.4 สามารถดาเนิ นธุรกิ จได้อย่างต่อเนื่ อง
การได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ MMD ถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคานวณด้วยวิธกี ารคานวณขนาด
รายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของ
บริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษทั สอบทานแล้วนัน้ พบว่ามีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 364.62
ซึ่งถือว่าค่อนข้างมีนัยสาคัญ และโดยทัวไปอาจท
่
าให้บริษทั ฯ สูญเสียอานาจควบคุมได้ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังสามารถ
บริหารงานภายใต้กรรมการและผูบ้ ริหารชุดเดิมต่อไปได้ เนื่องจาก MORE ไม่มแี ผนส่งตัวแทน หรือกรรมการใดๆ เข้ามา
กากับดูแลหรือบริหารงานในบริษทั ฯ จึงทาให้กรรมการและผูบ้ ริหารชุดเดิมของบริษทั ฯ สามารถกาหนดทิศทางธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องตามปกติโดยผูถ้ อื หุน้ ฯ สามารถศึกษารายละเอียดสัญญาจะซื้อจะขายเพิม่ เติมได้ในส่วนที่ 3 หน้า 12
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3.3.2 ข้อเสียของการเข้าทารายการ
3.3.2.1 เกิ ดผลกระทบด้านสิ ทธิ การออกเสียง (Control Dilution) ด้านส่ วนแบ่งกาไร (Earning Dilution) และ
ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,655,262,500 หุน้ ให้แก่ MORE เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุน้ สามัญ
ของ MMD จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ในด้านสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) ด้านส่วนแบ่ง
กาไร (Earning Dilution) และด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ดังนี้
1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
Control Dilution
=
Q2 / (Q1 + Q2)
=
1,655,262,500 / (2,933,261,050 + 1,655,262,500)
=
36.07%
โดยที่
Q1 = จานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทัง้ หมดในปั จจุบนั
Q2 = จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดทีเ่ สนอขายให้แก่ MORE
จากการค านวณข้า งต้น การเข้า ท ารายการในครัง้ นี้ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ สิท ธิใ นการออกเสีย ง (Control
Dilution) โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมจะมีสทิ ธิออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 36.07
2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution)
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิสาหรับงวดสิบสองเดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2564
3. ผลกระทบการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
Price Dilution
=
(P0 – P2) / P0
=
(0.68 – 0.48) / 0.68
=
29.70%
โดยที่
P0 = ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีซ่ ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคานวณจากราคาถัว
เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนั ก 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ที่ค ณะกรรมการบริษัทฯ จะมีม ติอ นุ มตั ิก ารเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ โดยคานวณระหว่างวันที่
20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึง่ เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้
P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ โดยคานวณจาก
(P0Q1+ P1Q2) / (Q1 + Q2)
P1 = ราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ให้กบั ผูล้ งทุน ซึง่ เท่ากับ 0.12083 บาทต่อหุน้
โดยที่ Q1และ Q2 มีความหมายตามทีร่ ะบุไว้ในผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
จากการคานวณข้างต้น การเข้าทารายการในครัง้ นี้จะส่งผลกระทบการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) โดย
ราคาจะลดลงประมาณร้อยละ 29.70 ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ไม่ได้คานึงถึงข้อมูลการซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังมี
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การแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เนื่องจากการซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการเข้าทารายการ
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
3.3.2.2 การถือหุ้นของบริษทั ฯ โดย MORE อย่างมีสดั ส่วนที่มีนัยสาคัญภายหลังการเข้าทารายการ
ภายหลังจากการทารายการแล้วเสร็จในครัง้ นี้จะทาให้ MORE มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้อยละ 36.07 ของทุนจด
ทะเบียนทีช่ าระแล้วของบริษทั ฯ หลังทารายการ โดยแม้ว่า MORE จะไม่ได้ส่งตัวแทนกรรมการ หรือบุคคลใดๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่ MORE จะสามารถคัดค้านวาระทีต่ อ้ งอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเปลีย่ นแปลงทุนจด
ทะเบียน การแก้ไขข้อบังคับ การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และการทารายการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ เป็ นต้น รวมถึงสามารถคัดค้านวาระที่จะต้องมีผู้ออก
เสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในราคาต่า เป็ นต้น ซึ่งผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ อาจมีความเสี่ยง
จากการทีผ่ ขู้ อผ่อนผันอาจใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ฯ ในการคัดค้านวาระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
3.3.2.3 โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยังไม่เริ่มดาเนิ นธุรกิ จ
แม้ว่าทีป่ รึกษาฯ จะเลือกเฉพาะโครงการทีค่ ่อนข้างมีความชัดเจนมาจัดทาประมาณการทางการเงินเพื่อให้ได้มา
ซึ่งมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD บนสมมติฐานของความระมัดระวังในการประเมินมูลค่าแล้วนัน้ ทว่าโครงการ
ส่ ว นใหญ่ ข อง MMD ยัง มิไ ด้มีก ารเริ่ม ดาเนิ น การ โดยปั จ จุ บ ัน โครงการโรงเพาะปลู ก กัญ ชาและกัญชงที่ท่ีปรึกษาฯ
พิจารณานามาจัดทาประมาณการทางการเงินนัน้ อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการก่อสร้างโดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเพิม่ เติมอีก
ประมาณ 134 ล้านบาทและคาดว่าจะเริม่ มีรายได้จากการดาเนินงานครัง้ แรกในปี 2565 จึงทาให้โครงการต่างๆ ยังไม่มี
ผลการดาเนินงาน (Track record) ให้ผลู้ งทุนทราบ มีเพียงเฉพาะธุรกิจของ HBT ทีเ่ ริม่ ดาเนินธุรกิจไปแล้วเท่านัน้ โดย
กรณีท่กี ารดาเนินโครงการของ MMD ไม่เป็ นไปตามคาด อาจทาให้ผลตอบแทนทีผ่ ู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ จะได้รบั อาจไม่
เป็ นไปตามคาดหมายได้
3.3.3 ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
3.3.3.1 ผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ ไม่เกิ ดผลกระทบการลดลงด้านสิ ทธิ ออกเสียง ผลกาไร และราคาหุ้น
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ตัดสินใจไม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่เกิดผลกระทบการลดลงด้านสิทธิ
ออกเสียง ผลกาไร และราคาหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.2.1 เกิดผลกระทบด้านสิทธิการออกเสียง
(Control Dilution) และด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
3.3.4 ข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ
3.3.4.1 ผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ สูญเสียโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิ จของ MMD และโอกาสในการต่ อยอดทาง
ธุรกิ จด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness)
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ตัดสินใจไม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะสูญเสียโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจของ MMD
ซึง่ ปั จจุบนั มีการทาสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ รวมถึงยังมีพนั ธมิตรร้านขายยาหลายสาขา
ทัวประเทศ
่
ซึ่งถือว่ามีความชัดเจนด้านเอกสารบันทึกข้อตกลงต่างๆ ทีม่ กี บั ภาครัฐรวมถึงมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
และช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าระดับหนึ่ง แม้ว่าโครงการต่างๆ ดังกล่าวจะยังไม่ได้เริม่ ดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ จึงอาจสูญเสียโอกาสในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง กัญชา รวมทัง้ อาจสูญเสียโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์
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เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็ นการต่อยอดจากธุรกิจด้าน
ส่งเสริมสุขภาพของบริษทั ฯ และสามารถสร้างมูล ค่าเพิม่ ให้แก่กจิ การ (Value Added) ไปสู่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
เกีย่ วกับสมุนไพร และสุขภาพต่อไปได้อกี มากในอนาคต
3.3.4.2 บริษทั ฯ ต้องใช้เวลาในการพิ จารณาลงทุนโครงการอื่นๆ ต่อไป
กรณีท่บี ริษทั ฯ ตัดสินใจไม่เข้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะต้องดาเนินการหาโครงการอื่นเข้าลงทุนเพื่อทา
ให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ปรับตัวดีขน้ึ จึงอาจทาให้บริษทั ฯ เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสขึน้ หากปฏิเสธการเข้าลงทุน
ในหุ้นสามัญของ MMD ตามรายละเอียดการเข้าทารายการในครัง้ นี้ นอกจากนี้ บริ ษัทหรือโครงการอื่นๆ ที่บริษัทฯ
พิจารณาในอนาคตอาจให้ผลตอบแทนทีต่ ่ากว่า หรือมีความเสีย่ งจากการดาเนินโครงการทีส่ งู กว่าโครงการในครัง้ นี้ ซึง่ จะ
ทาให้ความคุม้ ค่าในการเข้าลงทุนสาหรับโครงการในอนาคตลดลง
3.3.5 ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
3.3.5.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั อนุมตั ิ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทารายการ
ในการเข้าทารายการครัง้ นี้ ทัง้ ในส่วนของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ
บริษัทฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุ มตั ิการเข้าทารายการ
ข้างต้น ก็จะทาให้บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าทารายการได้ ซึ่งส่งผลให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสในการได้มาซึ่งหุน้ สามัญของ
MMD ซึง่ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสุขภาพ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีแ่ นวโน้ม
ในการสร้างผลกาไรที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness)
3.3.5.2 ความเสี่ยงจากการที่ผ้ลู งทุนจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นเพิ่ มขึ้นเกิ นกว่าร้อยละ 25.00 ภายหลังจากการเข้า
ทารายการ
ถึงแม้ว่า MORE จะไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
องค์กร และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ รวมถึงจะไม่มกี ารส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ หรือ
บริหารงานในบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม MORE จะยังคงสามารถใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ ซึง่ ภายหลังการเข้า
ทารายการ ผู้ขอผ่อนผันจะถือหุน้ ในบริษทั ฯ ประมาณร้อยละ 36.07 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึ่ง
MORE จะสามารถคัดค้านวาระทีต่ ้องอนุ มตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน การแก้ไขข้อบังคับ
การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และการทารายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ เป็ นต้น รวมถึงสามารถคัดค้านวาระที่จะต้องมีผู้ออกเสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ
10.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในราคาต่า เป็ นต้น ซึ่งผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการทีผ่ ขู้ อผ่อนผันอาจใช้
สิทธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ฯ ในการคัดค้านวาระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
นอกจากนี้ ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ ในกรณีท่ี
MORE ได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ อีกไม่เกินประมาณร้อยละ 13.93 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะ
ทาให้ MORE ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่ถงึ หรือไม่ขา้ มร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ MORE จะไม่
มีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศครอบงากิจการฯ และในกรณีท่ี MORE สามารถ
เข้าถือหุน้ ในบริษทั ฯ ได้ในจานวนทีใ่ กล้เคียงร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ อาจทาให้ผขู้ อผ่อนผัน
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สามารถควบคุมวาระทีต่ อ้ งใช้เสียงข้างมากในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากโดยปกติแล้วในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอาจไม่ได้เข้าประชุม หรือไม่ได้มอบฉันทะเพื่อให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
3.3.5.3 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการก่อสร้าง
ในโครงการโรงเพาะปลูกพืชกัญชา กัญชงต่างๆ ของ MMD นัน้ ได้มกี ารกาหนดแผนในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 และเริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2565 จึงทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากงานก่อสร้างของ
MMD ทีอ่ าจดาเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากปั ญหาการก่อสร้างผิดพลาด หรือความเสีย่ ง
จากปั จจัยจากธรรมชาติต่างๆ เช่น ฝนตก น้าท่วม หรือการรับส่งวัสดุอุปกรณ์ล่าช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ ซึง่ จะทาให้กระทบต่อ
ผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการก่อสร้างโรงเพาะปลูกนัน้ ไม่ได้ เป็ นโครงการก่อสร้างทีม่ คี วามซับซ้อนเหมือนกับการ
ก่อสร้างสินทรัพย์อ่นื ๆ เช่น โรงงานเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้ า ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะการการก่อสร้างงานติดตัง้
โรงเรือน โรงเก็บของ งานระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ าและน้า ซึง่ MMD คาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียงประมาณ
2 เดือนต่อโรงเรือนเท่านัน้ จึงทาให้ความเสีย่ งจากความล่าช้าในการก่อสร้างมีค่อนข้างน้อย
3.3.5.4 ความเสี่ยงจากการที่โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยังไม่เริ่มดาเนิ นธุรกิ จ
การจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้คดั เลือกเฉพาะโครงการที่ค่อนข้างมีความชัดเจน
เพื่อให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD บนสมมติฐานของความระมัดระวังมากทีส่ ุด แม้ว่า MMD จะมีโครงการ
อื่นๆ ทีอ่ ยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเข้าลงทุนเช่นกัน อย่างไรก็ดี โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยังมิได้มกี ารเริม่ ดาเนินการ
โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และคาดว่าจะเริม่ มี
รายได้จากการดาเนินงานครัง้ แรกในปี 2565 ทาให้กรณีทก่ี ารดาเนินโครงการของ MMD ไม่เป็ นไปตามคาด อาจทาให้
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รบั อาจไม่เป็ นไปตามคาดหมายได้ และอาจกระทบต่อผลการดาเนินงานและ
สถานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่ า งไรก็ ดี ปั จจุ บ ั น MMD มี ก ารศึ ก ษาโครงการและประกอบธุ ร กิ จ ภายใต้ สั ญ ญาความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาชัน้ นาของไทยเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐ เช่น กรม
แพทย์แผนไทย ซึ่งจะช่วย MMD ในด้านการสนับสนุ นองค์ความรูแ้ ละบุคลากรทีส่ าคัญได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ MMD ยังมี
พันธมิตรร้านขายยาทีถ่ อื เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายทีส่ าคัญกว่า 150 สาขาทัวประเทศ
่
ทาให้การเข้าลงทุนใน MMD จะ
ทาให้บริษทั ฯ มีโอกาสในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง กัญชา มาพร้อมดาเนินต่อได้ทนั ที โดยจากแผนการ
ลงทุนสาหรับโครงการของ MMD นัน้ จะต้องมีการก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูก และอุปกรณ์ต่างๆเพิม่ เติม ซึ่งจากประมาณ
การกระแสเงินสดพบว่าต้องใช้เงินลงทุนเพิม่ เติมอีกประมาณ 134 ล้านบาท (พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมส่วนที่ 3 ข้อ
3.4 การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD) นอกจากนี้ HBT ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ MMD นัน้ ได้มกี ารเริม่
ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้ามาแล้วระยะหนึ่ง แล้วมีรายได้เชิงพาณิชย์ให้เห็นในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2564 อย่างชัดเจน จึง
ทาให้โครงการต่างๆ ของ MMD และบริษัทย่อยนัน้ ค่อนข้างมีความน่ าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนธุรกิจที่มี การ
ดาเนินงานแบบบูรณาการกับหลายภาคส่วน
3.3.5.5 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิ จของ MMD
ธุรกิจของ MMD ทีเ่ กีย่ วข้องกับพืชสมุนไพรได้แก่ กัญชา กัญชง รวมทัง้ ธุรกิจของ HBT ทีจ่ าหน่ายสินค้าภายใต้
แบรนด์ “การบูร” นัน้ ถือเป็ นธุรกิจที่มที ศิ ทางการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะการที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุ นการปลู กและ
จาหน่ ายพืชสมุนไพรในช่วง 1-2 ปี ท่ผี ่านมา ตัวอย่างเช่น การประกาศนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์และกัญชงเพื่อ
เศรษฐกิจซึ่งมุ่งการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงให้คุม้ ค่า และกากับดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มคี ุณภาพมาตรฐาน ความ
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ปลอดภัย เป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมการใช้เพื่อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ทก่ี ฎหมายกาหนด ซึง่
ถือเป็ นการสนับสนุ นอุตสาหกรรมตัง้ แต่ตน้ น้า เช่น เกษตรกรผูเ้ พาะปลูก ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ าทีม่ กี ารจาหน่าย
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามเกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายเหล่านี้ส่งผลดีต่อผูป้ ระกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ตัง้ แต่ตน้ น้าจนถึงปลายน้า รวมถึงธุรกิจของ MMD เอง ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องก็
อาจจะส่งผลกระทบทัง้ เชิง บวกและลบต่อโอกาสทางธุ รกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้ เช่นเดียวกับกรณีท่ี MMD ไม่ได้ร ับ
ใบอนุ ญาตต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ก็จะทาให้ MMD ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้
ตามแผนธุรกิจทีว่ างไว้ได้
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะดาเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างใกล้ชิด และจะ
ดาเนินการประเมินสถานการณ์รวมทัง้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ทนั ท่วงที เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทัง้ ต่อการดาเนิน
ธุรกิจและผูล้ งทุน และจะดาเนินการแจ้งผู้ลงทุนให้ทราบกรณีทม่ี เี หตุการณ์ใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจ
กระทบต่อการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้ ปั จ จุ บ ัน MMD อยู่ร ะหว่ า งการขออนุ ม ัติก ารพิจ ารณาโครงการโรงเพาะปลู ก กัญ ชา กัญ ชงกับ
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพืชเสพติด ซึ่งแต่งตัง้ โดยมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมลงนามในสัญญา MoA (ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการร่างสัญญากับทางมหาวิทยาลัย) โดยมีกาหนดการเริม่ การก่อสร้างโรงเพาะปลูก โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จึงอาจมีความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการฯ ไม่พจิ ารณาอนุญาตให้ MMD ดาเนินโครงการ
ข้างต้นและลงนามใน MoA กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ หรืออาจมีการพิจารณาอนุมตั ลิ ่าช้าทาให้เกิดความเสีย่ งในการล่าช้า
จากการก่อสร้างและดาเนินการ รวมทัง้ ยังมีขนั ้ ตอนการขออนุญาตการประกอบธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งอาจมีประเด็นความเสีย่ งการไม่พิ จารณาอนุ ญาตหรือความล่าช้า
ในการอนุญาตเช่นเดียวกัน โดย MMD ประเมินว่าประเด็นดังกล่าวเป็ นเพียงขัน้ ตอนการดาเนินการหนึ่ง และมีความเสีย่ ง
ที่จะไม่ได้รบั อนุ ญาตอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ าพร้อมทัง้ ยังได้มีการประสานงาน ติดตามกับเจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบความคืบหน้าของขัน้ ตอน เพื่อนามาประเมินโอกาสและผลกระทบในด้านต่างๆ อยู่เป็ นระยะ
3.3.5.6 ความเสี่ยงจากการวัฒนธรรมองค์กรที่อาจต่างกันระหว่างบริษทั ฯ และ MMD
ภายหลังการเข้าทารายการในครัง้ นี้ การร่วมดาเนินงานระหว่างบริษทั ฯ และ MMD ในฐานะบริษทั ย่อย ซึง่ อาจมี
วัฒนธรรมองค์กร กลุ่มลูกค้า ขัน้ ตอนการทางาน ทีแ่ ตกต่างกันนัน้ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการร่วมดาเนินงาน ส่งผลให้
การร่วมดาเนินงานและประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการต่อยอดทางธุรกิจของทัง้ 2 บริษทั อาจไม่เป็ นไปตามแผนการที่
ตัง้ ใจไว้
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทาการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ขัน้ ตอนการทางาน โครงการต่างๆ และโครงสร้าง
องค์กรของ MORE อย่างละเอียด เพื่อนามาวางแผนกลยุทธ์องค์กรภายหลังจากทีม่ กี ารเข้าทารายการ โดยจะพยายามทา
การสื่อสารเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ดงั กล่าวให้ทุกฝ่ ายทราบอย่างทัวถึ
่ ง เพื่อให้การต่อยอดทางธุรกิจของภาพรวมในองค์กร
เป็ นไปได้อย่างราบรื่น
3.3.6

สรุปสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น
หัวข้อ
รายละเอียด
วันที่ 10 กันยายน 2564
วันที่สญ
ั ญา
บริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ผูซ้ ้อื ” หรือ “HEMP”)
คู่สญ
ั ญา
บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (“ผูข้ าย” หรือ “MORE”)
ั ญามีความประสงค์จะซื้อและขายหุน้ ของบริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด (“MMD”)
ธุรกรรมระหว่างคู่สญ
ั ญา คู่สญ
โดย ณ วันทีท่ าสัญญามีทุนจดทะเบียนจานวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ

171

สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

หัวข้อ
วันที่สญ
ั ญา

หุ้นที่ซื้อขาย

ราคาซื้อขายและการชาระ
ราคา

รายละเอียด
วันที่ 10 กันยายน 2564
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ทัง้ นี้ MMD จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียน
และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลดทุนแล้ ว จะมีทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 25,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
หุน้ สามัญของ MMD จานวน 249,998 หุน้ (สองแสนสีห่ มื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดหุน้ )
โดยมีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ของ MMD รวมถึงบริษทั ย่อยซึง่ บริษทั เข้าไปร่วมลงทุนอีกจานวน 3 บริษทั
ราคาซื้อขายรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยคู่สญ
ั ญาตก
ลงให้ผู้ซ้อื ชาระราคาซื้อขายโดยการออกหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริษัทผู้ซ้อื ให้แก่
ผู้ขาย จานวนทัง้ สิ้น 1,655,262,500 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนหก
หมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น ) โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในราคา
เสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้
วันที่ 31 มกราคม 2565 หรือวันอื่นใด ซึง่ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ตกลงกัน

วันที่ทาการซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ 1. ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของผู้ซ้ือ มีมติอ นุ มตั ิธุร กรรมการซื้อ หุ้น สามัญของ MMD และ
ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อ ตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และอนุ มตั ิการขอ
ผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(Whitewash) รวมทัง้ อนุ ม ัติเ รื่อ งต่า ง ๆ ที่จ าเป็ น และ/หรือ เกี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กรรม
ดังกล่าว
2. ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มเี หตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึ้นหรือ
ถูกทาให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอนั ควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญ
ของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซื้อหุน้ สามัญของ MMD และ
ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และ MMD จะไม่มี
ภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกิดจากการทาการค้า
ปกติ
3. สานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั กิ ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ MORE ซึง่ เป็ นบุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) และการขอผ่ อ นผัน การท าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์
ทัง้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Whitewash)
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MORE มีมติอนุ มตั ิการ
ขายหุ้นสามัญของ MMD ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นข้อตกลง
สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุ้น สามัญ ของ
MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ การ
เข้าทาธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทน
การซื้อหุน้ สามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์
MORE รับทราบและตกลงว่า ในกรณีทร่ี าคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ HEMP ที่
ข้อตกลงกระทาการ
ออกให้แก่ MORE เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนการซื้อหุน้ ทีซ่ ้อื ขายจาก MORE นัน้ ต่ า
กว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดของหุน้ ของ HEMP ก่อนวันแรกทีม่ าการเสนอขาย
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หัวข้อ
วันที่สญ
ั ญา

การเลิ กสัญญา

รายละเอียด
วันที่ 10 กันยายน 2564
หุ้นสามัญเพิม่ ทุน MORE จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนภายในระยะเวลา 1 ปี
นับตัง้ แต่หุ้นสามัญเพิม่ ทุนเรื่อมทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Silent Period)
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้สญ
ั ญานี้สน้ิ สุดลงโดยอัตโนมัตเิ มื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
1. คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ตกลงเป็ นหนังสือให้เลิกสัญญาฉบับนี้
2. คู่สญ
ั ญาใช้สทิ ธิบอกเลิก เนื่องจากเงือ่ นไขบังคับก่อนไม่สาเร็จ
3. การใช้สทิ ธิการเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายผิดสัญญาและ/หรือคารับรอง
โดยมิได้ดาเนินการแก้การผิดสัญญาภายใน 7 วัน นับจากได้รบั หนังสือบอกกล่าว
4. มีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ได้ หรือ
การปฏิบตั ติ ามสัญญานี้เป็ นการขัดต่อกฎหมาย
5. คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดเป็ นผูล้ ม้ ละลาย ถูกสั ่งพิทกั ษ์ทรัพย์ ถูกคาสั ่งฟื้ นฟู หรือ
ยินยอมให้ผอู้ ่นื เข้าจัดการทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของตนเอง หรือดาเนินการชาระบัญชี หรือ
เลิกบริษทั

ความเห็นทีป่ รึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯเห็นว่า สัญญาจะซื้อจะขายหุน้ ดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมสาคัญตามมาตรฐานสัญญาทัวไปเกี
่
ย่ วกับ
การซื้อขายสินทรัพย์ ทัง้ นี้ ได้กาหนดเงือ่ นไขบังคับก่อนทีส่ าคัญ ได้แก่ MMD จะไม่มภี าระผูกพันใดๆ กับบุคคลอื่น
นอกเหนือจากภาระผูกพันทีเ่ กิดจากการทาการค้าปกติ ซึง่ หมายความถึงการที่ MMD จะชาระหนี้ และได้รบั ชาระหนี้จาก
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันก่อนทีจ่ ะเข้าทารายการ รวมทัง้ การทีห่ นุ้ สามัญเพิม่ ทุนที่ MORE ได้รบั จัดสรรในครัง้ นี้ จะไม่สามารถ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนภายในระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่หนุ้ สามัญเพิม่ ทุนเรื่อมทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (Silent Period)นอกจากนี้ ยังมีเงือ่ นไขสาคัญทีร่ ะบุถงึ การที่ MORE จะไม่ประกอบธุรกิจ บริหาร หรือเข้าถือหุน้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมในบริษทั องค์กร หรือนิตบิ ุคคลใดๆซึง่ ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันกับบริษทั ฯ ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่า สัญญาจะซื้อจะขายหุน้ ดังกล่าวมีเนื้อหาสาคัญครบถ้วนตามเงือ่ นไข
ทีพ่ งึ มี ทัง้ นี้สนิ ทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายตามสัญญาจะซื้อจะขายได้แก่หนุ้ สามัญของ MMD จานวน 249,998 หุน้ นัน้ จะรวมถึงบริษทั
ย่อยซึง่ MMD เข้าไปร่วมลงทุนอีกจานวน 3 บริษทั
3.3.7

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
การเข้าทารายการในครัง้ นี้แม้ว่าจะมีขอ้ ด้อยบางประการเช่น เกิดผลกระทบด้านสิทธิการออกเสียง (Control
Dilution) ร้อยละ 36.07และด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ร้อยละ 29.70 เนื่องจากเป็ นการออกหุน้ และเพื่อ
ทารายการและต้องออกหุน้ ในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษทั ฯ จะออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในราคาหุน้
ละ 0.12083 บาทซึ่งคิดเป็ นส่วนลดจากราคาตลาดประมาณร้อยละ 82.23 อีกทัง้ จะทาให้ MORE มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน
บริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญหลังทารายการแล้วนัน้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงข้อดีจากการเข้าทารายการซึง่ จะทาให้บริษทั
ฯ ได้รบั ธุรกิจของ MMD รวมทัง้ บริษัทย่อยอีกจานวน 3 บริษัท โดยเฉพาะ HBT ซึ่งปั จจุบนั ได้ดาเนินการทางธุรกิจไป
แล้วทีม่ ศี กั ยภาพเติบโตโดยไม่ตอ้ งใช้เงินสดในการเข้าซื้อ รวมทัง้ ยังสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจด้านการส่งเสริม
สุ ข ภาพ (Healthcare & Wellness) ของกลุ่ ม บริษัท ฯ จากการที่ MMD ด าเนิ น ธุ ร กิจ ภายใต้สัญ ญาความร่ ว มมือ กับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ MOU ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 พร้อมทัง้ การมี
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พันธมิตรทางธุรกิจร้านขายยาทัวประเทศแล้
่
วนัน้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า การทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวมีความ
สมเหตุสมผลอย่างไรก็ดี ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเสีย่ งจากการเข้าทารายการในครัง้ นี้ โดยเฉพาะกรณีทโ่ี ครงการส่วน
ใหญ่ของ MMD ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทาให้ยงั ไม่ได้มกี ารเริม่ ดาเนินโครงการและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์และผลการ
ดาเนินงานให้ผลู้ งทุนเห็นในอดีต (Track record) ซึ่งอาจทาให้ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนได้รบั ในอนาคตอาจไม่เป็ นไปตาม
คาดหมาย
การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MMD
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ MMDด้วยวิธกี ารต่างๆ จานวน 4 วิธี ดังนี้
1. วิธมี ลู ค่าทางบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach)
4. วิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ (Sum of the Parts Approach)
3.4

3.4.1

วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าสินทรัพย์
ของ MMD มาหักด้วยหนี้สนิ และส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม โดยที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สนิ และ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของ MMD ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากงบการเงินภายในกิจการสาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
32.96
ล้านบาท
หัก หนี้สนิ รวม
7.11
ล้านบาท
หัก ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
25.85
ล้านบาท
หาร จานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
0.25
ล้านหุน้
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
103.42
บาทต่อหุ้น
หมายเหตุ: งบการเงินรวมของ MMD ได้รวมบริษทั ย่อยทัง้ หมดแล้ว

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MMD ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของ MMD ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564เท่ากับ 25.85 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 103.42 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ มีค วามเห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MMD ด้วยวิธนี ้ี เป็ นเพียงการ
สะท้อนถึงมูลค่าทางบัญชี ณ เวลานัน้ โดยการประเมินมูลค่าทางบัญชีไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมแท้จริง และมิได้
สะท้อนถึงศักยภาพความสามารถของการดาเนินงานของ MMD ในอนาคต จึงไม่ใช่วธิ ปี ระเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมสาหรับ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ในครัง้ นี้
3.4.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่า
ทางบัญชีของ MMD ตามงบการเงินภายในกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มาปรับปรุงเพื่อให้
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึง่ ทาให้รายการตามงบ
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การเงินรวมสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมและเป็ นปั จจุบนั มากทีส่ ุดโดยวิธนี ้จี ะ
สะท้อนมูลค่าทางบัญชีของ MMD ได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชี
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD ไม่ได้มีสินทรัพย์ถาวรที่มนี ัยสาคัญ นอกจากรถยนต์ไว้ใช้
สาหรับภายในกิจการ อีกทัง้ MMD ไม่ได้ทาการจ้างผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระเพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ของ MMD บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ในช่วงระยะเวลา 6เดือนที่ผ่านมา ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงไม่
สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีได้รวมทัง้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ไม่มี
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ใดทีจ่ ะต้องประเมินมูลค่ายุตธิ รรม ในกรณีบนั ทึกความเข้าใจ หรือ ข้อตกลงทางการค้าอื่นๆ นัน้ ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่า เป็ นข้อตกลงทีน่ ามาซึง่ ผลการประเมินมูลค่าตามวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ เท่านัน้
3.4.3

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาดเป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน
ควรจะมีอตั ราส่วนตลาดทีใ่ กล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนัน้ สะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีม่ ตี อ่ บริษทั
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบนัน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีม่ าของรายได้
ขนาดของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึ่งเป็ นข้อจากัดของวิธีเปรียบเทีย บ
อัต ราส่ ว นตลาด ซึ่ง ในการประเมิน มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ MMD ด้ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บอัต ราส่ ว นตลาด
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่าโดยใช้ (1) อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E) และ (2) อัตราส่วน
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
อนึ่ง ที่ปรึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ
MMD อย่างไรก็ดเี นื่องจากปั จจุบนั MMD มิได้มกี ารประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ หากแต่มแี ผนทีจ่ ะเข้าทาธุรกิจผลิต
และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรต่างๆ ที่ปรึกษาฯ จึงพิจารณาเลือกกลุ่มบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ าย สินค้าอุปโภคบริโภคที่ส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบของ
อาหาร ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นทีใ่ ช้วตั ถุดบิ จากภาคการเกษตรที่
อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับกัญชา กัญชง และมีขนาดสินทรัพย์รวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จากัด(มหาชน) (“DOD”)
2. บริษทั ฮัว้ ฟง รับเบอร์ไทยแลนด์จากัด(มหาชน) (“HFT”)
3. บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จากัด(มหาชน) (“ICHI”)
4. บริษทั อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด(มหาชน) (“IP”)
5. บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จากัด (มหาชน)(“RBF”)
6. บริษทั เซ็ปเป้ จากัด(มหาชน) (“SAPPE”)
7. บริษทั ซันสวีท จากัด (มหาชน)(“SUN”)
8. บริษทั ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“TACC”)
9. บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จากัด(มหาชน) (“TIPCO”)
10. บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด(มหาชน) (“XO”)
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สิ นทรัพย์ ณ วันที่

บริษทั

DOD

HFT

ICHI

กาไรสุทธิ สาหรับงวด
หกเดือน
ปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 30 มิ ถนุ ายน
สิ้ นสุดวันที่
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
31 ธันวาคม
2563
2564
30 มิ ถนุ ายน
2563
2564
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นผู้ ร ับ จ้ า งผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหาร 1,733.48
1,654.93
133.21
(30.39)
(Dietary Supplement Product) ที่มีส่ ว นประกอบหลัก มา
จากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยให้บริการครบวงจร แบบ
One Stop Service โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลักๆ 1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ความงาม เป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลรูปร่าง และ
ผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหารเพื่อ ดู แ ลผิว พรรณ 2) ผลิต ภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อ สุ ข ภาพ เป็ น ผลิต ภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ระบบขับถ่าย ช่วยเพิม่ ปริมาณกากใยอาหาร ทาให้ท้องไม่
ผูก และดีทอกซ์ลาไส้ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบารุง
สมอง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีน
ทัง้ นี้ DOD ถือเป็ นบริษัทแรกๆ ที่มขี ่าวว่าจะเข้าประกอบ
ธุรกิจสินค้าที่มวี ตั ถุดบิ จากกัญชงและกัญชามาตัง้ แต่ช่วงปี
2563-2564 โดยที่ป ระชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2564
ของ DOD เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้มกี ารอนุ มตั ิเพิม่
ทุนจดทะเบียนจานวน 102.50 ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของ DOD ซึง่
ครบกาหนดใช้สทิ ธิในช่ วง 2 ปี ข้างหน้า โดย DOD จะนา
เงินที่ได้จากการใช้สทิ ธิต ามใบส าคัญแสดงสิทธิประมาณ
3,700 ล้านบาท (กรณีมกี ารใช้สทิ ธิเต็มจานวน) ไปขยาย
และต่อยอดธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี
ส่วนผสมของกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม
บริษัท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิจ ผลิต และจาหน่ า ยยางนอก ยางใน 3,862.98
4,114.74
412.62
259.34
สาหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก
ได้แก่ รถเข็น รถยก รถลาก รถกอล์ฟ และรถที่ใช้วงิ่ ไต่เขา
ชายหาด เป็ นต้น
โดย HFT เริม่ มีข่าวในช่วงปลายปี 2563 - ไตรมาสที่ 1 ปี
2564 สาหรับการเข้าสู่ธุรกิจกัญชงและกัญชา ทัง้ ด้านการ
ขายเครื่องมือและอุปกรณ์เพาะปลูก รวมทัง้ การเพาะปลูก
กัญชง กัญชาเพื่อจาหน่ายเชิงพาณิชย์
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผูผ้ ลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว 7,404.55
6,979.12
515.53
285.87
พร้อ มดื่ม “อิชิต ัน กรีน ที” เครื่ อ งดื่ม สมุ น ไพร “เย็น เย็น
โดยอิชิต ัน ” เครื่อ งดื่ม ชาเขีย วผสมวุ้น มะพร้า ว “อิชิต ัน
ชิวชิว” และเครื่องดื่มน้าผลไม้และ เยลลี่ “ไบเล่” เครื่องดื่มชู
กาลัง “T247”
โดย ICHI เริม่ มีข่าวในช่วงปลายปี 2563 - ไตรมาสที่ 1 ปี
2564 สาหรับการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มที่มสี ่วนผสมเป็ นกัญ
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ชงและกัญชา พร้อมทัง้ มีการเปิ ดตัวเครื่องดื่มกัญชงภายใต้
แบรนด์ “อิชติ นั กรีนแลป” ในช่วงกลางปี 2564 ทีผ่ ่านมา
IP

RBF

SAPPE

ดาเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพและนวัตกรรมความงามสาหรับคน และผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพสาหรับ สัต ว์เ ลี้ย งและปศุ ส ัต ว์ โดยผลิต ภัณ ฑ์ท่ี
จาหน่ ายแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม 1) ผลิตภัณฑ์รกั ษาสุขภาพ
และชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)
2) ผลิต ภัณฑ์น วัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation
Products) 3) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์
เลีย้ ง 4) ผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์ (Livestock Products)
โดย IP เริ่ม มีข่า วในช่ ว งปลายปี 2563 - ไตรมาสที่ 1 ปี
2564 สาหรับการเข้าลงทุนวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับ
กัญชาและกัญชง โดยเมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่าน IP
ได้มกี ารลงนามใน MOU ร่วมกับบริษทั อาร์บเี จ จากัด ซึ่ง
เป็ นบริษัทย่อยของ RBF จัดตัง้ ขึ้นเมื่อปลายปี 2563 โดย
การลงนาม MOU ดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการวิจยั พัฒนา และ
ต่ อ ยอดผลิต ภัณ ฑ์ท่ี เ กี่ย วข้อ งกับ กัญ ชง ซึ่ง IP มีห น้ า ที่
พัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น ยา
สมุนไพร โภชนบาบัด เวชสาอาง เป็ นต้น
บริษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยวัต ถุ ท่ี ใ ช้ เ ป็ น
ส่ ว นผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่ ง เป็ น
ผลิต ภัณฑ์ห ลายกลุ่ มดังนี้ 1) กลุ่ มวัต ถุแต่งกลิ่น (Flavor)
และสีผ สมอาหาร ซึ่ง รวมถึง วัต ถุ แ ต่ ง กลิ่น ที่น าไปเป็ น
ส่วนผสมในน้ าหอมและเครื่องสาอาง 2) กลุ่มแป้ งและซอส
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
5) กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และ 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้อื มา
และจาหน่ายไปซึง่ เป็ นสินค้าประเภท Food Additive
โดย RBF เริม่ มีข่าวในช่วงปลายปี 2563 - ไตรมาสที่ 1 ปี
2564 สาหรับการเข้าสู่ธุรกิจกัญชาและกัญชง โดยในช่วง
ปลายปี 2563 RBF ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยได้แก่ บริษทั อาร์บี
เจ จากัด เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจด้านพืชสมุนไพร และ
ต่ อ มาในเดื อ นกั น ยายน 2564 ได้ มี ก ารลงนาม MOU
ร่ว มกับ IP โดยบริษัทย่ อ ยของ RBF มีห น้ าทีพ ฒ
ั นาและ
จาหน่ายสารสกัดจากกัญชงและกัญชาให้กบั IP
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความ
งามและสุ ข ภาพ โดยแบ่ ง เป็ น 5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม
ผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทเครื่อ งดื่ม เพื่อ สุ ข ภาพและความงาม
( Functional Beverage Segment) 2) ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประเภทเครื่อ งดื่ม น้ า ผลไม้ (มีแ ละไม่มีช้ิน เนื้อ ) 3) กลุ่ ม
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879.71
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ผลิต ภัณ ฑ์ ป ระเภทผงพร้อ มชง เพื่อ สุ ข ภาพและความ
สวยงาม 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟปรุงสาเร็จพร้อม
ดื่ม เพื่อ ควบคุ ม น้ า หนั ก (Other RTD Segment) 5) กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ (Healthier Snack)
โดย SAPPE เริม่ มีข่าวในช่วงปลายปี 2563 - ไตรมาสที่ 1
ปี 2564 สาหรับการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มที่มสี ่วนผสมเป็ น
กัญชงและกัญชาในลักษณะเดียวกันกับ ICHI และได้มกี าร
เปิ ดตัวเครื่องดื่มกัญชงหลายยี่ห้อในช่วงปี 2564 เช่น มา
เพรีย วกัญ ท็ อ กซ์ กัญ หอมอร่ อ ยไปด้ ว ยกัญ เป็ นต้ น
นอกจากนี้ ใ นช่ ว งต้ น ปี 2564 ที่ ผ่ า นมา SAPPE ยัง ได้
ประกาศความร่ ว มมือ เพื่ อ ลงนามใน MOA สนั บ สนุ น ให้
เกษตรกรในเชียงรายปลูกกัญชงเพื่อรองรับการขยายตัว
ของความต้องการสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องในท้องตลาด
ผลิตและจาหน่ าย สินค้าแปรรูปพืชผลทางการเกษตรแปร
รูป เพื่่อส่งออกเป็ นหลักมีการส่งออกไปจาหน่ ายมากกว่า
50 ประเทศ ทั่ วทุ
่ กภูมภิ าค ผลิตภัณฑ์หลักข้าวโพดหวาน
บรรจุ ก ระป๋ องและข้ า วโพดหวานบรรจุ ถุ ง สุ ญ ญากาศ
(Preserved) ข้าวโพดหวานแช่แข็ง (Frozen) กลุ่มอาหาร
พร้อมรับประทาน (Ready To Eat) และธุรกิจซื้อมาขายไป
ทัง้ สิน ค้าผลิตในประเทศและที่ ่นาเข้ามาจากต่างประเทศ
(Trading) ภายใต้แบรนด์ KC
SUN เริ่ม มีข่า วเข้า สู่ธุ ร กิจ กัญ ชาและกัญ ชงในช่ ว งต้น ปี
2564 โดยในช่ ว งกลางปี 2564 SUN ได้มีก ารลงนามใน
MOU ทาการวิจัย และพัฒนากับมหาวิทยาลัย ในประเทศ
เพื่อ ศึก ษาเกี่ย วกับ พืช สมุ น ไพรชกัญ ชง อีก ทัง้ ยัง ได้ร ับ
ใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐให้ปลูกพืช ประเภทกัญชง
แล้ว
บริษัทฯ ดาเนิน ธุร กิจจัดหา ผลิต และจาหน่ ายเครื่องดื่ม
ประเภทชา กาแฟ และสินค้าไลฟ์ สไตล์ ได้แก่ ชาเย็น ชา
นม กาแฟ และน้ าผลไม้ เช่น น้ าพัน้ ซ์ น้ าแคนตาลูป เป็ น
ต้น และขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (Ready
to Drink) ธุรกิจการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ และธุรกิจ
ฟั งก์ชนั นอล (Functional Drink)
TACC เริ่มมีข่าวเข้าสู่ธุร กิจกัญชาและกัญชงในช่วงต้นปี
2564 โดยได้มกี ารลงนามใน MOU ทาการวิจยั และพัฒนา
กับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
กัญชง ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการต่อยอดสินค้าปั จจุบนั ของ TACC
ทีม่ กี ารจาหน่ายเครื่องดื่มหลายประเภท
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย ผลไม้แปรรูป ผลไม้
สด น้ าผลไม้ น้ าผัก น้ าแร่ธรรมชาติ เครื่อ งดื่มพร้อ มดื่ม
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ร้านเครื่องดื่ม สารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร โดย
จาหน่ ายทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้ว ย 4 กลุ่ ม
ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจผลไม้แปรรูป 2) ธุรกิจเครื่องดื่ม
3) ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร 4) ธุรกิจค้าปลีก
โดย TIPCO เริม่ มีข่าวในช่วงปลายปี 2563 - ไตรมาสที่ 1
ปี 2564 สาหรับการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มที่มสี ่วนผสมเป็ น
กัญชงและกัญชาในลักษณะเดียวกันกับ ICHI และ SAPPE
โดยในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ได้มกี ารเปิ ดตัวเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมจากกัญชงหลายยี่ห้อ เช่น Cannabis Coco Tea
ซากัญ ฯลฯ ภายใต้กลุ่มสินค้า Gansha Shop by TIPCO
ธุ ร กิจ เป็ น ผู้ผ ลิต จัด หา และจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ป รุ ง รส
อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง อาหารสาเร็จรูปพร้อม
บริโภค อาหารกึง่ สาเร็จรูป อาหารในภาชนะบรรจุทป่ี ิ ดสนิท
เครื่อ งดื่ม ในภาชนะบรรจุ ท่ีปิ ด สนิ ท เครื่อ งดื่ม รสผลไม้
และน้ าผักผลไม้ พืช ผักและผลไม้แช่แข็ง ผักและผลไม้ท่ี
ถนอมสภาพแล้ว รวมถึงสิง่ ปรุงแต่งอาหารจากพืชและผัก
และได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้
รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทาน
โดย XO เริ่มมีข่าวในช่ว งปลายปี 2563 - ไตรมาสที่ 1 ปี
2564 โดยในช่ ว งเดือ นกัน ยายน 2564 XO มีข่า วเปิ ด ตัว
ซอสกัญชงโดยเน้นเป้ าหมายทาการตลาดที่ทวีปยุโรปเป็ น
ลาดับแรก

1,244.38

1,373.56

318.48

259.49

ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูล P/E และ P/BV ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กันกับ MMD ข้างต้นณ วันที่ 9 กันยายน 2564 และข้อมูลเฉลีย่ ย้อนหลัง 7 วันทาการ 15 วันทาการ 30 วันทาการ 60 วัน
ทาการ 90 วันทาการ 120 วันทาการ 180 วันทาการ และ 365 วันทาการ จากวันที่ 9 กันยายน 2564 ซึง่ เป็ นวันทาการ
ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ จะมีมติอนุมตั กิ ารเข้าทารายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
อัตราส่วน หน่ วย
DOD
HFT
ICHI
IP
RBF
SAPPE
SUN
TACC
TIPCO
XO
ค่าเฉลี่ย

ที่มา :

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
9 กันยายน
7
2564
141.17x 143.86x
10.01x
10.29x
29.54x
30.52x
99.15x
101.33x
88.40x
87.76x
19.09x
19.50x
23.45x
22.49x
22.81x
22.79x
6.56x
6.59x
20.52x
20.47x
46.07x
46.56x

เฉลี่ยย้อนหลังจากวันที่ 9 กันยายน 2564 (จานวนวันทาการ)
15

30

60

90

120

180

360

141.80x
10.28x
30.86x
100.59x
88.10x
19.38x
22.07x
22.79x
6.59x
20.50x
46.30x

105.75x
10.95x
30.70x
102.80x
84.31x
19.93x
23.11x
22.18x
6.16x
21.99x
42.79x

69.47x
11.71x
31.90x
104.76x
89.20x
20.48x
22.21x
21.89x
5.81x
23.72x
40.12x

57.79x
11.32x
32.30x
105.79x
85.86x
20.35x
22.02x
22.14x
6.16x
23.58x
38.73x

53.43x
11.18x
33.06x
108.80x
81.65x
20.79x
21.62x
22.88x
7.25x
22.08x
38.27x

43.97x
10.49x
31.66x
93.43x
69.49x
20.22x
19.01x
23.00x
8.41x
21.37x
34.10x

37.55x
8.59x
27.73x
64.79x
53.21x
18.24x
19.39x
20.76x
17.76x
22.30x
29.03x

SETSMART
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)

อัตราส่วน หน่ วย
DOD
HFT
ICHI
IP
RBF
SAPPE
SUN
TACC
TIPCO
XO
ค่าเฉลี่ย

ที่มา :

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
9 กันยายน
2564
4.06x
1.63x
2.46x
12.92x
9.89x
3.06x
4.65x
6.29x
1.04x
8.19x
5.42x

เฉลี่ยย้อนหลังจากวันที่ 9 กันยายน 2564 (จานวนวันทาการ)
7

15

30

60

90

120

180

360

4.14x
1.68x
2.54x
13.21x
9.82x
3.13x
4.46x
6.29x
1.04x
8.17x
5.45x

4.08x
1.68x
2.57x
13.11x
9.86x
3.11x
4.37x
6.29x
1.04x
8.18x
5.43x

3.97x
1.70x
2.46x
12.99x
9.25x
3.01x
4.61x
5.89x
1.04x
8.17x
5.31x

4.19x
1.62x
2.47x
12.88x
9.67x
2.92x
4.47x
5.64x
1.05x
8.31x
5.32x

4.26x
1.52x
2.49x
12.83x
9.46x
2.86x
4.41x
5.68x
1.06x
8.08x
5.26x

4.37x
1.48x
2.60x
12.98x
9.28x
2.90x
4.27x
5.89x
1.09x
7.42x
5.23x

4.08x
1.35x
2.53x
11.35x
8.08x
2.77x
3.55x
6.02x
1.04x
6.67x
4.74x

3.32x
1.04x
2.14x
7.84x
6.07x
2.50x
2.40x
5.36x
0.91x
5.20x
3.68x

SETSMART

อย่างไรก็ดี เนื่องจากปั จจุบนั MMD มิได้มกี ารประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ และผลการดาเนินงานหรือสถานะ
ทางการเงินในอดีตยังไม่สะท้อนผลการดาเนินงานหรือสถานะการเงินจากโครงการทีก่ าลังจะเข้าลงทุนในอนาคต จึงทาให้
การนาอัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E) หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book
Value Ratio: P/BV) ของบริษัทที่นามาเปรียบเทียบ ไปคูณกับกาไรสุทธิย้อนหลังของ MMD หรือมูลค่าทางบัญชีของ
MMD ณ ขณะที่ยงั ไม่ได้มีการเริม่ ประกอบกิจการนัน้ อาจทาให้ผลลัพธ์มูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ผิดไปจากสาระสาคัญ ที่
ปรึกษาฯ จึงพิจารณาว่าทัง้ วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไร และวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี จึงไม่ใช่วธิ ปี ระเมินมูลค่าที่
เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ในครัง้ นี้
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3.4.4

วิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ด้วยวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ เป็ นการประเมินมูลค่าธุรกิจ
ของ MMD และบริษัทย่อยของ MMD ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีวธิ กี ารประเมินที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั ลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจของแต่ละบริษทั ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ จะเลือกใช้วธิ กี ารประเมินทีเ่ หมาะสม และนาผลการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของบริษทั
ย่อยที่ได้มาปรับ ปรุงกับงบการเงินของ MMD จึงทาให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีผลรวมมูลค่าธุรกิจสามารถ
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของ MMD ได้อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าของแต่ละบริษทั ดังนี้
สัดส่วนการ วิ ธีการ
ลาดั
บริษทั
ถือหุ้นโดย ประเมิ น
เหตุผลในการเลือกใช้
บ
MMD
มูลค่า
1. MMD
วิธมี ลู ค่า เนื่องจาก MMD มีนโยบายในการประกอบธุรกิจทีช่ ดั เจน และมีแนวโน้ม
ปั จจุบนั สุทธิ ที่จะประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ า
ของกระแส ยุ ติธรรมด้วยวิธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิข องกระแสเงิน สด ซึ่ ง เป็ นวิธีท่ี
เงินสด คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและการดาเนินธุรกิจใน
อนาคต จึงสามารถสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมได้อย่างเหมาะสม
2.
HBT
ร้อยละ
วิธมี ลู ค่า เนื่องจาก HBT มีนโยบายในการประกอบธุรกิจทีช่ ดั เจน โดยมีการเริม่
74.99
ปั จจุบนั สุทธิ ดาเนินธุรกิจในช่วงปี 2564 แล้วบางส่วน และมีแนวโน้มทีจ่ ะประกอบ
ของกระแส ธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธี
เงินสด มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งเป็ นวิธที ค่ี านึงถึงความสามารถ
ในการสร้างกระแสเงินสดและการดาเนินธุ รกิจในอนาคต จึงสามารถ
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 25 ได้แก่นายวัชระ เปล่งสุรยี ์ ซึ่งเป็ นผู้
ก่อตัง้ เครือข่ายร้านขายยา เฮลท์อพั กว่า 150 สาขาทัวประเทศ
่
ทัง้ นี้ ปั จจุบนั MMD ยังมีบริษัทย่อย/ร่วม อีก 2 บริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99 อยู่ในบริษัท คานาบิส คลับ
จากัด (“CNB”) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่าง MMD และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพื่อดาเนินโครงการโรง
เพาะปลู ก กัญชากัญชง และ บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์ม มิ่ง จ ากัด (“MCF”) ยัง มิไ ด้ดาเนิน ธุร กิจใดๆ อย่ า งไรก็ดี
เนื่องจากบริษทั ดังกล่าวยังไม่มคี วามชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาไม่นาธุรกิจข้างต้นเข้ามาประเมิน
ในวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจในครัง้ นี้
3.4.4.1 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MMD
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เป็ นการประเมินมูลค่าโดย
คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ MMD ซึง่ อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชง กัญชา และผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องโดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น
เป็ นระยะเวลา 5.50 ปี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และทาการประมาณการมูลค่าของ
กระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ณ ปี สุดท้ายของการประมาณการ ณ สิน้ ปี 2569 โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าระยะเวลาประมาณ
การดังกล่ าวสามารถสะท้อนการเติบโตของ MMD จนถึงสภาวะการเติบโตที่คงที่ (mature stage) ได้อย่ างเหมาะสม
หลังจากนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวด้วยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการซึ่งภายหลังจากที่
ทราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้นแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะนามูลค่าปั จจุบนั สุทธิดงั กล่าว บวกด้วย
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มูลค่าทางบัญชีของเงินสดและสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD
ทัง้ นี้ ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ MMD เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูล
ภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่า งๆ ที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ MMD และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทีป่ รึกษาฯ พบว่า MMD มีแผนเข้าลงทุนในโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรกัญชาและกัญชงหลายโครงการ
อย่างไรก็ดี การประมาณการรายได้ในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ จะเลือ กเฉพาะโครงการที่ MMD มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง
กับหน่วยงานหรือคู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องแล้วหรือมีแผนและเอกสารประกอบสาหรับการก่อสร้างโรงเรือนทีช่ ดั เจน หรือมีการ
ขออนุ ญาตจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จเท่านัน้ สาหรับโครงการอื่นๆ ที่เป็ นเพียงแผนธุรกิจแต่ยงั มิได้ป รากฎ
หลักฐานข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ จะไม่นามารวมในการประมาณการครัง้ นี้ เพื่อให้การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ
MMD เป็ นไปอย่างระมัดระวังมากทีส่ ุด โดยมีรายละเอียดสมมติฐานทีส่ าคัญดังนี้
สมมติฐานเกีย่ วกับรายได้
จากการสัมภาษณ์ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และ MMD รวมทัง้ การตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ ที่ปรึกษาฯ
พบว่า MMD มีแผนเข้าลงทุนในโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับพืชสมุนไพรกัญชาและกัญชงหลายโครงการ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้
พิจารณาเลือกเฉพาะโครงการที่ MMD มีแผนธุรกิจทีช่ ดั เจน มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับหน่ วยงานหรือคู่สญ
ั ญาที่
เกี่ย วข้อ งแล้ ว หรือ มีแ ผนและเอกสารประกอบส าหรับ การก่ อ สร้า งโรงเรือ นที่ช ัด เจน และจะไม่ ร วมโครงการอื่น ๆ
นอกเหนือจากนี้ไว้ในสมมติฐานการประมาณการในครัง้ นี้เพื่อความระมัดระวังในการประมาณการ โดยโครงการที่เข้า
เงือ่ นไขดังกล่าว ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (“กัญชาสกลฯ”)
2. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (“กัญชงแม่โจ้”)
3. โครงการกัญชง Hempspace
4. โครงการ Hempseed
โดย 3 โครงการแรกเป็ นโครงการโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาและ/หรือกัญชง เพื่อสาหรับการจาหน่ายเชิงพาณิชย์
ในขณะทีโ่ ครงการ Hempseed เป็ นโครงการนาเข้าและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยมีรายละเอียดการประมาณการ ดังนี้
รายได้จากโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (“กัญชาสกลฯ”)
MMD ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง MMD กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมกันในการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ผลิตสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชุนหรือเกษตรกรให้สามารถดาเนินการ
ผลิตพืชเสพติดให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน โดย MMD จะมีหน้าทีล่ งทุนและดาเนินโครงการ ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยฯ จะ
ดาเนินการเป็ นทีป่ รึกษาสาหรับการศึกษาวิจยั ในการส่งเสริมและลงทุนเกีย่ วกับโครงการพืชเสพติดในเรื่องสายพันธุ์ การ
เพาะปลูก กระบวนการผลิต การสกัด รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น การควบคุมคุณภาพ การตามสอบ และ
การจัดเตรียมสถานทีผ่ ลิตเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯลฯ ทัง้ นี้ รายละเอียดบันทึกข้อตกลง (MOU) ของโครงการกัญชา
สกลฯ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
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หัวข้อ
คู่สญ
ั ญา
ขอบเขตหน้ าที่ที่
สาคัญ

รายละเอียด
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2. บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด (MMD)
1. MMD มีหน้าทีร่ ่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดหางบประมาณ และเป็ นช่องทางในการรับ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชาของวิสาหกิจชุมชน
2. มหาวิทยาลัย มีบทบาทในการศึกษาวิจยั และเป็ นทีป่ รึกษาเกีย่ วกับพืชเสพติดในเรื่อง
สายพันธุ์ การเพาะปลูก กระบวนการผลิต การสกัด การวิเคราะห์สารสาคัญและความ
ปลอดภัย การแปรรูปการกาหนด และควบคุมคุมคุณภาพ การตามสอบ และการจัดเตรียม
สถานทีผ่ ลิตเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการสกัดหรือผลิตภัณฑ์

ขัน้ ตอนการดาเนินการโครงการกัญชาสกลฯ
1. เขียนโครงการ ออกแบบ และวางผังโรงเรือน ซึง่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตกับองค์การอาหารและยาระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
3. คณะกรรมการพืช เสพติด ของมหาวิท ยาลัย พิจ ารณาโครงการ โดยดาเนิ น การร่ า งบัน ทึก ข้อ ตกลงแบ่ ง
ผลประโยชน์ (MoA) กับมหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนตามกาหนดการภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2564
4. มหาวิทยาลัยดาเนินการยื่นก่อสร้าง ขอแบบแปลน และดาเนินการก่อสร้าง ซึง่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
5. ดาเนินการขออนุ ญาตปลูก กับ องค์การอาหารและยาซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตามกาหนดการเริม่
ปลูกในเดือนมีนาคม 2565
ปั จ จุ บ ัน จากการสอบถามความคืบ หน้ า ล่ า สุ ด MMD อยู่ร ะหว่ า งการขออนุ ม ัติก ารพิจ ารณาโครงการโดย
คณะกรรมการพืชเสพติด เพื่อเตรียมลงนามในสัญญา MoA (ซึง่ ระหว่างดาเนินการร่างสัญญากับทางมหาวิทยาลัย) โดยมี
กาหนดการเริม่ การก่อสร้างโรงเพาะปลูกขนาด 10x24 เมตร จานวน 5 หลัง (โรงเรือนประเภท Greenhouse) โดยคาดว่า
จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ซึง่ โรงเพาะปลูกถูกออกแบบให้สามารถปลูกต้นกัญชาได้ 200 ต้น
ต่อโรงเรือน โดย MMD คาดว่าจะสามารถเริ่มเก็บ เกี่ยวผลผลิต (Crop) ครัง้ แรกได้ในปี 2565 และใน 1 ปี คาดว่าจะ
สามารถเก็บเกีย่ วได้ 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
จานวนต้นทีป่ ลูก / โรงเรือน (ต้น)
200
200
200
200
200
200
จานวนโรงเรือน (โรง)
5
5
5
5
5
5
Crop / โรงเรือน / ปี (ครัง้ )
2
2
2
2
2
หลังจากปลูกได้ประมาณ 4 เดือน โดยทัวไปกั
่ ญชาจะเริม่ ออกช่อและเมื่อช่อดอกเริม่ แก่ขน้ึ จนมีอายุได้ประมาณ
5-6 เดือน ก็จะสามารถเก็บเกีย่ วได้ โดยผลการเก็บเกีย่ วแบ่งเป็ น 3 ส่วนหลักได้แก่ ช่อดอก ก้านใบและใบ และราก (ช่อ
ดอกถือเป็ นยาเสพติด เนื่องจากมีสารเสพติดในปริมาณสูงเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ ของต้นกัญชา ซึ่งกรณีช่อดอกเมื่อเกีย่ ว
เกี่ยวแล้วเสร็จ ก็จะนาส่งให้แก่กรมแพทย์แผนไทยเพื่อทาการสกัดออกมาเป็ นน้ ามัน) โดยมีอตั ราส่วนการแปลงผลผลิต
เป็ นหน่ วยกิโลกรัม (Conversion ratio) อ้างอิงจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลผลิตส่วนทีเ่ หลือ
จะจาหน่ายให้แก่โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ โดยบริษทั จะเป็ นผูท้ าการตลาด ซึง่ มีขนั ้ ตอนการดาเนินการดังนี้
▪ ผลผลิต 1 ต้ น จะท าให้ไ ด้ผ ลผลิต ช่ อ ดอกสดประมาณ 0.85 กิโ ลกรัม จากช่ อ ดอกทัง้ หมดใน 1 ต้ น นั น้
หลังจากนัน้ จะต้องนาช่อดอกสดมาตากแดดให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนนาไปจาหน่ าย ซึ่งช่อดอกแห้ง
จะเหลือผลผลิตเพียงแค่รอ้ ยละ 20 ของช่อดอกสด ทาให้ประมาณการสมมติฐานว่า 1 ต้นจะได้ผลผลิตช่อ
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ดอกแห้งประมาณ 0.17 กิโลกรัม (1ต้น x 0.85 x 20%) ทาให้คดิ เป็ นช่อดอกแห้งรวมที่ได้จากโครงการ
กัญชาสกลฯ ต่อการเก็บเกีย่ ว 1 ครัง้ ต่อ 1 โรงเรือน ได้ประมาณ 34 กิโลกรัม (0.17 กิโลกรัม x 200 ต้น)
▪ ภายหลังจากได้ช่อดอกแห้งแล้ว MMD จะต้องแบ่งผลผลิตให้กรมแพทย์แผนไทยครึ่งหนึ่งของผลผลิตช่อ
ดอกแห้งรวม ทาให้คงเหลือเพื่อนาไปสกัดเป็ นน้ ามันเพียงแค่ 17 กิโลกรัมโดยภายหลังจากสกัดแล้วเสร็จ
กรมแพทย์แผนไทยจะนาส่งน้ามันสกัดให้กบั MMD เพื่อนาไปจาหน่ายต่อไป
▪ กาหนดสมมติฐานว่าช่อดอกแห้ง 1 กิโลกรัมสามารถสกัดเป็ นน้ ามันได้ 180 ขวด (ใช้น้ ามันประมาณ 5
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อขวด) ทาให้คาดว่าจะสามารถสกัดน้ามันได้ 3,060 ขวดต่อ 1 Crop ของ 1 โรงเรือน
ของโครงการกัญชาสกลฯ และกาหนดสมมติฐานราคาขวดละ 100 บาทในปี 2564 (ยังไม่มรี ายการขาย
สินค้า)โดยอ้างอิงจากการประมาณการของฝ่ ายจัดการซึ่งประมาณการต่ากว่าราคาตลาด ณ ปั จจุบนั เพื่อ
เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
▪ นอกจากนี้ ผลผลิต 1 ต้นนอกจากจะได้ผลผลิตเป็ นช่อดอกสดแล้ว ยังได้สามารถให้ผลผลิตเป็ นก้านใบและ
ใบสด รวมถึงรากสดได้อกี โดยคิดเป็ นประมาณ 0.60 กิโลกรัมและ 0.40 กิโลกรัมตามลาดับ และภายหลัง
จากตากแห้งจะทาให้ผลผลิตลดลงเหลือร้อยละ 20 ของผลผลิตสดทุกประเภท ดังนัน้ ทาให้ประมาณการ
สมมติฐานว่า 1 ต้นจะได้ผลผลิตก้านใบและใบแห้งประมาณ 0.12 กิโลกรัม (1 ต้น x 0.60 x 20%) และราก
แห้งประมาณ 0.08 กิโลกรัม (1 ต้น x 0.40 x 20%) ทาให้คดิ เป็ นก้านใบและใบแห้งและรากแห้งรวมทีไ่ ด้
จากโครงการกัญชาสกลฯ ต่อการเก็บเกี่ยว 1 ครัง้ ต่อ 1 โรงเรือน ประมาณ 24 กิโลกรัม (0.12 กิโลกรัม x
200 ต้น) และ 16 กิโลกรัม (0.08 กิโลกรัม x 200 ต้น) ตามลาดับ
▪ กาหนดสมมติฐานราคาขายก้านใบและใบแห้งและรากแห้ง 1,000 บาท / กิโลกรัมในปี 2564 (ยังไม่มรี ายการ
ขายสินค้า) ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินรับซื้อชิ้นส่วนพืชกัญชงประเมินโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทีม่ ชี ่วงราคาอยู่ทป่ี ระมาณ 1,000 – 1,800 บาท / กิโลกรัม
▪ อย่างไรก็ดี ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาถึงหลักความระมัดระวัง เนื่องจากเริม่ มีผู้ สนใจลงทุนเข้าสู่อุตสาหกรรมพืช
กัญชา กัญชงในประเทศไทย ทาให้มขี อ้ กังวลด้านความสามารถในการปรับราคาสินค้า รวมทัง้ กลุ่มลูกค้าของ
MMD ไม่ได้มกี ารทาสัญญาซื้อขายสินค้าทีม่ กี ารกาหนดราคาซื้อขายระยะยาว จึงทาให้มคี วามไม่แน่นอนทัง้ ด้าน
ปริมาณและราคาขาย ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาปรับลดราคาขายของทุกผลิตภัณฑ์ลงคิดเป็ นร้อยละ 1.18
ต่อปี เริ่มตัง้ แต่ปี 2565 ไปจนตลอดการประมาณการโดยอ้างอิงจากอัตราเงิน เฟ้ อ เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ของ
ประเทศไทย
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จานวนต้นทีป่ ลูก / โรงเรือน (ต้น)
จานวนโรงเรือน (โรง)
Crop / โรงเรือน / ปี (ครัง้ )
ผลผลิตรวม 5โรงเรือน / ปี (ต้น)
รายได้และผลผลิ ตจากน้ามัน
ช่อดอกแห้งสุทธิจากหักแบ่งกรมแพทย์
แผนไทยรวม 5โรงเรือน / ปี (กิโลกรัม)
จานวนขวดน้ามัน (ขวด)
ราคาขายต่อขวด (บาท)
รายได้จากน้ามันกัญชา (ล้านบาท)

2H2564
200
5
-

2565
200
5
2
2,000

2566
200
5
2
2,000

2567
200
5
2
2,000

2568
200
5
2
2,000

2569
200
5
2
2,000

-

170

170

170

170

170

100.00
-

30,600
98.82
3.02

30,600
97.65
2.99

30,600
96.50
2.95

30,600
95.36
2.92

30,600
94.24
2.88

รายได้และผลผลิ ตก้านใบและใบแห้ง
ก้านใบและใบแห้งรวม 5 โรงเรือน / ปี
(กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากก้านใบและใบแห้ง (ล้านบาท)

-

240

240

240

240

240

1,000.00
-

988.20
0.24

976.54
0.23

965.02
0.23

953.63
0.23

942.38
0.23

รายได้และผลผลิ ตรากแห้ง
รากแห้งรวม 5 โรงเรือน / ปี (กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากรากแห้ง (ล้านบาท)

1,000.00
-

160
988.20
0.16

160
976.54
0.16

160
965.02
0.15

160
953.63
0.15

160
942.38
0.15

-

3.42

3.38

3.34

3.30

3.26

รายได้รวมโครงการกัญชาสกลฯ
(ล้านบาท)

รายได้จากโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (“กัญชงแม่โจ้”)
MMD ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ โครงการการวิจยั และพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง ระหว่าง MMD กับ
มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ร่ ว มกัน วิจ ัยและพัฒนาสายพัน ธุ์กัญ ชาและกัญชง พัฒ นาเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมขยายพันธุ์ การเพาะปลูกการผลิตเพื่อการสกัดสารในกัญชงและกัญชา การผลิ ตเมล็ดพันธุ์ การวิจยั และพัฒนา
เพื่อนาเมล็ดไปทาเป็ นอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้จากลาต้น แกน และเปลือก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสาอาง และประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมณิชย์พาณิชย์ โดย MMD จะมีหน้าทีล่ งทุน
และดาเนินโครงการ ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยฯ มีหน้าทีส่ นับสนุ นความรู้ นักวิชาการ และสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
ทัง้ นี้ รายละเอียดบันทึกข้อตกลง (MOU) ของโครงการกัญชงแม่โจ้ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
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หัวข้อ
คู่สญ
ั ญา
ขอบเขตหน้ าที่ที่
สาคัญ

รายละเอียด
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด (MMD)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
1. สนับสนุนองค์ความรู้ นักวิชาการ และสถานทีใ่ นการดาเนินโครงการ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ MMD
1. สนับสนุนและจัดหางบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการดาเนินโครงการ โดย
ไม่คดิ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากมหาวิทยาลัย
2. ดาเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในนามมหาวิทยาลัย และออกค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินการทัง้ หมด
3. สนับสนุนและจัดหาทุนให้แก่นักวิจยั ในการดาเนินการภายใต้โครงการ

ขัน้ ตอนการดาเนินการโครงการกัญชงแม่โจ้
1. เขียนโครงการ ออกแบบ และวางผังโรงเรือน ซึง่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตปลูก กับหน่วยงาน สสจ. ซึง่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
3. คณะกรรมการพืชเสพติดของมหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการ ซึง่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
4. ลงนามบันทึกข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์ (MOA) กับมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนตาม
กาหนดการภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
5. มหาวิทยาลัยดาเนินการยื่นก่อสร้าง ขอแบบแปลน และดาเนินการก่อสร้าง ซึง่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
6. ดาเนิ น การขออนุ ญ าตปลู ก กับ หน่ ว ยงาน สาธารณสุ ข จัง หวัด ซึ่ง ใช้ร ะยะเวลาประมาณ 3 เดือ นตาม
กาหนดการเริม่ ปลูกในเดือนมีนาคม 2565
ปั จจุบนั จากการสอบถามความคืบหน้าล่าสุด MMD อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการพืชเสพ
ติดซึ่งแต่งตัง้ โดยมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมลงนามในสัญญา MOA (ซึ่งระหว่างดาเนินการร่างสัญญากับทางมหาวิทยาลัย)
โดยมีกาหนดการเริม่ การก่อสร้างโรงเพาะปลูก โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ซึง่ โรง
เพาะปลูกถูกออกแบบให้สามารถปลูกต้นกัญชงได้ 600 ต้นต่อโรงเรือน โดย MMD คาดว่าจะสามารถเริม่ เก็บเกีย่ วผลผลิต
(Crop) ครัง้ แรกได้ในปี 2565 และใน 1 ปี คาดว่าจะสามารถเก็บเกีย่ วได้ 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
จานวนต้นทีป่ ลูก / โรงเรือน (ต้น)
600
600
600
600
600
600
จานวนโรงเรือน (โรง)
2
2
2
2
2
2
Crop / โรงเรือน / ปี (ครัง้ )
2
2
2
2
2
ลักษณะช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวจะเป็ นจะเป็ นลักษณะเดียวกับกัญชาสกลฯ รวมถึงอัตราส่วนการแปลงผลผลิต
เป็ นหน่วยกิโลกรัม (Conversion ratio) และสมมติฐานราคาขายก็จะเป็ นลักษณะเดียวกันกับโครงการกัญชาสกลฯ เช่นกัน
ยกเว้นเพียงแต่ตามแผนธุรกิจของโครงการกัญชงแม่โจ้นนั ้ จะไม่มกี ารผลลิตน้ามันกัญชา โดยจะทาการตากช่อดอกสดให้
แห้งและจาหน่ ายช่อดอกแห้งโดยไม่ผ่านกระบวนการสกัดน้ ามันโดยกรมแพทย์แผนไทย ทัง้ นี้ กาหนดสมมติฐานราคา
ขายของช่อดอกแห้งที่ 5,000 บาท / กิโลกรัมในปี 2564 (ยังไม่มรี ายการขายสินค้า) ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินรับซื้อ
ชิ้นส่วนพืชกัญชงช่อดอกแห้งประเมินโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มชี ่วง
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ราคาอยู่ทป่ี ระมาณ 6,300 บาท / กิโลกรัมรวมถึงราคาสมมติฐานดังกล่าวยังค่อนข้างต่ากว่าราคารับซื้ อโดยเอกชนทัวไป
่
ในท้องตลาด โดยผลผลิตของกัญชงแม่โจ้ รับซื้อโดยองค์การเภสัชกรรม
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาปรับลดราคาขายของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวลงให้สอดคล้องกับสมมติฐานของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น โดยคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 1.18 ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ปี 2565 ไปจนตลอดการประมาณการโดยอ้างอิง
จากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี ของประเทศไทย
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
จานวนต้นทีป่ ลูก / โรงเรือน (ต้น)
600
600
600
600
600
600
จานวนโรงเรือน (โรง)
2
2
2
2
2
2
Crop / โรงเรือน / ปี (ครัง้ )
2
2
2
2
2
ผลผลิตรวม 2 โรงเรือน / ปี (ต้น)
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
รายได้และผลผลิ ตช่อดอกแห้ง
ช่อดอกแห้งรวม 2 โรงเรือน / ปี
(กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากช่อดอกแห้ง (ล้านบาท)
รายได้และผลผลิ ตก้านใบและใบแห้ง
ก้านใบและใบแห้งรวม 2 โรงเรือน / ปี
(กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากก้านใบและใบแห้ง (ล้านบาท)
รายได้และผลผลิ ตรากแห้ง
รากแห้งรวม 2 โรงเรือน / ปี (กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากรากแห้ง (ล้านบาท)
รายได้รวมโครงการกัญชงแม่โจ้
(ล้านบาท)

-

408

408

408

408

408

5,000.00 4,941.00 4,882.70 4,825.08 4,768.14 4,711.88
2.02
1.99
1.97
1.95
1.92
-

288

288

288

288

288

1,000.00
-

988.20
0.28

976.54
0.28

965.02
0.28

953.63
0.27

942.38
0.27

1,000.00
-

192
988.20
0.19

192
976.54
0.19

192
965.02
0.19

192
953.63
0.18

192
942.38
0.18

-

2.49

2.46

2.43

2.40

2.37

รายได้จากโครงการกัญชง Hempspace (“Hempspace”)
นอกจากโครงการกัญชาสกลฯ และกัญชงแม่โจ้แล้ว MMD ยังมีแผนลงทุนในโครงการกัญชงขนาดใหญ่อีก 1
โครงการที่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา บนพื้นที่เช่า ที่ MMD ทาสัญญาเช่ากับจากบริษัท ฟิ ล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้งิ
อินเตอร์มเี ดีย จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
ขัน้ ตอนการดาเนินการโครงการ Hempspace
1. ออกแบบ และวางผังโรงเรือน ซึง่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตปลูก กับ หน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัด ซึง่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
3. ยื่นพิจารณาแบบแปลน กับ หน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัด ซึง่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
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4. ดาเนินการจัดการสาธารณูปโภค ติดตัง้ น้าไฟ และขอบ้านเลขที่ กับ หน่วยงาน อบต.ปากช่อง ซึง่ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน
5. ดาเนินการปลูกสร้าง และคณะกรรมการจังหวัดดาเนินการตรวจสอบพืน้ ทีภ่ ายใน 2 สัปดาห์หลังการก่อสร้าง
เรียบร้อย ซึง่ ใช้ระยะเวลารวมประมาณ 2 เดือน
6. ดาเนิ น การขออนุ ญ าตปลู ก กับ หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข จัง หวัด ซึ่ง ใช้ร ะยะเวลาประมาณ 3 เดือ น โดย
กาหนดการเริม่ เพาะปลูกครัง้ แรกในเดือนมีนาคม 2565
โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยแบบแปลนการก่อสร้างได้รบั อนุญาตแล้ว
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับพืน้ ที่แบ่งเป็ นโรงเพาะปลูก 2 ประเภท ได้แก่ 1) โรงเพาะปลูก
แบบ Evaporation จานวน 50 โรงเรือน ถูกออกแบบให้สามารถปลูกต้นกัญชงได้ 1,560 ต้นต่อโรงเรือนโดย MMD คาด
ว่าจะสามารถเริม่ เก็บเกีย่ วผลผลิต (Crop) ครัง้ แรกได้ในปี 2565 และใน 1 ปี คาดว่าจะสามารถเก็บเกีย่ วได้ 2 ครัง้ และ 2)
โรงเพราะปลูกแบบ Indoor จานวน 1 โรงเรือน ถูกออกแบบให้สามารถปลูกต้นกัญชงได้ 800 ต้นต่อโรงเรือนโดย MMD
คาดว่าจะสามารถเริม่ เก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop) ครัง้ แรกได้ในปี 2565 และใน 1 ปี คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ 4 ครัง้
ผลผลิตจากโครงการรับซื้อโดย บริษทั สยาม เฮอเบิล เทค จากัด (บริษทั ย่อยของ DOD) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
1. โรงเรือน Evaporation
จานวนต้นทีป่ ลูก / โรงเรือน (ต้น)
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
จานวนโรงเรือน (โรง)
50
50
50
50
50
50
Crop / โรงเรือน / ปี (ครัง้ )
2
2
2
2
2
2. โรงเรือน Indoor
จานวนต้นทีป่ ลูก / โรงเรือน (ต้น)
จานวนโรงเรือน (โรง)
Crop / โรงเรือน / ปี (ครัง้ )

800
1
-

800
1
4

800
1
4

800
1
4

800
1
4

800
1
4

ลักษณะช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวสาหรับโรงเรือน Evaporation จะเป็ นลักษณะเดียวกับโครงการแม่โจ้รวมถึง
อัตราส่วนการแปลงผลผลิตเป็ นหน่ วยกิโลกรัม (Conversion ratio) และสมมติฐานราคาขายก็จะเป็ นลักษณะเดียวกันกับ
โครงการแม่โจ้ เช่นกัน อย่างไรก็ดี สาหรับโรงเรือน Indoor จะเป็ นโรงเรือนที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าในแง่การควบคุม
คุณภาพให้ได้ตามที่ต้องการ รวมทัง้ สามารถปลูกจานวนรอบได้มากกว่า แต่ก็ใช้เงินลงทุนสูงกว่า โดยมีสมมติฐาน
เกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากโรงเรือน Indoor อ้างอิงจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขัน้ ตอนการ
ดาเนินการดังนี้
▪ ผลผลิต 1 ต้นจากโรงเรือน Indoor จะทาให้ได้ผลผลิตช่อดอกสดประมาณ 0.72 กิโลกรัมจากช่อดอกของ
ทัง้ หมดใน 1 ต้นนัน้ หลังจากตากแห้งแล้วเสร็จ ช่อดอกแห้งจะเหลือผลผลิตเพียงแค่รอ้ ยละ 20 ของช่อดอก
สด ทาให้ประมาณการสมมติฐานว่า 1 ต้นจะได้ผลผลิตช่อดอกแห้งประมาณ 0.14 กิโลกรัม (1 ต้น x 72% x
20%) ทาให้คดิ เป็ นช่อดอกแห้งรวมที่ได้จากโครงการ Hempspace สาหรับโรงเรือนแบบ Indoor ต่อการ
เก็บเกีย่ ว 1 ครัง้ ต่อ 1 โรงเรือน ได้ประมาณ 115 กิโลกรัม (0.14 กิโลกรัม x 800 ต้น)
▪ กาหนดสมมติฐานราคาขายช่อดอกแห้งเท่ากับ 30,000 บาท / กิโลกรัม ในปี 2564 (ยังไม่มรี ายการขาย
สินค้า) ซึ่งอ้างอิงจากราคาจากองค์การเภสัชกรรม ที่มชี ่วงราคาอยู่ท่ปี ระมาณ 30,000 – 45,000 บาท /
กิโลกรัมขึ้นอยู่กบั ปริมาณสารสาคัญ เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ทต่ี ้องควบคุมคุณภาพสูง สาหรับผลิตภัณฑ์
ด้านเวชภัณฑ์ (Medical Grade)
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▪ ผลผลิตเป็ นก้านใบและใบสด และรากสด คิดเป็ นประณ 0.025 กิโลกรัมและ 0.10 กิโลกรัมตามลาดับ และ
ภายหลังจากตากแห้ง จะทาให้ผลผลิตลดลงเหลือร้อยละ 20 ของผลผลิตสดทุก ประเภท ดัง นั น้ ท าให้
ประมาณการสมมติฐานว่า 1 ต้นจะได้ผลผลิตก้านใบและใบแห้งประมาณ 0.005 กิโลกรัม (1 ต้น x 0.025 x
20%) และรากแห้งประมาณ 0.02 กิโลกรัม (1 ต้น x 0.10 x 20%) ทาให้คดิ เป็ นก้านใบและใบแห้งและราก
แห้งรวมทีไ่ ด้จากโครงการ Hempspace สาหรับโรงเรือนแบบ Indoor ต่อการเก็บเกีย่ ว 1 ครัง้ ต่อ 1 โรงเรือน
ประมาณ 4 กิโลกรัม (0.005 กิโลกรัม x 800 ต้น) และ 16 กิโลกรัม (0.02 กิโลกรัม x 800 ต้น) ตามลาดับ
▪ กาหนดสมมติฐานราคาขายก้า นใบและใบแห้งและรากแห้ง 1,000 บาท / กิโลกรัมในปี 2564 (ยังไม่มี
รายการขายสินค้า) ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินรับซื้อชิ้นส่วนพืชกัญชงประเมินโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทีม่ ชี ่วงราคาอยู่ทป่ี ระมาณ 1,000 – 1,800 บาท / กิโลกรัม
▪ อย่างไรก็ดี ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาถึงหลักความระมัดระวัง เนื่องจากเริม่ มีผู้ สนใจลงทุนเข้าสู่อุตสาหกรรม
พืชกัญชา กัญชงในประเทศไทย ทาให้มขี อ้ กังวลด้านความสามารถในการปรับราคาสินค้า ดังนัน้ ทีป่ รึกษา
ฯ จึงพิจารณาปรับลดราคาขายของทุกผลิตภัณฑ์ลงคิดเป็ น ร้อยละ 1.18 ต่อปี เริ่มตัง้ แต่ปี 2565 ไปจน
ตลอดการประมาณการโดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี ของประเทศไทย
2H2564
1. โรงเรือน Evaporation
จานวนต้นทีป่ ลูก / โรงเรือน (ต้น)
จานวนโรงเรือน (โรง)
Crop / โรงเรือน / ปี (ครัง้ )
ผลผลิตรวม 50โรงเรือน / ปี (ต้น)
รายได้และผลผลิ ตช่อดอกแห้ง
ช่อดอกแห้งรวม 50โรงเรือน / ปี
(กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากช่อดอกแห้ง (ล้านบาท)

2565

2566

2567

2568

2569

1,560
50
-

1,560
50
2
156,000

1,560
50
2
156,000

1,560
50
2
156,000

1,560
50
2
156,000

1,560
50
2
156,000

-

26,520

26,520

26,520

26,520

26,520

5,000.00 4,941.00 4,882.70 4,825.08 4,768.14 4,711.88
131.04
129.49
127.96
126.45
124.96

รายได้และผลผลิ ตก้านใบและใบแห้ง
ก้านใบและใบแห้งรวม 50 โรงเรือน / ปี
(กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากก้านใบและใบแห้ง (ล้านบาท)

-

18,720

18,720

18,720

18,720

18,720

1,000.00
-

988.20
18.50

976.54
18.28

965.02
18.07

953.63
17.85

942.38
17.64

รายได้และผลผลิ ตรากแห้ง
รากแห้งรวม 50 โรงเรือน / ปี (กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากรากแห้ง (ล้านบาท)

1,000.00
-

12,480
988.20
12.33

12,480
976.54
12.19

12,480
965.02
12.04

12,480
953.63
11.90

12,480
942.38
11.76
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2H2564
รายได้รวมจากโรงเรือน Evaporation
(ล้านบาท)
2. โรงเรือน Indoor
จานวนต้นทีป่ ลูก / โรงเรือน (ต้น)
จานวนโรงเรือน (โรง)
Crop / โรงเรือน / ปี (ครัง้ )
ผลผลิตรวม / ปี (ต้น)
รายได้และผลผลิ ตช่อดอกแห้ง
ช่อดอกแห้งรวม / ปี (กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากช่อดอกแห้ง (ล้านบาท)

-

2565
161.87

2566
159.96

2567
158.07

2568
156.20

2569
154.36

800
1
-

800
1
4
3,200

800
1
4
3,200

800
1
4
3,200

800
1
4
3,200

800
1
4
3,200

460.80
460.80
460.80
460.80
460.80
30,000.00 29,646.00 29,296.18 28,950.48 28,608.87 28,271.28
13.66
13.50
13.34
13.18
13.03

รายได้และผลผลิ ตก้านใบและใบแห้ง
ก้านใบและใบแห้งรวม / ปี (กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากก้านใบและใบแห้ง (ล้านบาท)

1,000.00
-

16
988.20
0.02

16
976.54
0.02

16
965.02
0.02

16
953.63
0.02

16
942.38
0.02

รายได้และผลผลิ ตรากแห้ง
รากแห้งรวม / ปี (กิโลกรัม)
ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)
รายได้จากรากแห้ง (ล้านบาท)

1,000.00
-

4
988.20
0.06

4
976.54
0.06

4
965.02
0.06

4
953.63
0.06

4
942.38
0.06

-

13.74

13.58

13.42

13.26

13.10

-

175.61

173.53

171.49

169.46

167.46

รายได้รวมจากโรงเรือน Indoor
(ล้านบาท)
รายได้รวมโครงการ Hempspace
(ล้านบาท)

รายได้จากโครงการ Hempseed (“Hempseed”)
โครงการ Hempseed เป็ นโครงการนาเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อนามาขายให้กบั กลุ่มลูกค้าทีป่ ระสงค์
จะใช้เมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในท้องที่ต่างๆ ทัง้ ที่เป็ นภาครัฐและเอกชน โดย MMD จะต้องยื่นขออนุ ญาตนาเข้าสินค้ากับ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจะได้รบั อนุมตั กิ ารนาเข้าเป็ นล็อตๆ ตามแผนการนาเข้าทีไ่ ด้เสนอไปพร้อมกับ
คาขอ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้กาหนดสมมติฐานจานวนผลิตภัณฑ์ แผนการขายตามสมมติฐานของฝ่ ายบริหาร ซึง่ ได้พจิ ารณา
จากแผนธุรกิจแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมยกเว้นกรณีของราคาขายทีไ่ ด้พจิ ารณาปรับลดลงให้สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น โดยคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 1.18 ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ปี 2565 ไปจนตลอดการประมาณการโดย
อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี ของประเทศไทย
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2H2564
1. ผลิ ตภัณฑ์ Super Woman
ปริมาณขาย (หน่วย)
ราคาขาย (บาท/หน่วย)
รวม (ล้านบาท)

2565

2566

2567

2568

2569

100
350
0.04

3,000
346
1.04

3,000
342
1.03

3,000
338
1.01

3,000
334
1.00

3,000
330
0.99

2. ผลิ ตภัณฑ์ Rosella
ปริมาณขาย (หน่วย)
ราคาขาย (บาท/หน่วย)
รวม (ล้านบาท)

4,600
350
1.61

3,000
346
1.04

3,000
342
1.03

3,000
338
1.01

3,000
334
1.00

3,000
330
0.99

3. ผลิ ตภัณฑ์ Auto Magic
ปริมาณขาย (หน่วย)
ราคาขาย (บาท/หน่วย)
รวม (ล้านบาท)

4,200
300
1.26

3,000
296
0.89

3,000
293
0.88

3,000
290
0.87

3,000
286
0.86

3,000
283
0.85

4. ผลิ ตภัณฑ์ ACDC
ปริมาณขาย (หน่วย)
ราคาขาย (บาท/หน่วย)
รวม (ล้านบาท)

4,500
400
1.80

3,000
395
1.19

3,000
391
1.17

3,000
386
1.16

3,000
381
1.14

3,000
377
1.13

4.71

4.15

4.10

4.05

4.01

3.96

รายได้รวมจากโครงการ Hempseed
(ล้านบาท)

สมมติฐานเกีย่ วกับต้นทุน
ต้นทุนการดาเนินธุรกิจโครงการพืชสมุนไพรกัญชาและกัญชง
ต้นทุนการดาเนินธุรกิจโครงการพืชสมุนไพรทัง้ 3 โครงการนัน้ ประกอบไปด้วยต้นทุนทางตรงและทางอ้อม โดย
ต้นทุนทางตรงโดยทัวไปจะประกอบไปด้
่
วยต้นทุนค่าเมล็ดพันธุซ์ ง่ึ เกิดขึน้ ครัง้ แรกของการเริม่ ปลูก เนื่องจากเมื่อมีการเก็บ
เกี่ยวครัง้ แรกและทาการตากแห้งแล้วก็จะสามารถนาเมล็ดพันธุจ์ ากต้นเดิมไปขยายพันธุต์ ่อได้ นอกจากนี้ ต้นทุนทางตรง
หลักยังประกอบไปด้วยค่าน้ าและค่าไฟในโรงเรือน ค่าปุ๋ ย สารเคมีและดินปลูก ค่าตรวจสาร THC/CBD และค่าพนักงาน
ดูแลโรงเรือน
ในขณะที่ต้น ทุ น ทางอ้อ มหรือ ต้น ทุ น ส่ ว นกลาง โดยหลัก ประกอบไปด้ว ย ค่ า สาธารณู ป โภคส่ ว นกลาง ค่ า
ตรวจสอบคุณภาพน้ า ค่าซ่อมบารุง ค่าเสื่อมราคาของโรงเรือนและอุปกรณ์ รวมทัง้ บางโครงการอาจมีการเช่าทีด่ นิ จาก
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน หรือมีการจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาดูแลเนื่องจากโครงการมีขนาดใหญ่ โดยมี
รายละเอียดการประมาณการต้นทุนสาหรับโครงการพืชสมุนไพรทัง้ 3 โครงการ ดังนี้
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ลาดับ ต้นทุน
1.

ต้นทุน
ทางตรง

ประเภท
ของต้นทุน
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าน้าในโรงเรือน

ค่าไฟในโรงเรือน

ค่าปุ๋ ย สารเคมี
และดินปลูก
ค่าตรวจสาร
THC/CBD

เงินเดือนพนักงาน

2.

ต้นทุน ค่าสาธารณูปโภค
ทางอ้อม ส่วนกลาง (ขึน้ อยู่
กับปริมาณใช้
ไฟฟ้ าของแต่ละ
โครงการ)

ค่าตรวจสอบ
คุณภาพน้า

โครงการกัญชาสกลฯ

โครงการกัญชงแม่โจ้

โครงการ Hempspace

50 บาทต่อต้น (ได้รบั การ
400 บาทต่อต้น
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)
5 บาทต่อต้นต่อเดือน ตามการประมาณการของฝ่ ายบริหาร โดยทีป่ รึกษาฯ กาหนดให้ปรับเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.18 ต่อปี ตลอดการประมาณการโดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง 10ปี ของ
ประเทศไทย
30 บาทต่อต้นต่อเดือน ตามการประมาณการของฝ่ ายบริหาร (ยกเว้นค่าไฟในโรงเรือนประเภท
Indoor ของโครงการ Hempspaceกาหนดให้เท่ากับ 200 บาทต่อต้นต่อเดือนเนื่องจากลักษณะ
โครงการมีอตั ราการใช้ไฟฟ้ าสูงกว่าโครงการประเภท Greenhouse และ Evaporation) โดยที่
ปรึกษาฯ กาหนดให้ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.18 ต่อปี ตลอดการประมาณการโดยอ้างอิงจากอัตราเงิน
เฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี ของประเทศไทย
43 บาทต่อต้นต่อเดือน ตามการประมาณการของฝ่ ายบริหาร โดยทีป่ รึกษาฯ กาหนดให้ปรับ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.18 ต่อปี ตลอดการประมาณการโดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี
ของประเทศไทย
ได้รบั ยกเว้น เนื่องจาก
9,640 บาทต่อครัง้ ตามการประมาณการของฝ่ ายบริหารซึง่ อ้างอิง
มหาวิทยาลัยเป็ นผูต้ รวจสอบ
จากราคาค่าบริการเสนอโดยผูต้ รวจสอบ โดยลักษณะการ
เอง
ตรวจสอบจะคิดเป็ น Crop ละ 1 ครัง้ โดยการสุ่มตัวอย่าง ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ กาหนดให้ค่าบริการดังกล่าวปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี
ตลอดการประมาณการ
จานวนพนักงาน 3 คน
จานวนพนักงาน 1 คน
▪ สาหรับโรงเรือน
เงินเดือนเฉลีย่ 12,000 บาทต่อ เงินเดือนเฉลีย่ 12,000 บาทต่อ
Evaporation กานหนดให้มี
คน และมีสมมติฐานปรับ
คน และมีสมมติฐานปรับ
จานวนพนักงาน 25 คน
เงินเดือนร้อยละ 5 ต่อปี
เงินเดือนร้อยละ 5 ต่อปี
เงินเดือนเฉลีย่ 12,000
บาทต่อคน
▪ สาหรับโรงเรือน Indoor
กานหนดให้มจี านวน
พนักงาน 4 คน เงินเดือน
เฉลีย่ 20,000 บาทต่อคน
▪ กาหนดสมมติฐานปรับ
เงินเดือนร้อยละ 5 ต่อปี
สาหรับพนักงานทุกประเภท
10,000 บาทต่อเดือนตามการ 5,000 บาทต่อเดือนตามการ 100,000 บาทต่อเดือนตามการ
ประมาณการของฝ่ ายบริหาร ประมาณการของฝ่ ายบริหาร ประมาณการของฝ่ ายบริหาร
โดยทีป่ รึกษาฯกาหนดให้ปรับ โดยทีป่ รึกษาฯ กาหนดให้ปรับ โดยทีป่ รึกษาฯกาหนดให้ปรับ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.18 ต่อปี ตลอด เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.18 ต่อปี ตลอด เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.18 ต่อปี ตลอด
การประมาณการโดยอ้างอิง
การประมาณการโดยอ้างอิง
การประมาณการโดยอ้างอิง
จากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง จากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง จากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง
10 ปี ของประเทศไทย
10 ปี ของประเทศไทย
10 ปี ของประเทศไทย
ได้รบั ยกเว้น เนื่องจาก
4,366 บาทต่อปี ตามการ
8,732 บาทต่อปี ตามการ
มหาวิทยาลัยเป็ นผูต้ รวจสอบ ประมาณการของฝ่ ายบริหารซึง่ ประมาณการของฝ่ ายบริหารซึง่
เอง
อ้างอิงจากราคาค่าบริการเสนอ อ้างอิงจากราคาค่าบริการเสนอ
โดยผูต้ รวจสอบ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษา โดยผูต้ รวจสอบ ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษา
ฯ กาหนดให้ค่าบริการดังกล่าว ฯ กาหนดให้ค่าบริการดังกล่าว
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี
ตลอดการประมาณการ
ตลอดการประมาณการ

192

สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

ลาดับ ต้นทุน

ประเภท
ของต้นทุน
ค่าซ่อมบารุง

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเช่าทีด่ นิ

ค่าทีป่ รึกษา

โครงการกัญชาสกลฯ

โครงการกัญชงแม่โจ้

ร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายแต่ละโครงการตามการประมาณการของฝ่ ายบริหาร โดยทีป่ รึกษา
ฯ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีการรวมผลกระทบของอัตราเงินเฟ้ อร้อยละ 1.18 ต่อปี ตลอดการ
ประมาณการโดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี ของประเทศไทย
คานวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สนิ โดยเฉลีย่ 10 ปี
(พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมตามสมมติฐานการลงทุนและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายทัง้ นี้
แม้ว่า MOU ของโครงการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีระยะสัน้ กว่าอายุการให้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สนิ โดยเฉลีย่ แต่ฝ่ายจัดการคาดว่า MOU จะสามารถขยายอายุสญ
ั ญาได้ภายหลังครบ
กาหนดอายุสญ
ั ญา)
ไม่มี เนื่องจากใช้พน้ื ทีข่ องมหาวิทยาลัย
กาหนดค่าเช่าทีด่ นิ ตามทีเ่ ช่า
กับบุคคลภายนอก และมีการ
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 ต่อปี
ไม่มี เนื่องจากได้รบั การสนับสนุนด้านบุคลากรวิชาการจาก
กาหนดสมมติฐานการว่าจ้างที่
มหาวิทยาลัย
ปรึกษาภายนอก 1 ท่าน
เนื่องจากมีความซับซ้อนของ
โครงการมากกว่า 2 โครงการ
แรก คิดเป็ นอัตราเงินเดือน
50,000 บาท และกาหนดให้มี
การปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี
ตลอดการประมาณการ

โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการต้นทุนของทุกโครงการได้ ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
2H2564
2565
2566
ต้นทุนโครงการกัญชาสกลฯ
ค่าเมล็ดพันธุ์
0.05
ค่าน้าในโรงเรือน
0.06
0.06
ค่าไฟในโรงเรือน
0.36
0.36
ค่าปุ๋ ย สารเคมี และดินปลูก
0.52
0.52
เงินเดือนพนักงาน
0.43
0.45
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
0.04
0.12
0.12
ค่าซ่อมบารุง
0.10
0.10
ค่าเสื่อมราคา
0.31
0.31
รวมต้นทุนโครงการกัญชาสกลฯ
0.04
1.95
1.93
ต้นทุนโครงการกัญชงแม่โจ้
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าน้าในโรงเรือน
ค่าไฟในโรงเรือน
ค่าปุ๋ ย สารเคมี และดินปลูก
ค่าตรวจสาร THC/CBD

โครงการ Hempspace

-

0.48
0.07
0.43
0.62
0.02
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0.07
0.44
0.63
0.02

2567

2568

2569

0.06
0.36
0.52
0.48
0.12
0.10
0.31
1.95

0.06
0.36
0.52
0.50
0.12
0.10
0.31
1.98

0.06
0.36
0.52
0.53
0.13
0.10
0.31
2.01

0.07
0.44
0.63
0.02

0.07
0.44
0.63
0.02

0.07
0.44
0.63
0.02
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หน่ วย : ล้านบาท
เงินเดือนพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้า
ค่าซ่อมบารุง
ค่าเสื่อมราคา
รวมต้นทุนโครงการกัญชงแม่โจ้

2H2564
0.03
0.03

2565
0.14
0.06
0.00
0.07
0.27
2.17

2566
0.15
0.06
0.00
0.08
0.27
1.72

2567
0.16
0.06
0.00
0.08
0.27
1.73

2568
0.17
0.06
0.01
0.08
0.27
1.73

2569
0.18
0.06
0.01
0.08
0.27
1.74

ต้นทุนโครงการ Hempspace
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าน้าในโรงเรือน
ค่าไฟในโรงเรือน
ค่าปุ๋ ย สารเคมี และดินปลูก
ค่าตรวจสาร THC/CBD
เงินเดือนพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ค่าทีป่ รึกษา
ค่าเช่าทีด่ นิ
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้า
ค่าซ่อมบารุง
ค่าเสื่อมราคา
รวมต้นทุนโครงการ Hempspace

0.40
1.00
1.40

31.52
4.73
30.00
40.66
0.52
4.56
1.20
0.60
3.00
0.01
5.27
12.80
134.87

4.78
30.35
41.14
0.55
4.79
1.21
0.63
3.09
0.01
5.33
12.80
104.69

4.78
30.35
41.14
0.55
5.03
1.23
0.66
3.18
0.01
5.33
12.80
105.06

4.78
30.35
41.14
0.55
5.28
1.24
0.69
3.28
0.01
5.33
12.80
105.46

4.78
30.35
41.14
0.55
5.54
1.26
0.73
3.38
0.01
5.33
12.80
105.87

รวมต้นทุนทุกโครงการ

1.47

138.98

108.33

108.74

109.17

109.62

ต้นทุนการดาเนินธุรกิจโครงการ Hempseed
ต้นทุนการดาเนินธุรกิจโครงการ Hempseed โดยหลักประกอบด้วยต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ โดยมีต้นทุนเท่ากับ
0.50 – 0.85 เหรียญสหรัฐต่อเมล็ดโดยที่ปรึกษาฯ กาหนดให้ต้นทุนดังกล่าวปรับเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.18 ต่อปี ตลอดการ
ประมาณการโดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ของประเทศไทย นอกจากนี้ ต้นทุนการดาเนินธุรกิจ
โครงการ Hempseed อื่น ยังประกอบไปด้วยค่าขนส่งเมล็ดซึ่งกาหนดให้เท่ ากับ 10,000 บาทต่อเดือนตามการประมาณ
การของฝ่ ายบริหาร และที่ปรึกษาฯ กาหนดให้ต้นทุนดังกล่าวปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี ตลอดประมาณการ รวมถึงยังมี
ค่าดาเนินการเพื่อให้ได้ใบอนุญาตเป็ นผูน้ าเข้าเมล็ดซึง่ เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว และไม่ได้มจี านวนทีม่ นี ัยสาคัญ
โดยสามารถสรุปรายละเอียดต้นทุนสาหรับโครงการ Hempseed ได้ ดังนี้
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หน่ วย : ล้านบาท
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าขออนุญาตครัง้ แรก
ค่าขนส่ง
รวมต้นทุนโครงการ Hempseed

2H2564
0.31
0.00
0.06
0.37

2565
0.28
0.12
0.40

2566
0.29
0.13
0.41

2567
0.29
0.13
0.42

2568
0.29
0.14
0.43

2569
0.30
0.15
0.44

สมมติฐานเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาหนดให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาหรับทุกโครงการยกเว้นโครงการ Hempspace เท่ากับร้อยละ 3
ของรายได้ของแต่ละโครงการตามการประมาณการของฝ่ ายบริหาร โดยทีป่ รึกษาฯ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีการรวม
ผลกระทบของการเพิม่ ขึน้ ของอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีร่ อ้ ยละ 5 ต่อปี เพื่อความระมัดระวังในการประมาณการ นอกจากนี้
จากการสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการของ MMD เกีย่ วกับโครงการกัญชาสกลฯ และกัญชงแม่โจ้นนั ้ ฝ่ ายจัดการคาดว่าใน MoA ที่
จะมีการลงนามนัน้ MMD จะมีภาระต้องนาส่งส่วนแบ่งกาไรจากการดาเนินงานให้แต่ละมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 20
ทุกปี ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณารวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในประมาณการทางการเงินในครัง้ นี้ดว้ ย
สาหรับโครงการ Hempspace นัน้ ฝ่ ายบริหารได้ประเมินว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องการบริหารงาน
เช่น ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ า ค่าทีป่ รึกษา ฯลฯ อยู่ทป่ี ระมาณเดือนละ 170,000 บาท ซึ่งคิด
เป็ นอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโครงการอื่น เนื่องจากโครงการ Hempspace เป็ นโครงการทีม่ คี วามซับซ้อนและมีขนาด
ใหญ่กว่าโครงการอื่น โดยทีป่ รึกษาฯ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีการปรับเพิม่ ขึน้ ทีร่ อ้ ยละ 5 ต่อปี เช่นเดียวกับโครงการ
อื่น นอกจากนี้ ฝ่ ายบริหารคาดว่าในปี แรกของการดาเนินโครงการ โครงการ Hempspace จะมีรายจ่ายประมาณ 4.50
ล้านบาทในปี แรก เนื่องจากมีการพิจารณาตัง้ ประมาณการค่าโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ในช่วงเริม่ กิจการ เช่น สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ เพื่อแสดงจุดขายของโครงการและสินค้าโดยรายจ่ายดังกล่าวจะเกิดขึน้ ครัง้ เดียวตลอดการประมาณ
การ
นอกจากนี้ MMD ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนกลางปั จจุบนั แม้ว่าจะไม่มกี ารดาเนินโครงการ รวมถึงค่า
เสื่อมราคาของสินทรัพย์ โดยที่ปรึกษาฯ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารปั จจุบนั ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือน
เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 5 ต่ อ ปี และก าหนดให้ค่ าเสื่อ มราคาคิด ตามวิธีเ ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ ของสิน ทรัพย์นัน้ ๆ
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานดังกล่าวรวมถึง ภาระที่ MMD ต้องชาระส่วนแบ่งรายได้ให้กบั กรมการแพทย์แผน
ไทยร้อยละ 20.00 จากส่วนแบ่งรายรับที่รบั จาก HBT โดย HBT มีภาระนาส่งส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 5.00 จากรายได้
ประเภท Wholesale และส่วนแบ่งกาไรร้อยละ 25.00 จากกาไรที่ HBT ทาได้ จากนัน้ MMD จึงหักร้อยละ 20.00 จากส่วน
แบ่งรายรับดังกล่าวให้กบั กรมแพทย์แผนไทย โดยคิดเป็ นประมาณ 0.14 – 0.50 ล้านบาทต่อปี จากการประมาณการผล
การดาเนินงานในอนาคตของ HBT (พิจารณารายละเอียดการประมาณการทางการเงินของ HBT เพิม่ เติมใน 3.4.4.2 การ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HBT)
โดยสามารถสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ ดังนี้
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หน่ วย : ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายโครงการ
โครงการกัญชาสกลฯ
โครงการกัญชงแม่โจ้
โครงการ Hempspace
โครงการ Hempseed
รวมค่าใช้จ่ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง MMD
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

2H2564

2565

2566

2567

2568

2569

4.50
0.14
4.64

0.32
0.11
2.04
0.13
2.61

0.33
0.19
2.14
0.14
2.79

0.32
0.18
2.25
0.14
2.89

0.31
0.18
2.36
0.15
3.00

0.31
0.18
2.48
0.15
3.11

2.03
6.67

3.75
6.36

3.87
6.66

4.00
6.89

4.13
7.13

3.14
6.25

สมมติฐานอื่นๆ
รายได้อ่นื
MMD มีการลงทุนสนับสนุ นด้านเงินทุนให้กับโครงการกับบุคคลภายนอกเป็ นจานวน 2 โครงการ โดยเป็ น
โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าภายในอาคาร ซึง่ ฝ่ ายคู่สญ
ั ญาทัง้ 2 โครงการเป็ นผูล้ งแรง
ก่อสร้าง ในขณะที่ MMD เป็ นเพียงผูส้ นับสนุ นเงินทุนดาเนิน โครงการและรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนดังกล่าวเป็ น
รายได้อ่นื ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาประมาณการการรับรูร้ ายได้ดงั กล่าวของ MMD เป็ นไปตามสัญญา โดยทัง้ 2 โครงการ
จะรับรูร้ ายได้แล้วเสร็จในปี 2564 และไม่มกี ารประมาณการรายได้ดงั กล่าวเพิม่ เติมภายหลังปี 2564
นอกจากนี้ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMDยังมีการปล่อยเงินกู้ยมื ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 10.80
ล้านบาทและมีการกูย้ มื กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 1.65 ล้านบาท โดยกาหนดให้มกี ารชาระคืนหนี้ระหว่างกันภายใน
ปี 2564 ตามเงือ่ นไขบังคับก่อนใน สัญญาซื้อขายหุน้ (ข้อ 3.3.6)
เงินทุนหมุนเวียน
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าเฉลี่ย ระยะเวลาหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือ และระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 30 วัน โดยอ้างอิงจากเงื่อนไขการชาระเงินที่ได้รบั จากผู้ให้เช่า
ประกอบกับการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร
สมมติฐานการลงทุนและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ปั จจุบนั MMD อยู่ระหว่างการลงทุนในโครงการปลูกพืชสมุนไพรซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างโรงเรือน และลงทุนใน
อุปกรณ์ในการดาเนินงานต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเพาะปลูก โรงเพาะกล้า ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ประมาณการเงินลงทุนสาหรับแต่ละโครงการตามการสัมภาษณ์ฝ่าย
บริหารของ MMD และรายละเอียดเอกสารเสนอค่าบริการและแผนการก่อสร้างโดยผู้รบั จ้างทัง้ นี้ ณ ปี สุดท้ายของ ที่
ปรึกษาฯ กาหนดให้ MMD มีการลงทุนเพิม่ เติม 16.50 ล้านบาท ซึง่ มากกว่าค่าเสื่อมราคาโครงการและค่าเสื่อมราคาอื่นๆ
ของกิจการตามปกติประมาณร้อยละ 20 ทัง้ นี้ เพื่อให้การประมาณการมูลค่าของกระแสเงินสดอิสระ ณ ปี สุดท้ายของการ
ประมาณการ (Terminal Value) เป็ นไปด้วยความระมัดระวัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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หน่ วย: ล้านบาท
เงิ นลงทุนโครงการ
โครงการกัญชาสกลฯ
โครงการกัญชงแม่โจ้
โครงการ Hempspace
รวมเงิ นลงทุนทุกโครงการ
ค่าเสื่อมราคาสาหรับโครงการ

2H2564

2565

3.05
2.68
127.99
133.72
-

13.37

2566
13.37

2567
13.37

2568
13.37

2569
16.50
13.37

นอกจากนี้ MMD ยังมีสนิ ทรัพย์ยานพาหนะ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในการประกอบธุรกิจทัวไป
่ ซึ่งทีป่ รึกษาฯ
กาหนดให้การตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเป็ นไปตามวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั ้ ๆ
สมมติฐานเงินกูแ้ ละต้นทุนทางการเงิน
ปั จจุบนั MMD ไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินอื่นยกเว้นเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีต้นทุนทาง
การเงินร้อยละ 5.47 ต่อปี ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณากาหนดสมมติฐานให้ MMD มีการคืนเงินกู้ยมื ดังกล่าวในปี 2564 ตาม
เงือ่ นไขบังคับก่อนในสัญญาจะซื้อจะขายหุน้ นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาฯ ยังได้กาหนดให้ MMD มีการคงระดับการกูย้ มื เงินจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งเป็ นวงเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจซึ่งอาจจะต้องมีการเบิกใช้วงเงินชัวคราว
่
และมีต้นทุนทางการเงินที่ร้อยละ 5.47 ต่อปี เช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ย เงิน กู้ยืมกับกิจ การที่เกี่ยวข้องกันที่มีอยู่ ณ
ปั จจุบนั โดยมีสมมติฐานว่า MMD จะชาระคืนวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชีตามสมมติฐานสาหรับค่าก่อสร้างประมาณ 134 – 135
ล้านบาทแล้วเสร็จได้ภายในปี 2569
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ทีป่ รึกษาฯ กาหนดให้ MMD มีการเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
มูลค่าของกระแสเงินสดอิสระ ณ ปี สุดท้ายของการประมาณการ (Terminal Value)
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ไม่มอี ตั ราการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้นภายห ลัง
สิน้ สุดระยะเวลาประมาณการในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
อัตราคิดลด
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเป็ นอัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ โดยมีสตู รการคานวณดังนี้
Ke

=

Rf + β( Rm – Rf )

Ke
Rf

=
=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 20 ปี ซึ่งเท่ ากับร้อยละ 2.37
(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที่ 9 กันยายน 2564)

โดยที่
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Rm

=

อัตราผลตอบแทนรายเดือนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เฉลี่ยย้อนหลัง 20 ปี ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2544 ถึงเดือนสิงหาคม
2564 ซึ่ง เท่ า กับ ร้อ ยละ 11.36 ซึ่ง เป็ น ช่ ว งระยะเวลาที่ส ะท้ อ น
ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่า
ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า สั ้ น ( อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จ า ก
www.setsmart.com)
Beta (β)
=
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของ DOD HFT
ICHI IP RBF SAPPE SUN TACC TIPCO XO ซึ่ง เป็ น บริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกับ MMD
เทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 1 ปี ตัง้ แต่
วันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 และปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเท่ากับ 0.72 (ที่มา:
Bloomberg) โดยที่ปรึกษาฯ ได้ทาการปรับปรุงค่า Beta ดังกล่าว
ด้วยโครงสร้างทางการเงินของ MMD ซึ่งจะได้ค่า Beta สาหรับใช้
ในการคานวณอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ เท่ากับ 0.72
ทัง้ นี้ เนื่องจากปั จจุบนั MMD มีโครงสร้างเงินทุนเป้ าหมายที่ไม่มี
ภาระหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ทางการเงิน
จากสูตรการคานวณในข้างต้นจะได้อตั ราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเท่ากับร้อยละ 8.87 อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
MMD ไม่ ได้เป็ นบริษัทที่จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ที่ปรึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุ งส่ ว นลดด้านสภาพคล่ อ ง
(Discount on Lack of Marketability: DLOM) ด้วยอัตราร้อยละ 20.00 เข้าไปที่ส่วนของ Equity Risk Premium ทาให้ได้
อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการภายหลังการปรับปรุงด้วย DLOM เท่ากับร้อยละ 10.17 (2.37% + (0.72 x (11.36%
- 2.37%) x (1 + 20%))
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ประมาณการงบกาไรขาดทุน
หน่ วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ
หน่ วย: ล้านบาท
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานหลัง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
บวกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หัก เงินลงทุน
บวก (หัก)การเปลีย่ นแปลงในเงินทุน
หมุนเวียน
กระแสเงิ นสดอิ สระของบริษทั
เบิก (คืน) เงินกูย้ มื
หัก ต้นทุนทางการเงินหลังปรับปรุงด้วย
ภาษีเงินได้
กระแสเงิ นสดอิ สระของผู้ถือหุ้น

2H2564
3.92
(1.13)
2.79
0.43
(6.67)
(2.05)
(5.50)
(5.50)

2565
185.67
(139.39)
46.28
(6.36)
(7.03)
32.90
(5.32)
27.58

2566
183.48
(108.75)
74.73
(6.66)
(4.52)
63.55
(12.71)
50.84

2567
181.31
(109.17)
72.14
(6.89)
(1.40)
63.86
(12.77)
51.09

2568
179.17
(109.61)
69.57
(7.13)
(0.04)
62.39
(12.48)
49.91

2569
177.06
(110.06)
66.99
(6.25)
(0.01)
60.74
(12.15)
48.59

2H2564
(3.45)
(3.45)

2565
39.92
(6.45)
33.47

2566
68.07
(13.61)
54.45

2567
65.25
(13.05)
52.20

2568
62.43
(12.49)
49.95

2569
60.74
(12.15)
48.59

0.98
(133.72)
1.89

14.68
(14.87)

14.68
0.18

14.68
0.22

14.68
0.14

13.54
(16.50)
0.17

(134.31)
134.65
(2.05)

33.27
(25.73)
(5.89)

69.31
(65.69)
(3.62)

67.10
(48.36)
(1.12)

64.76
(0.93)
(0.03)

45.81
(0.23)
(0.01)

(1.70)

1.65

(0.00)

17.62

63.79

45.57

การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ MMD
รายการ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ณ ปี สุดท้าย
ของการประมาณการ (Terminal Value)
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดอิ สระของผู้ถือหุ้นทัง้ หมด
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
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หน่ วย

80.32

ล้านบาท

262.99

ล้านบาท

343.31
0.97
344.28

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด จะได้มลู ค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 344.28 ล้านบาท
การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาล อาจทาให้
ประมาณการทีจ่ ดั ทาขึน้ ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ MMD ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ เพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนทีผ่ ู้ถอื หุน้ ต้องการ และ (2) อัตราการ
เติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ มูลค่า
ยุตธิ รรม ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธสี ่วนลดกระแสเงิน
สดตามกรณีต่างๆ ได้ดงั นี้
การเพิ่ มขึ้นของอัตราการเติ บโตของ
กระแสเงิ นสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ

อัตราผลตอบแทน
ที่ผ้ถู ือหุ้นต้องการ
เพิ่ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

391.52
366.64
344.28
324.08
305.76

0.25%
400.91
374.90
351.58
330.58
311.56

0.50%
410.84
383.61
359.27
337.39
317.63

0.75%
421.35
392.80
367.36
344.55
323.99

1.00%
432.52
402.53
375.89
352.07
330.67

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่างดังกล่าว เนื่องจากที่ปรึกษาฯเห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ ได้ ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจ
เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริ งย่อมขึน้ อยู่กบั ภาวะ
อุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคตอนึ่ง ทีปรึกษาฯ วิเคราะห์เพียงแต่การเพิม่ ขึน้
ของอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากสมมติฐานหลักของที่ปรึกษาฯ เป็ นไปตาม
หลักความระมัดระวังแล้ว

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD โดย
การเปลี่ยนแปลงของ (1) อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ และ (2) อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณการ จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระหว่าง 305.76 ล้าน
บาท ถึง 410.84 ล้านบาท โดยมีค่ากลางอยู่ท่ี 344.28 ล้านบาท
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3.4.4.2 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ HBT
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เป็ นการประเมินมูลค่าโดย
คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ HBT ซึง่ ดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรภายใต้
แบรนด์สนิ ค้าการบูร โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ เป็ นระยะเวลา 5.50 ปี ระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และทาการประมาณการมูลค่าของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ณ ปี
สุดท้ายของการประมาณการ ณ สิ้น ปี 2569 โดยที่ปรึกษาฯ เห็นว่าระยะเวลาประมาณการดังกล่าวสามารถสะท้อนการ
เติบโตของ HBT จนถึงสภาวะการเติบโตทีค่ งที่ (mature stage) ได้อย่างเหมาะสม หลังจากนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จะทาการคิดลด
กระแสเงินสดดังกล่าวด้วยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ ือหุน้ ต้องการซึ่งภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
อิสระของผู้ถือหุ้นแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะน ามูลค่ าปั จจุบนั สุ ทธิดงั กล่ าว บวกด้วยมูลค่ าทางบัญชีของเงินสด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 เพื่อให้ได้มาซึง่ มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HBT
ทัง้ นี้ ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัม ภาษณ์ ฝ่ ายบริหารของ MMD และ HBT เกี่ย วกับ โครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนิ น งาน และ
พิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่
ได้รบั จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ MMDและ HBT และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความ
ระมัดระวังโดยมีรายละเอียดสมมติฐานทีส่ าคัญดังนี้
สมมติฐานเกีย่ วกับรายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายและให้บริการของ HBT สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) รายได้จากขายผ่าน
ช่องทาง Wholesale 2) รายได้จากการขายผ่าน Foodland 3) รายได้จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และ 4) รายได้
จากห้างสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้มกี ารเริม่ ประกอบธุรกิจแล้วในช่วงปี 2564
ทีป่ รึกษาฯ ยึดข้อมูลจากแผนธุรกิจของ HBT และสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ MMD และ HBT ถึงแผนการขายใน
อนาคต โดยปั จจุบนั HBT มีสนิ ค้าทัง้ หมดอยู่ประมาณ 8 รายการ ได้แก่ ยาแคปซูลรวมทัง้ ยาแก้ไอทีม่ สี ่วนผสมของฟ้ า
ทะลายโจร สเปรย์ยบั ยัง้ เชือ้ แบคทีเรียและไวรัสโดยแต่ละช่องทางขายอาจมีการวางขายสินค้าเหมือนหรือต่างกันไปขึน้ อยู่
ความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าในช่ องทางการขายนัน้ ๆ โดย HBT มีแผนการออกสินค้าประเภทใหม่อีกประมาณ 3-4
รายการในช่วงปี 2565-2566 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ดี ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาไม่รวมแผนการออกสินค้าใหม่ดงั กล่าวเข้ามา
เป็ นส่วนหนึ่งของประมาณการรายได้เนื่องจาก ณ วันที่จดั ทารายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า แผนการออกสินค้า
ดังกล่าวยังไม่มคี วามชัดเจน
นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาสมมติฐานปริมาณการขายสินค้าในอนาคตตามประมาณการของฝ่ ายบริหาร
รวมถึงราคาขายซึง่ อ้างอิงจากข้อมูลเฉลีย่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2564 และการประมาณการของฝ่ ายบริหาร
อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาถึงหลักความระมัดระวังในประเด็นด้านความสามารถในการปรับราคาสินค้า จึงได้
พิจารณาปรับลดราคาขายของทุกผลิตภัณฑ์ลงคิดเป็ นร้อยละ 1.18 ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ปี 2565 ไปจนตลอดการประมาณการ
โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้ อเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี ของประเทศไทย
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หน่ วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย - Wholesale
รายได้จากการขาย - Foodland
รายได้จากการขาย - Online
รายได้จากการขาย - 7-Eleven
รวมรายได้จากการขาย

1H2564*
4.61
1.38
1.84
3.58
11.40

2H2564
7.71
1.17
5.86
6.58
21.33

2565
2566
14.51 15.78
3.32
3.61
7.34
7.98
18.51 20.12
43.69 47.49

2567
17.15
3.92
8.67
21.87
51.62

2568
2569
18.64 20.26
4.26
4.64
9.43 10.25
23.78 25.85
56.11 60.99

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทีม่ า:บริษทั ฯ

สมมติฐานเกีย่ วกับต้นทุน
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานต้นทุนขายของสินค้าแต่ละช่องทางโดยพิจารณาจากอัตรากาไรขัน้ ต้น
ของสินค้าแต่ละรายการในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 และจากการประมาณการของฝ่ ายบริหารสาหรับประมาณการ
ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจากข้อมูลที่ได้รบั จากฝ่ ายบริหารพบว่า HBT มีนโยบายที่จะควบคุมให้ต้นทุนขาย
ผลิตภัณฑ์อยู่ทร่ี ะดับประมาณร้อยละ 67.00 - 68.00 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งอัตราต้นทุนดังกล่าวใกล้เคีย ง
กับต้นทุนจริงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 ซึง่ อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 69.09
นอกจากนี้ HBT ยังมีการเช่าโกดังเก็บสินค้าคิดเป็ นค่าใช้จ่ายปี ละ 0.18 บาท โดยที่ปรึกษาฯ ได้กาหนดให้
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวปรับเพิม่ ขึน้ ปี ละร้อยละ 3 ตามลักษณะการปรับเพิม่ ขึน้ ของค่าเช่าทัวไปในตลาด
่
หน่ วย: ล้านบาท
1H2564 2H2564 2565
2566
2567
2568
2569
ต้นทุนขาย - Wholesale
3.75
6.20 11.18 12.15 13.21 14.36 15.61
ต้นทุนขาย - Foodland
0.73
0.63
1.79
1.94
2.11
2.30
2.50
ต้นทุนขาย - Online
0.85
2.87
3.33
3.62
3.93
4.27
4.65
ต้นทุนขาย - 7-Eleven
2.55
4.64 13.04 14.18 15.41 16.75 18.21
ต้นทุนขายรวมทุกช่องทาง
7.87 14.34 29.34 31.89 34.67 37.68 40.96
อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ (%)
69.09% 67.22% 67.16% 67.16% 67.16% 67.16% 67.16%
ต้นทุนอื่น - ค่าเช่าโกดังเก็บสินค้า
ต้นทุนขายรวม

7.87

0.18
14.52

0.19
29.52

0.19
32.08

0.20
34.86

0.20
37.89

0.21
41.17

สมมติฐานเกีย่ วกับค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
กาหนดสมมติฐานให้ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการขายรวมตามการประมาณการ
โดยฝ่ ายบริหารของ HBT อย่างไรก็ดี เพื่อความระมัดระวังในการประมาณการ ทีป่ รึกษาฯ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เพิม่ ขึน้ โดยคิดเป็ นผลกระทบร้อยละ 5 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ HBT ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสานักงาน เป็ นต้น
โดยฝ่ ายบริหารของ HBT คาดการณ์ ว่าปี 2564 จะมียอดค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมประมาณ 8.40 ล้านบาท โดยที่
ปรึกษาฯ กาหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ตามนโยบายการปรับเพิม่ ของเงินเดือนทัวไปนอกจากนี
่
้
สาหรับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายนัน้ กาหนดให้คดิ ตามวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั ้ ๆ
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หน่ วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1H2564 2H2564
0.74
0.91
3.09
5.35

2565
2.29
8.87

2566
2.49
9.32

2567
2.71
9.78

2568
2.95
10.25

2569
3.20
10.76

นอกจากนี้ HBT ยังมีภาระนาส่งส่วนแบ่งรายได้รอ้ ยละ 5.00 จากรายได้ประเภท Wholesale และส่วนแบ่งกาไร
ร้อยละ 25.00 จากกาไรที่ HBT ทาได้ในแต่ละปี ให้กบั MMD ซึง่ รายการดังกล่าวถือเป็ นรายจ่ายของ HBT และรายรับของ
MMD (รายการระหว่างกัน) ทาให้ไม่กระทบต่อการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญในครัง้ นี้ อย่างไรก็ดี MMD มีภาระ
นาส่งร้อยละ 20.00 จากส่วนแบ่งรายรับดังกล่าวให้กบั กรมแพทย์แผนไทย ซึง่ ถือเป็ นรายจ่ายของ MMD คิดเป็ นประมาณ
0.14 – 0.50 ล้านบาทต่อปี คานวณจากการประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคตของ HBT
สมมติฐานอื่นๆ
เงินทุนหมุนเวียน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานเกีย่ วกับลูกหนี้การค้า โดยให้มรี ะยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลีย่ 60 วัน เฉพาะ
ช่องทางขายผ่านทาง 7-Eleven และไม่มเี ครดิตเทอมสาหรับช่องทางขายอื่นๆ โดยอ้างอิงจากนโยบายการให้เครดิตเทอม
ที่ HBT เจรจากับแต่ละช่องทางขาย
ที่ป รึก ษาฯ พิจ ารณาก าหนดสมมติฐานเกี่ย วกับสิน ค้า คงเหลือ โดยให้มีร ะยะเวลาเก็บ สิน ค้า เฉลี่ย 15 วัน
(Wholesale) 30 วัน (Foodland) 45 วัน (Online) และ 30 วัน (7-Eleven) โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร ซึ่ง
HBT จะมีการเก็บสต็อคสินค้าแตกต่างกันไปแต่ละช่องทาง
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า โดยให้มรี ะยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย 30 วัน โดย
อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารซึง่ HBT จะได้รบั เครดิตทางการค้าประมาณ 30 วัน
สมมติฐานการลงทุนและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
เนื่องจากธุรกิจของ HBT ไม่ได้มีสินทรัพย์ท่มี ีนัยสาคัญ เป็ นเพียงแค่รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึง
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจเท่านัน้ เนื่องจาก HBT ดาเนินธุรกิจในลักษณะการจ้างผลิตสินค้า (OEM) จึง
ไม่จาเป็ นต้องลงทุนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการผลิต ทีป่ รึกษาฯ จึงมิได้มกี ารกาหนดค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนในสินทรัพย์ของ HBT เพิม่ เติม และกาหนดให้การตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายเป็ นไปตามวิธเี ส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นนั ้ ๆ
สมมติฐานเงินกูแ้ ละต้นทุนทางการเงิน
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ HBT มีการคงระดับการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็ นวงเงิน
เบิกเกินบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจซึ่งอาจจะต้องมีการเบิกใช้วงเงินชัวคราว
่
อย่างไรก็ดี HBT มิได้มคี วาม
ต้องการใช้วงเงินดังกล่าวตลอดการประมาณการ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ทีป่ รึกษาฯ กาหนดให้ HBT มีการเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
มูลค่าของกระแสเงินสดอิสระ ณ ปี สุดท้ายของการประมาณการ (Terminal Value)
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ไม่มอี ตั ราการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ภายหลังสิน้ สุด
ระยะเวลาประมาณการในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
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อัตราคิดลด
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเป็ นอัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ โดยกาหนดให้ใช้อตั ราคิดลดเดียวกับ MMD เนื่องจากเป็ นการประกอบธุรกิจในหมวด
สินค้าเดียวกัน อีกทัง้ MMD ยังถือสัดส่วนการลงทุนใน HBT กว่าร้อยละ 75.00
ประมาณการงบกาไรขาดทุน
หน่ วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ
หน่ วย: ล้านบาท
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานหลัง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
บวกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หัก เงินลงทุน
บวก (หัก)การเปลีย่ นแปลงในเงินทุน
หมุนเวียน
กระแสเงิ นสดอิ สระของบริษทั
เบิก (คืน) เงินกูย้ มื
หัก ต้นทุนทางการเงินหลังปรับปรุงด้วย
ภาษีเงินได้
กระแสเงิ นสดอิ สระของผู้ถือหุ้น

2H2564
21.56
(14.68)
6.88
(0.91)
(5.35)
0.62
0.62

2565
43.69
(29.52)
14.16
(2.29)
(8.87)
2.99
(0.60)
2.39

2566
47.49
(32.08)
15.40
(2.49)
(9.32)
3.60
(0.72)
2.88

2567
51.62
(34.86)
16.76
(2.71)
(9.78)
4.27
(0.85)
3.41

2568
56.11
(37.89)
18.23
(2.95)
(10.25)
5.03
(1.01)
4.02

2569
60.99
(41.17)
19.82
(3.20)
(10.76)
5.86
(1.17)
4.69

2H2564
0.62
(0.12)
0.50

2565
2.99
(0.60)
2.39

2566
3.60
(0.72)
2.88

2567
4.27
(0.85)
3.41

2568
5.03
(1.01)
4.02

2569
5.86
(1.17)
4.69

0.04
(3.31)

0.05
0.58

0.05
(0.24)

0.05
(0.26)

0.04
(0.28)

0.04
(0.31)

(2.78)
-

3.03
-

2.69
-

3.21
-

3.78
-

4.42
-

(2.78)

3.03

2.69

3.21

3.78

4.42
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การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ HBT
รายการ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ณ ปี สุดท้าย
ของการประมาณการ (Terminal Value)
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดอิ สระของผู้ถือหุ้นทัง้ หมด
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ (ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย MMD
ที่ประมาณร้อยละ 75.00)

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

หน่ วย

9.41

ล้านบาท

25.51

ล้านบาท

34.92
1.42
36.34

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

27.26

ล้านบาท

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HBT ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด จะได้มูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HBT ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 36.34 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ โดย MMD ทีร่ อ้ ยละ 75.00 เท่ากับ 27.26 ล้านบาท
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การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HBT จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาล อาจทาให้
ประมาณการทีจ่ ดั ทาขึน้ ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HBT ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ HBT ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ เพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนทีผ่ ู้ถอื หุน้ ต้องการ และ (2) อัตราการ
เติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อมูลค่า
ยุตธิ รรม ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธสี ่วนลดกระแสเงิน
สดตามกรณีต่างๆ ได้ดงั นี้
กรณี คิดสัดส่วนมูลค่ายุติธรรมของ HBT ที่ร้อยละ 100.00
การเพิ่ มขึ้นของอัตราการเติ บโตของ
กระแสเงิ นสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ

อัตราผลตอบแทน
ที่ผ้ถู ือหุ้นต้องการ
เพิ่ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

40.97
38.53
36.34
34.36
32.56

0.25%
41.88
39.33
37.05
34.99
33.13

0.50%
42.84
40.18
37.80
35.65
33.72

0.75%
43.86
41.07
38.58
36.35
34.33

1.00%
44.94
42.01
39.41
37.08
34.98

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่างดังกล่าว เนื่องจากที่ปรึกษาฯเห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ ได้ ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจ
เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึน้ อยู่กบั ภาวะ
อุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต อนึ่ง ทีปรึกษาฯ วิเคราะห์เพียงแต่การเพิม่ ขึน้
ของอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากสมมติฐานหลักของที่ปรึกษาฯ เป็ นไปตาม
หลักความระมัดระวังแล้ว
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กรณี คิดสัดส่วนมูลค่ายุติธรรมของ HBT ที่ร้อยละ 75.00
การเพิ่ มขึ้นของอัตราการเติ บโตของ
กระแสเงิ นสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ

อัตราผลตอบแทน
ที่ผ้ถู ือหุ้นต้องการ
เพิ่ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

30.72
28.90
27.26
25.77
24.42

0.25%
31.41
29.50
27.79
26.24
24.84

0.50%
32.13
30.13
28.35
26.74
25.29

0.75%
32.89
30.80
28.93
27.26
25.75

1.00%
33.71
31.51
29.56
27.81
26.23

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่างดังกล่าว เนื่องจากที่ปรึกษาฯเห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ ได้ ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจ
เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึน้ อยู่กบั ภาวะ
อุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต อนึ่ง ทีปรึกษาฯ วิเคราะห์เพียงแต่การเพิม่ ขึน้
ของอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากสมมติฐานหลักของที่ปรึกษาฯ เป็ นไปตาม
หลักความระมัดระวังแล้ว

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ HBT โดย
การเปลี่ยนแปลงของ (1) อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ และ (2) อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณการ จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HBT ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระหว่าง 32.56 ล้านบาท
ถึง 42.84 ล้านบาทที่สดั ส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 หรือคิดเป็ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ HBT ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 ระหว่าง 24.42 ล้านบาท ถึง 32.13 ล้านบาททีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ประมาณร้อยละ 75.00
3.4.4.3 สรุปผลการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
ทีป่ รึกษาฯ สามารถสรุปการประเมินมูลค่าของ MMD โดยวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจได้ ดังนี้
บริษทั

วิ ธีที่ใช้ในการประเมิ นมูลค่า

มูลค่าหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือ
(ล้านบาท)
หุ้นโดย MMD

1. MMD
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด 305.76 – 410.84
2. HBT
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด 32.56 – 42.84
รวมมูลค่าตามวิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
303.90 – 449.84
หารจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ(บาทต่อหุ้น)

N/A
75.00%

มูลค่าหุ้นสามัญ
ตามสัดส่วน
(ล้านบาท)
305.76 – 410.84
24.42 – 32.13
330.18 – 442.96
0.25
1,320.72 – 1,771.86

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD ด้วยวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของ
หุ้นสามัญของ MMD ระหว่าง 330.18 ล้านบาท ถึง 442.96 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ นมูลค่าต่ อหุ้นระหว่าง 1,320.72
บาทต่อหุ้น ถึง 1,771.86 บาทต่อหุ้น โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 371.53 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ นมูลค่าต่อหุ้น 1,486.14 บาท
ต่อหุ้น
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3.4.5

สรุปผลการประเมิ นมูลค่า
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MMD ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น
วิ ธีการประเมิ น
(ล้านบาท)
(บาท)
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
25.85
103.42
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
n.a.
n.a.
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
n.a.
n.a.
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
n.a.
n.a.
วิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
330.18 – 442.96
1,320.72 – 1,771.86
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจเป็ นวิธที ่เี หมาะสมทีส่ ุด เนื่องจากเป็ น วิธกี ารทีป่ ระเมินมูลค่า โดย
เลือกใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าสาหรับแต่ละบริษทั ทีแ่ ตกต่างกันไป โดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะการดาเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั
โดยคานึงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลการดาเนินงานที่ค าดว่าจะเกิดจากโครงการในอนาคต จึงทาให้การประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าธุรกิจสามารถสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของ MMD ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี โครงการ
ต่างๆ โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงเพาะปลูกกัญชาและกัญชงนัน้ ยังไม่ได้มกี ารเริม่ ดาเนินการ โดยอยู่ระหว่างขัน้ ตอนการ
ก่อสร้าง ทาให้เป็ นข้อจากัดที่ผู้ลงทุนไม่สามารถพิจารณาผลการดาเนินงานในอดีตของโครงการเหล่านี้ได้ (ผลการ
ดาเนินงานในเอกสารแนบ 2) โดยจากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MMD ตามวิ ธี
ผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ อยู่ระหว่าง 330.18 ล้านบาท ถึง 442.96 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ นมูลค่าต่ อหุ้น ระหว่ า ง
1,320.72 บาทต่ อ หุ้น ถึ ง 1,771.86 บาทต่ อ หุ้นโดยมี ค่ า กลางอยู่ ที่ 371.53 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นมู ล ค่ า ต่ อ หุ้น
1,486.14 บาทต่อหุ้น
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า จากการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยง และผลกระทบในการทารายการ รวมทัง้ การ
ประเมินมูลค่าของ MMD ในครัง้ นี้ มีความสมเหตุสมผล และมีมูลค่าที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิ การทารายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จะต้องลงทุนเพิม่ เติมสาหรับการก่อสร้างโรงเรือน
และอุปกรณ์ต่างๆอีกประมาณ 134 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯจะใช้จากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั ฯ และหากไม่เพียงพอ ก็
จะพิจารณากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินเป็ นลาดับถัดไป
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ส่วนที่ 4: การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิ จการ
โดยอาศัยมติ ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
4.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2564 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน
3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,933,261,050 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 6,882,785,325
บาท โดยให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังกล่าว จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.12083 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ MORE เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญ
ของ MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ MMD)
ทัง้ นี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้ทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD นี้ MMD มีทุนจด
ทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท และมีทุนชาระแล้ว
25,000,000 บาท โดย MMD ได้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็ น 25,000,000 บาทแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564
เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุตธิ รรม (Fair Value) ของ MMD ทีส่ ดั ส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 367 ล้าน
บาท กับของบริษทั ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีมติเห็นสมควรอนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาการ
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่ MORE โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน
ไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทัง้ สิ้น 200,000,000 บาท เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซื้อหุน้ สามัญของ MMD จาก MORE แทนการชาระ
ด้วยเงินสด ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ (คานวณจากจานวนหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซื้อหุน้ สามัญของ MMD)
บริษทั ฯ กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาหุน้ ละ
0.12083 บาทต่ อ หุ้น คิด เป็ น มูลค่ า 200,000,000 บาท เป็ น ราคาที่ต กลงเจรจากัน ระหว่ า งบริษัท ฯ กับ MORE โดย
พิจารณาว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีส่ งู กว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.05 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งได้คานึงถึงสภาวะปั จจุบนั ทีบ่ ริษทั อยู่ระหว่างปรับแผนการดาเนินธุรกิจโดยการชะลอธุรกิจจาหน่ ายสินค้าในกลุ่ม
แก๊ดเจ็ต (Gadgets) และมุ่งเน้ นธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดยอยู่ในระยะเริม่ ต้นและยังไม่
สามารถสร้างผลกาไรให้บริษทั ได้อย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซื้อหุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE ดังกล่าว เป็ นการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะมีมติ
กาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท
ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ เนื่องจากราคาตลาดเป็ นราคาทีส่ ะท้อนภาพ ณ จุดเวลา
ใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ไม่ได้สะท้อนภาพพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท และการใช้วธิ ปี ระมาณการในอนาคตก็ไม่เหมาะสม
เนื่องจากสภาวการณ์ โรคระบาดในปั จจุบนั ทาให้คาดการณ์ ธุรกิจที่มอี ยู่ในปั จจุบนั ค่อนข้างยาก จึงทาให้จาเป็ นต้อง
พิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็ นหลัก โดยราคาทีท่ งั ้ สองฝ่ ายตกลงกันเป็ นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึง่
เหมาะสมกับสถานะปั จจุบนั ของบริษทั ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายที่มสี ่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดโดยคานวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ า หนัก 15 วัน ท าการก่ อ นวัน ที่คณะกรรมการบริษัท ฯ จะมีมติอนุ มตั ิการเข้า ทารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ฯ และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ โดยคานวณระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึง่
เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ ซึง่ เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่ากว่าร้อย
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ละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษทั ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง
การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และทีไ่ ด้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบริษทั ฯ กาหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10
ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ในราคาทีต่ ่ ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 และ
ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มผี ู้ถอื หุน้ จานวนรวมกันตัง้ แต่ร้ อยละ 10 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว และบริษทั ยังจะต้องได้รบั
อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กาหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ด้วย
นอกจากนี้ ภายหลัง MORE ได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซื้อหุน้ สามัญของ
MMD จะทาให้ MORE ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัดได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นผลให้
จะทาให้ MORE ข้ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษัทที่รอ้ ยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
อย่างไรก็ดี MORE มีความประสงค์ทจ่ี ะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ โดยอาศัย
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอ
ผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ ในการผ่อนผันการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ โดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมติดงั กล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อน
ผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การขอผ่อนผันการทาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Whitewash)
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด (“IFA” หรือ “ที่ปรึกษาฯ”)
เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ และการขอผ่อนผันคาเสนอ
ซื้อฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
4.1.1

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษัทฯบริษัทคาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น
สามัญของ MMD จะสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 (ขึ้นอยู่กบั ความสมบูรณ์ของเงื่อนไข
บังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุน้ ) และภายหลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ธิ ุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ MMD และ
ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซื้อหุน้ สามัญของ MMD รวมทัง้ อนุ มตั เิ รื่องต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมดังกล่าว
4.1.2

บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“HEMP” หรือ “บริษทั
ฯ”)
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ผู้รบั จัดสรรหุ้น

:

บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (“MORE” “ผูล้ งทุนฯ” หรือ “ผูข้ อผ่อน
ผันฯ”)
ไม่มี เนื่องจากผู้จะขายมิได้เป็ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ท่จี ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษทั ฯ

:
ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกัน
ข้อมูลผู้รบั จัดสรรหุ้น
บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียด: บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน)จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทย สานักงานแห่งใหญ่ตงั ้ อยู่ เลขที่
222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ทุนจดทะเบียน 503,793,579.75 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,075,871,595 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.05 บาท และ
ทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 จานวน 326,543,579.75 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 6,530,871,595 หุน้ มูลค่าหุน้
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท
ปั จ จุ บ ัน MORE ท าธุ ร กิจ จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ร ะบบประหยัด พลัง งานให้แ ก่ กลุ่ ม ผู้ร ับเหมาติด ตัง้ ระบบประหยัด
พลังงาน โดยมีบริษทั ย่อย ประกอบไปด้วย
1) บริษทั มอร์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“MPD”)
MORE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว 384,000,000 บาท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2) บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด (“MMD”)
MORE ถือ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 99.99 ของทุ น จดทะเบีย นจานวน 100,000,000 บาท ดาเนิ น ธุ ร กิจ ผลิต และ
จาหน่ ายไฟฟ้ า และมีส่วนงานจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยบริษัทย่อยของ MMD ประกอบไปด้วย ก) บริษัท มอร์
คอนแทรค ฟาร์มมิง่ จากัด (“MCF”) ยังมิได้ดาเนินธุรกิจใดๆ ข) บริษัท คานาบิส คลับ จากัด (“CNB”) ยังมิได้ดาเนิน
ธุรกิจใดๆ และ ค) บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด (“HBT”) ดาเนินธุรกิจจาหน่ ายสิน ค้าจากสมุน ไพรไทยภายใต้
เครื่องหมายการค้า “การบูร”
3) บริษทั มอร์ เน็ทเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด (“MNE”)
MORE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จานวน 30,000,000 บาท MNE ดาเนินธุรกิจรับบริหาร
จัดการบุคลากร
4) บริษทั เสม็ดยูทลิ ติ ส้ี ์ จากัด (“Samed Utilities”)
เป็ นบริษัทย่อยโดย MNE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54.99 ของทุนชาระแล้ว จานวน 60,000,000 บาท Samed
Utilities ดาเนินธุรกิจด้านผลิตและจาหน่ายน้าประปา
5) บริษทั มอร์ แอดไวซ์ จากัด (เดิมชื่อ บริษทั อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (“ESP”))
MORE ถือ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 60.00 ของทุ น จดทะเบีย น จ านวน 1,000,000 บาท ESP ดาเนิ น ธุ ร กิจ ผลิต และจัด
จาหน่าย รับซื้อ ขนย้าย และรับฟื้ นฟูแบตเตอรีท่ ุกประเภท เครื่องชาร์จฟื้ นฟูแบตเตอรี่
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MORE ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.
5.

นาย อมฤทธิ ์ กล่อมจิตเจริญ
นาย ศิรศิ กั ดิ ์ ปิ ยทัสสีกุล
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นาย วสันต์ จาวลา
นาย อภิมุข บารุงวงศ์

จานวนหุ้น
1,507,200,165
732,862,800
623,046,511
439,533,700
333,333,333
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ร้อยละของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด
23.08
11.22
9.54
6.73
5.1
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

6.
7.
8.
9.
10.

นาย สามารถ ฉัวศิ
่ รพิ ฒ
ั นา
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์
นาง ฐานิสร ธรรมลิขติ กุล
นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
อื่น ๆ

จานวนหุ้น
305,000,065
193,747,000
95,555,555
84,684,500
83,000,000
2,132,907,966
6,530,871,595

รวม

ร้อยละของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด
4.67
2.97
1.46
1.3
1.27
32.66
100.00

ทีม่ า: www.set.or.th

ทัง้ นี้ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ MORE มิได้มคี วามสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษทั หรือ (1) กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั (2) ผูม้ อี านาจควบคุม (3) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือ (4) บริษทั อื่นทีม่ บี ุคคลตาม (1) (2) หรือ
(3) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือเป็ นผูม้ อี านาจควบคุม ดังนัน้ MORE ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน 2546 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน”)
ทั ง้ นี้ MORE อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเพื่ อ จัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น
2,000,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.05 บาท เพื่อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) จานวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จากัด ดังนัน้ ภายหลังจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว MORE จะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิม่ อีก 1 ราย ได้แก่ บริษัท
เมย์พลัส 2005 จากัด ซึ่งถือหุ้นจานวน 2,000,000,000 หุ้นและอยู่ระหว่างการรออนุ มตั ิเข้าทารายการจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่นเดียวกัน
รายชื่อกรรมการของ MORE ณ วันที่ 10กันยายน 2564
ลาดับ ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1.
พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นาย อมฤทธิ ์ กล่อมจิตเจริญ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริห ารและกรรมการผู้ จ ัด การใหญ่ /
กรรมการ
3.
นาย ศิรศิ กั ดิ ์ ปิ ยทัสสีกุล
กรรมการ
4.
นาย ฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ
กรรมการ
5.
นาย สมชาย วงศ์ทรัพย์สนิ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.
นาย ปรวิชย์ โอภาส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.
นาย อริชยั รักธรรม
กรรมการอิสระ
8.
นาย ภัทร์บดี โฉมวงศ์
กรรมการอิสระ
4.1.3

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั จากการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ จะใช้เป็ นค่าตอบแทนการซื้อหุน้ สามัญของ MMD ซึง่ จะทาให้บริษทั ได้มาซึง่ หุน้ สามัญจานวน 249,998
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ของ MMD (คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ
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MMD) ซึง่ บริษทั ได้ชาระค่าตอบแทนสาหรับธุรกรรมการซื้อหุน้ สามัญของ MMD ให้แก่ MORE เป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ โดยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ ดังนี้
(1) บริษัท เล็ง เห็น โอกาสในการเติบ โตของธุ ร กิจ ด้า นการส่ ง เสริม สุ ข ภาพ ( Healthcare & Wellness) อาทิ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจ
ทางด้านสุขภาพ ซึ่งการเข้าลงทุนใน MMD จะทาให้บริษัทสามารถขยายประเภทธุรกิจของบริษัทเพิ่มมากขึ้น และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก และทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ทีม่ ุ่งเน้นเกีย่ วกับธุรกิจด้านสมุนไพร และสุขภาพ
(2) บริษทั จะได้ธุรกิจของ MMD เกีย่ วกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสุขภาพ และ
สัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ (รายละเอียดในเอกสารแนบ 5 สรุป MOU ทีส่ าคัญ) รวมถึงมี
พันธมิตรร้านขายยากว่า 150 สาขาทัวประเทศ
่
เพื่อเป็ นฐานในการดาเนินธุรกิจพืชสมุนไพร ได้แก่ กัญชง กัญชา มา
พร้อมดาเนินต่อได้ทนั ที ดังนัน้ การลงทุนใน MMD จึงเป็ นการเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษทั และผลกาไรในรูป
ของเงินปั นผล
(3) การลงทุนใน MMD จะสามารถต่อยอดจากธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพของบริษัท และสามารถสร้าง Value
Added ไปสู่ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเกี่ยวกับสมุนไพร และสุขภาพต่อไปได้อีกมากในอนาคต ตัง้ แต่การผลิตและ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพรไทย รวมถึงกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ -พาณิชย์ รวมถึง
ธุรกิจด้านการบริโภคและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและการขายปลีก ศูนย์การแพทย์ ศูนย์สุขภาพและความงาม ซึ่ง
เป็ นการเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้และผลกาไรให้กบั บริษทั ในอนาคต
(4) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่ง
เงินทุนสาหรับการลงทุนในหุน้ สามัญของ MMD เนื่องจากบริษทั จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวนไม่
เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม
200 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ MMD จึงเป็ นการ
บริหารจัดการการลงทุนของบริษทั โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
ในส่วนเงินทุนในการก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ สาหรับโครงการต่างๆ นัน้ บริษัทฯ จะนามาจากเงินทุน
หมุนเวียนของบริษทั ซึ่งหากไม่เพียงพอกับงบประมาณการลงทุนของโครงการดังกล่าว บริษทั อาจพิจารณากู้ยมื เงินจาก
สถาบันการเงินเป็ นลาดับถัดไป
(5) การดาเนินธุรกิจทาได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MORE ไม่ได้ส่งตัวแทน หรือกรรมการใดๆ เข้ามาในบริษทั
จึงทาให้กรรมการ และผูบ้ ริหารชุดเดิมสามารถกาหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญาจะ
ซื้อจะขายหุน้ ระหว่างบริษทั ฯ และ MORE
(6) การทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนในธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพร
ไทยและสุขภาพ ผ่านทาง MMD นัน้ ช่วยให้บริษทั ดาเนินการขยายธุรกิจดังกล่าวได้เร็วขึน้ เนื่องจากการดาเนินการผ่าน
MMD จะช่วยลดขัน้ ตอนในการดาเนินการประสานงานกับหน่ วยงานของรัฐ และภาคส่วนต่ างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ในการเจรจา
เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงกับหน่ วยงานภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการขอใบอนุ ญาตจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งหาก
บริษทั ฯ เริม่ ดาเนินการในนามบริษทั ฯ เองจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี
4.1.4
(1)

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษทั (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=

0.68– 0.48
0.68
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=

ร้อยละ 29.41

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อ นหลัง 15 วัน ท าการติด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ที่ค ณะกรรมการมีม ติใ ห้เ สนอวาระต่ อ ที่ป ระชุ ม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น
ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งเท่ากับ 0.68 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คานวณจาก

(2)

=

(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จานวนหุน้ เพิม่ ทุน x ราคาเสนอขาย)
(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน)

=

(2,933,261,050 x 0.68) + (1,655,262,500x 0.12083)
(2,933,261,050+1,655,262,500)

=

0.48 บาทต่อหุน้

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ (Control Dilution)
=

(3)

จานวนหุน้ เพิม่ ทุน
จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ทุน

=

1,655,262,500
2,933,261,050+ 1,655,262,500

=

ร้อยละ 36.07

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ (Earnings per Share Dilution)
บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน จึงไม่สามารถคานวณได้
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4.2
4.2.1

ความเห็นต่อการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ
ความเห็นต่อนโยบายและแผนการบริหารกิ จการ
ในภาพรวม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจาก
ผู้ขอผ่อนผันฯ ไม่มนี โยบายในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารกิจการ และผู้ขอผ่อนผันฯ จะไม่มกี ารส่ง
ตัวแทนเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ หรือบริหารงานในบริษั ทฯ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าผู้ขอผ่อนผันฯ
ยังคงสามารถใช้สทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ซึ่งภายหลังการเข้าทารายการ ผู้ขอผ่อนผันจะถือหุ้นในบริษทั ฯ
ประมาณร้อยละ 36.07 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึ่งผู้ขอผ่อนผันฯ จะสามารถคัดค้านวาระที่ต้ อง
อนุ มตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน การแก้ไขข้อบังคับ การทารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และการทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
เป็ นต้น รวมถึงสามารถคัดค้านวาระทีจ่ ะต้องมีผอู้ อกเสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดในราคาต่า เป็ น
ต้น
อนึ่ง หากในอนาคตผูข้ อผ่อนผันฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารกิจการของบริษทั ฯ อย่างมี
นัยสาคัญในช่วงระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันทีท่ ่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ มีมติให้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ขอผ่อนผันฯ และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันฯ ไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการผู้ขอผ่อ นผันฯ
จะต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ กาหนดว่า “ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั การผ่อนผันตามประกาศนี้กระทาการใดไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยอาศัยบุคคล
อื่น หรือโดยอาศัยบุคคลตามมาตรา 258 ของผูไ้ ด้รบั การผ่อนผัน หรือบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน (concert party) กับผู้
ได้รบั การผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกันนัน้ อันเป็ นผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงนโยบาย
หรือแผนการบริหารกิจการอย่างมีนัยสาคัญจากทีไ่ ด้เสนอไว้ในหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ (แบบ 247-7)
เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการมีมติเห็นชอบให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ของกิจการให้ผขู้ อผ่อน
ผันโดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่าง
อื่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน”
4.2.1.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิ จ
อ้างอิงจากร่างแบบหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ใิ ห้ได้มาซึง่ หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (247-7) “ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากวันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการมีมติให้
ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน (Private Placement) และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ ผูข้ อผ่อนผันไม่มแี ผนหรือนโยบายทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงวัต ถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจของกิจการให้แตกต่างไปจากปั จจุบนั แต่อย่างใด”
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากนโยบายและ
แผนการบริหารกิจการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันฯ ไม่มแี ผนหรือนโยบายทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แตกต่ างไปจากปั จจุบนั แต่อย่างใด โดยบริษทั ฯ จะยังคง
ประกอบธุรกิจเช่นเดิม กล่าวคือ ธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดยปั จจุบนั มีการประกอบธุรกิจ
เกีย่ วกับการให้บริการคลินิกเสริมความงาม และจะมีการได้มาซึง่ ธุรกิจด้านสมุนไพรและสุขภาพ ของ MMD ภายหลังการ
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เข้าทารายการ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีส่ อดคล้องกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ในปั จจุบนั อนึ่ง ทีป่ รึกษาฯ เห็น
ว่านโยบายและแผนการบริหารกิจการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของผู้ขอผ่อนผันฯ มีความเป็ นไปได้
เนื่องจากผูข้ อผ่อนผันฯ จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ หรือบริหารงานในบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากผูข้ อผ่อนผันฯ มีความประสงค์จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ ผูข้ อ
ผ่ อ นผัน ฯ จะต้อ งดาเนิ น การตามกฎหมายและหลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ ง เช่ น ประกาศ ขอผ่ อ นผัน การท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น
4.2.1.2 การปรับโครงสร้างองค์กร แผนการบริหารจัดการ และการจ้างบุคลากร
อ้างอิงจากร่างแบบหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ใิ ห้ได้มาซึง่ หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (247-7) “ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากวันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการมีมติให้
ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน (Private Placement) และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ ผู้ขอผ่อนผันจะไม่ส่งตัวแทนเข้าบริหารหรือเป็ นกรรมการในกิจการและไม่มี
นโยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงแผนการบริหารจัดการกิจการแต่อย่างใด”
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากนโยบายและ
แผนการบริหารกิจการเกีย่ วกับการปรับโครงสร้างองค์กร แผนการบริหารจัดการ และการจ้างบุคลากร เนื่องจากผูข้ อผ่อน
ผันฯ ไม่มแี ผนทีจ่ ะส่งตัวแทนเข้าบริหารหรือเป็ นกรรมการในบริษทั ฯ และไม่มนี โยบายทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหาร
จัดการกิจการแต่อย่างใด และจากร่างแบบหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ใิ ห้ได้มาซึง่ หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้อง
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (247-7) ภายหลังการเข้าทารายการ รายชื่อคณะกรรรมการบริษทั ฯ จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลง อนึ่ง ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่านโยบายและแผนการบริหารกิจการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร แผนการ
บริหารจัดการ และการจ้างบุคลากรของผูข้ อผ่อนผันฯ มีความเป็ นไปได้ เนื่องจากผูข้ อผ่อนผันฯ จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ หรือบริหารงานในบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากผูข้ อผ่อนผันฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร แผนการบริหารจัดการ และการจ้าง
บุคลากร อย่างมีนัยสาคัญ ผูข้ อผ่อนผันฯ จะต้องดาเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น ประกาศขอผ่อน
ผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น
4.2.1.3 แผนการจาหน่ ายทรัพย์สินหลักของกิ จการหรือบริษทั ย่อย
อ้างอิงจากร่างแบบหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ใิ ห้ได้มาซึง่ หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (247-7) “ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากวันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการมีมติให้
ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน (Private Placement) และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ ผูข้ อผ่อนผันไม่มนี โยบายทีจ่ ะจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักที่ ใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
กิจการหรือบริษทั ย่อยอย่างมีนัยสาคัญในปั จจุบนั อย่างไรก็ดี หากกิจการจะมีการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ผูข้ อผ่อนผันจะ
ดาเนินการให้กจิ การปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์อ่นื ๆ ที่
เกีย่ วข้อง”
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากนโยบายและ
แผนการบริหารกิจการเกี่ยวกับแผนการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของกิจการหรือบริษทั ย่อย เนื่องจากผูข้ อผ่อนผันฯ ไม่มี
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นโยบายทีจ่ ะจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยอย่า งมีนัยสาคัญในปั จจุบนั อนึ่ง
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่านโยบายและแผนการบริหารกิจการเกี่ยวกับแผนการจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักของกิจการหรือบริษทั ย่อย
ของผู้ขอผ่อนผันฯ มีความเป็ นไปได้ เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันฯ จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ หรือ
บริหารงานในบริษทั ฯซึง่ ได้มกี ารระบุไว้ในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหุน้ ประกอบกับทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดาเนินงาน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
จานวน 41.82 ล้านบาท คิดเป็ นประมาณร้อยละ 12.10 ของสินทรัพย์รวม
ทัง้ นี้ หากผูข้ อผ่อนผันฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของกิจการหรือบริษัท
ย่อยอย่างมีนัยสาคัญ ผูข้ อผ่อนผันฯ จะต้องดาเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น ประกาศขอผ่อนผัน
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น และหากผู้ขอผ่อนผันฯ จะดาเนินการจาหน่ ายสินทรัพย์หลักของบริษทั ฯ หรือ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ ผู้ขอผ่อนผันฯ และบริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องดาเนินการหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องเช่น พ.ร.บ.
มหาชน และประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯเป็ นต้น ซึง่ อาจจะต้องอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ไม่น้อยกว่า 3ใน
4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ หากการจาหน่ ายทรัพย์สนิ
หลักดังกล่าว เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันบริษทั ฯ ก็จะมีหน้าทีด่ าเนินการให้เป็ นไปตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันฯ ซึง่ ต้องขออนุมตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี โดยผูท้ ่ี
มีส่วนได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4.2.1.4 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิ น
อ้างอิงจากร่างแบบหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ใิ ห้ได้มาซึง่ หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (247-7) “ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากวันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการมีมติให้
ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน (Private Placement) และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ ผูข้ อผ่อนผันไม่มนี โยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของ
กิจการแต่อย่างใด”
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากนโยบายและ
แผนการบริหารกิจการเกีย่ วกับแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน เนื่องจากผูข้ อผ่อนผันฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
แผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทั ฯ แต่อย่างใด และผูข้ อผ่อนผันฯ จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั ฯ หรือบริหารงานในบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากผูข้ อผ่อนผันฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญ ผู้
ขอผ่อนผันฯ จะต้องดาเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง เช่น ประกาศขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น
4.2.1.5 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
อ้างอิงจากร่างแบบหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ใิ ห้ได้มาซึง่ หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (247-7) “ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากวันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการมีมติให้
ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ขอผ่อนผัน (Private Placement) และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ ผูข้ อผ่อนผันไม่มนี โยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกิจการ”
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ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากนโยบายและ
แผนการบริหารกิจการเกีย่ วกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากผูข้ อผ่อนผันฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผล โดย ณ ปั จจุบนั “บริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่ าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี ในกรณีท่ไี ม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใดในการใช้เงินจานวนนัน้ ๆ และไม่มผี ลขาดทุนสะสม” อนึ่ง ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
นโยบายและแผนการบริหารกิจการเกีย่ วกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของผูข้ อผ่อนผันฯ มีความเป็ นไปได้ เนื่องจากผูข้ อ
ผ่อนผันฯ จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ หรือบริหารงานในบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ หากผูข้ อผ่อนผันฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลอย่างมีนัยสาคัญ ผูข้ อผ่อน
ผันฯ จะต้องดาเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง เช่น ประกาศขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ
เป็ นต้น
4.2.1.6 รายการระหว่างกัน
อ้างอิงจากร่างแบบหนังสือขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั ใิ ห้ได้มาซึง่ หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (247-7) “ณ ปั จจุบนั ผูข้ อผ่อนผันไม่มรี ายการระหว่างกันกับกิจการ ทัง้ นี้ ภายหลังจากการ
ได้มาซึ่งหลักทรัพย์แล้ว ผู้ขอผ่อนผันไม่มแี ผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคตของ
กิจการแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ผู้ขอผ่อนผันและกิจการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องพิจารณา
รายการระหว่างกันในลักษณะทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไปเสมื
่
อนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้
ทัวไปที
่
่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length) เพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สานักงาน ก.ล.ต.”
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯจะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากรายการระหว่าง
กัน เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันฯ ไม่มแี ผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคตของกิจการแต่
อย่างใด อนึ่ง ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่านโยบายเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ เนื่องจากผูข้ อผ่อนผันฯ จะ
ไม่ส่งตัวแทนเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ หรือบริหารงานในบริษทั ฯ ประกอบกับธุรกิจของบริษทั ฯ และผูข้ อผ่อน
ผันฯ มีความแตกต่างกัน โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดยปั จจุบนั มีการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการคลินิกเสริมความงาม และจะมีการได้มาซึ่งธุรกิจด้านสมุนไพร และสุขภาพ ของ
MMD ภายหลังการเข้าทารายการ ในขณะทีผ่ ขู้ อผ่อนผันฯ ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy
Saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ธุรกิจวางระบบน้ าประปาเพื่อบริหารจัดการ
น้าประปาบนเกาะเสม็ด และธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทัง้ นี้ หากผู้ขอผ่อนผันฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ผู้ขอผ่อนผันฯ
จะต้องดาเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง เช่น ประกาศขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เป็ น
ต้น
อนึ่ง บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมาย
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ในกรณีทก่ี ารเข้าทารายการระหว่างกันเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กี่ยว
โยงกันฯ บริษทั ฯ ก็จะมีหน้าทีด่ าเนินการให้เป็ นไปตามประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ ซึ่งต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี โดยผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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4.2.2

รายชื่อและจานวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผันฯ
จากการสอบทานรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที1่ 9 มีนาคม 2564 หนังสือรับรองจากบริษทั ฯ และผูข้ อ
ผ่อนผันฯ และร่างแบบหนังสือขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มตั ิให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (247-7)ทีป่ รึกษาฯ พบว่าผูข้ อผ่อนผันฯ บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ของผูข้ อผ่อนผันฯ บุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผันฯ และบุคคลตามมาตรา 258แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผันฯ ไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ฯ
4.2.3

สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของผู้ขอผ่อนผันฯ
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผันฯ ผู้ขอผ่อนผันฯ มิได้ถือหุ้นในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผขู้ อผ่อนผันฯ ผูข้ อผ่อนผันฯ จะถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 1,655,262,500
หุ้น(ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) หรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 36.07 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ซึ่งถือว่าเป็ นสัดส่วนที่มนี ัยสาคัญ เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันฯ จะสามารถ
คัดค้านวาระทีต่ อ้ งอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน การแก้ไขข้อบังคับ การทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และการทารายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือ
จาหน่ ายไปฯ เป็ นต้น รวมถึงสามารถคัดค้านวาระที่จะต้องมีผู้ออกเสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจากัดในราคาต่า เป็ นต้น
นอกจากนี้ ภายหลังทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั กิ ารขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ ผูข้ อผ่อนผันฯ
จะสามารถได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ อีกไม่เกินประมาณร้อยละ 13.93 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ซึ่งจะทาให้ผขู้ อผ่อนผันฯ ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ไม่ถงึ หรือไม่ขา้ มร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึ่งผู้
ขอผ่อนผันฯ จะไม่มหี น้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศครอบงากิจการฯ
4.2.4

ประโยชน์ ผลกระทบ และความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดประโยชน์ ผลกระทบ และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ในส่วนที่
3หัวข้อที่ 3.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ปรึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ จานวน 5 วิธี ดังนี้
1. วิธมี ลู ค่าทางบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach)
4. วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Price Approach)
5. วิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ (Sum of the Parts Approach)
4.2.5

4.2.5.1 วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าสินทรัพย์
ของบริษทั ฯ มาหักด้วยหนี้สนิ และส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม โดยทีป่ รึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สนิ และ

219

สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากงบการเงินรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
345.45
ล้านบาท
หัก หนี้สนิ รวม
(174.32)
ล้านบาท
หัก ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
(18.03)
ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
153.11
ล้านบาท
หาร จานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
2,933.26
ล้านหุน้
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
0.05
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564เท่ากับ 153.11ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธนี ้ี เป็ นเพียงการ
สะท้อนถึงมูลค่าทางบัญชี ณ เวลานัน้ โดยการประเมินมูลค่าทางบัญชีไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมแท้จริง และมิได้
สะท้อนถึงศักยภาพความสามารถของการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต จึงไม่ ใช่วธิ ปี ระเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมสาหรับ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้
4.2.5.2 วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่า
ทางบัญชีของบริษทั ฯตามงบการเงินรวมสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
มาปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึง่ ทา
ให้รายการตามงบการเงินรวมสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมและเป็ นปั จจุบนั
มากทีส่ ุดโดยวิธนี ้จี ะสะท้อนมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชี
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯไม่ได้มสี นิ ทรัพย์ถาวรทีม่ นี ัยสาคัญ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นใน
ส่วนปรับปรุงสาขา และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการดาเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงานของ SWA อีกทัง้ เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ทา
การจ้างผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ อิสระเพื่อทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย หรือ
บริษัทร่วม ในช่วงระยะเวลา 6เดือนที่ผ่านมา ประกอบกับที่ปรึกษาฯ เห็นว่าไม่มีสินทรัพย์ใดที่มีนัยสาคัญที่จะต้อง
ปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีได้
4.2.5.3 วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาดเป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน
ควรจะมีอตั ราส่วนตลาดทีใ่ กล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนัน้ สะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีม่ ตี อ่ บริษทั
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบนัน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีม่ าของรายได้
ขนาดของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึ่งเป็ นข้อจากัดของวิธีเปรียบเทีย บ
อัต ราส่ ว นตลาด ซึ่ง ในการประเมิน มูลค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของบริ ษัท ฯ ด้ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บอัต ราส่ ว นตลาด
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่าโดยใช้ (1) อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)และ (2) อัตราส่วน
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
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อนึ่ง ที่ปรึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดยปั จจุบนั มีการประกอบธุรกิจ
เกีย่ วกับการให้บริการคลินิกเสริมความงาม และบริการทีเ่ กีย่ วข้องเช่น การนวดกระชับสัดส่วน และนวดลดไขมัน เป็ นต้น
โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“SPA”) เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
ประกอบธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกับบริษทั ฯ มากทีส่ ุด เนื่องจากมีการให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับการนวดเพื่อบารุงผิวพรรณ และ
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับการบารุงผิวพรรณ โดยมีรายละเอียดของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดังนี้
สิ นทรัพย์ ณ วันที่
บริษทั

SPA

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจสปา โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. ธุ ร กิจ สปา ภายใต้แ บรนด์ "Let's Relax" แบรนด์
"RarinJinda Wellness Spa" แบรนด์ บ้านสวนมาส
สาจ แบรนด์ Stretch me by Let's Relax และแบ
รนด์ Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions
2. ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ในนาม "โรงแรม ระริน
จินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท" เป็ นโรงแรมสไตล์บูตกิ
ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ร้านอาหารในนาม "Deck 1"
3. ธุ ร กิจ การจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ส ปา จัด จ าหน่ า ย
ผลิต ภัณ ฑ์ส ปาภายใต้แ บรนด์ "Blooming" "Let's
Relax" และ "LRL (Let's Relax Lifestyle)"
4. กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในนาม
"โรงเรีย นสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส"
เพื่อให้การอบรมบริการนวดและสปาแก่พนักงาน
เทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั

31 ธันวาคม
2563

30 มิ ถนุ ายน
2564

ล้านบาท

ล้านบาท

2,632.11

2,448.93

กาไรสุทธิ สาหรับงวด
หกเดือน
ปี สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่ 30
31 ธันวาคม
มิ ถนุ ายน
2563
2564
ล้านบาท
ล้านบาท

(209.08)

(162.86)

ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูล P/E และ P/BV ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 9
กันยายน 2564และข้อมูลเฉลีย่ ย้อนหลัง 7 วันทาการ 15 วันทาการ 30 วันทาการ 60 วันทาการ 90 วันทาการ 120 วันทา
การ 180 วันทาการ และ365 วันทาการ จากวันที่ 9กันยายน 2564ซึง่ เป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ จะมี
มติอนุมตั กิ ารขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วน

หน่ วย

ณ วันที่
9กันยายน
2564
N/A*
8.18x

เฉลี่ยย้อนหลังจากวันที่ 9กันยายน 2564(จานวนวันทาการ)
7

15

30

60

90

120

180

360

P/E
เท่า
N/A* N/A* N/A* N/A* N/A* N/A* N/A* N/A*
P/BV
เท่า
8.23x 8.36x 7.67x 7.71x 7.75x 7.76x 7.35x 6.12x
ที่มา :
SETSMART
หมายเหตุ : ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว
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อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรทีป่ รึกษาฯ
จะนากาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คูณกับอัตราส่วนราคาต่อกาไรของ
บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ โดยทีป่ รึกษาฯ อ้างอิงกาไรสุทธิของบริษทั ฯ จากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563ซึง่ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและงบการเงินรวมสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึง่ สอบ
ทานโดยผูส้ อบบัญชี
อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากบริษัท ฯ มีผ ลการดาเนิ น งานขาดทุ น สุ ท ธิสาหรับ งวดสิบ สองเดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30
มิถุนายน 2564 ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
อัตราส่วนราคาต่อกาไรได้
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีท่ี
ปรึกษาฯ จะนามูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คูณกับอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของ
บริษัทที่นามาเปรียบเทียบ โดยที่ปรึกษาฯ อ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ จากงบการเงินรวมสาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึง่ สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีโดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ดังนี้
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่
30 มิ ถนุ ายน 2564
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่า
ทางบัญชีของบริษทั ทีน่ า
เปรียบเทียบ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญ
หาร จานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

ณ วันที่
9 กันยายน
2564

เฉลี่ยย้อนหลังจากวันที่ 9 กันยายน 2564 (จานวนวันทาการ)
7

15

30

60

ล้านบาท

120

180

360

7.75x

7.76x

7.35x

6.12x

153.11

เท่า

8.18x

ล้านบาท

1,252.40

8.23x

8.36x

7.67x

7.71x

1,260.72 1,280.17 1,174.52 1,180.80 1,186.50 1,188.81 1,125.26 936.33

ล้านหุน้
บาทต่อหุ้น

90

2,933.26
0.43

0.43

0.44

0.40

0.40

0.40

0.41

0.38

0.32

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ระหว่าง 936.33ล้านบาท ถึง 1,280.17ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้
ระหว่าง 0.32 บาทต่อหุน้ ถึง 0.44 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบนัน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีม่ าของรายได้ ขนาดของบริษทั โครงสร้างทางการเงิน
และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น อีกทัง้ มูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ หรือบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบนัน้ อาจจะไม่ได้
สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริง นอกจากนี้ วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี เป็ นเพียงการเปรียบเทียบราคากับ
มูลค่าทางบัญชีเท่านัน้ ซึ่งสะท้อนส่วนเพิม่ ทีน่ ักลงทุนให้แก่มูลค่าทางบัญชีของแต่ละบริษทั โดยมิได้สะท้อนถึงศักยภาพ
ความสามารถของการดาเนินงานในอนาคต จึงไม่ใช่วธิ ปี ระเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้
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4.2.5.4 วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด ทีป่ รึกษาฯ จะพิจารณา
จากมูลค่าและปริมาณการซื้อขายของหุน้ สามัญของบริษทั ฯทีท่ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทา
การคานวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 9กันยายน 2564 และเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทา
การ 15 วันทาการ 30 วันทาการ 60 วันทาการ 90 วันทาการ 120 วันทาการ 180 วันทาการ และ365 วันทาการ จากวันที่
9กัน ยายน 2564ซึ่ง เป็ น วัน ท าการก่ อ นวัน ที่ค ณะกรรมการบริษัท ฯ จะมีม ติอ นุ ม ัติก ารขอผ่ อ นผัน การท าค าเสนอ
ซื้อฯ โดยไม่ได้คานึงถึงข้อมูลการซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังมีการแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เนื่องจากการ
ซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการเข้าทารายการตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมี
รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯดังนี้

อัตราส่วนการหมุนเวียนของ
หุน้ (Turnover ratio)
มูลค่าการซื้อขาย
ปริมาณการซื้อ
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญ

หน่ วย

ณ วันที่
9 กันยายน
2564

ร้อยละ

เฉลี่ยย้อนหลังจากวันที่ 9 กันยายน 2564 (จานวนวันทาการ)
7

15

30

60

90

120

180

360

5.00

1.69

1.46

1.05

0.76

0.82

0.85

0.93

0.51

ล้านบาท
ล้านหุน้
บาทต่อ
หุ้น

104.33
146.56

243.04
347.45

440.56
644.05

0.71

0.70

0.68

ล้านหุน้

2,933.26

2,933.26 2,933.26 2,933.26 2,933.26 2,933.26 2,933.26 2,933.26 2,933.26

ล้านบาท

2,088.09

2,051.80 2,006.47 1,953.38 1,887.31 1,869.67 1,768.26 1,448.85 1,320.18

615.53 862.15 1,372.98 1,798.70 2,080.10 2,120.83
924.30 1,339.95 2,154.02 2,983.77 4,211.25 4,712.19
0.67

0.64

0.64

0.60

0.49

0.45

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด จะได้มูลค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ระหว่าง 1,320.18ล้านบาท ถึง 2,088.09ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.45 บาท
ต่อหุน้ ถึง 0.71 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการพิจารณาเพียง
ข้อมูลการซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในอดีตเท่านัน้ ซึง่ สะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในอดีต
รวมถึงความคาดหวังของนักลงทุนต่อผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษทั ฯ ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ โดยอุปสงค์และอุปทาน
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจเกิดจากการเก็งกาไรของนักลงทุน โดยอาจมิได้คานึงถึงมูลค่าพืน้ ฐานของบริษทั ฯ ซึ่งจาก
การพิจารณาผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ พบว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2559
จนถึงปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด ประกอบกับราคาซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เพิง่
ได้เริม่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญในช่วงปี 2564 โดยราคาซื้อขายเฉลี่ยของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในปี 2563 ยังอยู่
เพียงแค่ 0.09 บาท ซึ่งที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ มิได้
สอดคล้องกับผลการดาเนินของบริษทั ฯ อีกทัง้ ระหว่างการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มิได้มี
พัฒนาการทีส่ าคัญเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจซึ่งอาจทาให้บริษทั ฯ กลับมามีผลประกอบการทีเ่ ป็ นกาไรและสอดคล้องกับ
การปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคาซื้อขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าราคาตลาดอาจไม่สามารถ
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ น
วิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
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4.2.5.5 วิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯด้วยวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ เป็ นการประเมินมูลค่าธุรกิจ
ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยของบริษทั ฯซึ่งแต่ละบริษทั จะมีวธิ กี ารประเมินทีแ่ ตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั ลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจของแต่ละบริษทั ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ จะเลือกใช้วธิ กี ารประเมินทีเ่ หมาะสม และนาผลการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของบริษทั
ย่อยที่ได้มาปรับปรุงกับงบการเงินของบริษัทฯจึงทาให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าธุรกิจสามารถ
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของบริษทั ฯได้อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าของแต่ละบริษทั ดังนี้
ลาดับ

บริษทั

1.

HEMP

สัดส่วนการ
วิ ธีการ
ถือหุ้นโดย
ประเมิ นมูลค่า
บริ ษทั ฯ
วิธมี ลู ค่า
ปัจจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงิน
สด

2.

SOUL

ร้อยละ 99.99

วิธมี ลู ค่าทาง
บัญชี

3.

MPGE

ร้อยละ 99.99

วิธมี ลู ค่าทาง
บัญชี

4.

กลุ่ม SWA ร้อยละ 51.00
วิธมี ลู ค่า
(SWA
ปัจจุบนั สุทธิ
และ AMT)
ของกระแสเงิน
สด

เหตุผลในการเลือกใช้
เนื่องจาก HEMP มีการดาเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company โดยการถือหุน้
ในบริษทั ต่างๆ ซึ่ง HEMP จะมีค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วการบริหารจัดการในฐานะ Holding
Company เช่น ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายบัญชี และสานักงาน เป็ นต้น และ
มีแ นวโน้ ม ที่จ ะเกิด ค่ า ใช้จ่ า ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคต ดังนั น้ การประเมินมู ลค่ า
ยุ ติ ธรรมด้ ว ยวิธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ท่ี ค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและการดาเนินธุรกิจในอนาคต จึงสามารถ
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมได้อย่างเหมาะสม
SOUL เดิมประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเสริมความงามอย่างไรก็
ตาม ปั จจุบนั ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ มีนโยบายให้ SOUL หยุดการดาเนินธุรกิจ
ทัง้ หมดตัง้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2564และในงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
SOUL ไม่ได้มรี ายได้จากการประกอบธุรกิจ ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการใช้วธิ ี
มูล ค่ าทางบัญชี ซึ่งสะท้อ นถึงสถานะของบริษัท ณ ช่ว งเวลาหนึ่ง เป็ น วิธีการที่
เหมาะสม
MPGE เดิมมีแผนทีจ่ ะประกอบธุรกิจเกีย่ วกับพลังงานทดแทนอย่างไรก็ตาม ในช่วง
3ปี ท่ผี ่านมา MPGE ยังไม่ได้เริม่ การประกอบธุรกิจ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการลงทุน อีกทัง้ ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ มีนโยบายที่จะมุ่งไปสู่ธุรกิจ
เพื่อ สุ ข ภาพเป็ น หลัก ดัง นัน้ ที่ป รึก ษาฯ จึง เห็น ว่ า การใช้ว ิธีมูล ค่ า ทางบัญ ชี ซึ่ง
สะท้อนถึงสถานะของบริษทั ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
เนื่องจากกลุ่ม SWA มีนโยบายในการประกอบธุรกิจที่ชดั เจนโดยประกอบธุร กิจ
คลินิกเสริมความงามภายใต้แบรนด์ “Slim Concept” และ “Mariza Clinic” และการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับความงาม และมีแนวโน้มทีจ่ ะประกอบธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสด ซึ่งเป็ นวิธที ่คี านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคต จึงสามารถสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมได้อย่างเหมาะสม

4.2.5.5.1 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ HEMP
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เป็ นการประเมินมูลค่าโดย
คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ HEMP ซึ่งมีการดาเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company
โดยการถือหุน้ ในบริษทั ต่างๆโดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ เป็ นระยะเวลา 5.50 ปี
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569และทาการประมาณการมูลค่าของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือ
หุน้ ณ ปี สุดท้ายของการประมาณการ ณ สิน้ ปี 2569โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าระยะเวลาประมาณการดังกล่าวสามารถสะท้อน
การเติบโตของ HEMP จนถึงสภาวะการเติบโตทีค่ งที่ (mature stage) ได้อย่างเหมาะสม หลังจากนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จะทาการ
คิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวด้วยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการซึ่งภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
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เงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ แล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าปั จจุบนั สุทธิดงั กล่าว บวกด้วยมูลค่าทางบัญชีของเงินสดและสินทรัพย์
ทีไ่ ม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564เพื่อให้ได้มาซึง่ มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HEMP
ทัง้ นี้ ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ HEMP เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูล
ภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ได้รบั จากการ
สัม ภาษณ์ ฝ่ ายบริห ารของ HEMP และปรับ ปรุ ง สมมติฐ านบางรายการให้เ ป็ น ไปตามหลัก ความระมัด ระวัง โดยมี
รายละเอียดสมมติฐานทีส่ าคัญดังนี้
สมมติฐานเกีย่ วกับรายได้
รายได้จากการให้เช่า
ปั จจุบนั HEMP ได้หยุดการดาเนินธุรกิจเดิมทัง้ หมด (ธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายใต้
แบรนด์ GIZMAN) ซึ่งในการดาเนินธุรกิจดังกล่าว HEMP ได้มกี ารเช่าพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้าต่างๆ เพื่อใช้เป็ นสาขาสาหรับ
จาหน่ ายสินค้า อย่างไรก็ตาม ภายหลังการหยุดดาเนินธุรกิจ สัญญาเช่าพื้นที่บางฉบับยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ โดยฝ่ าย
บริหารของ HEMP มีนโยบายในการให้เช่าช่วงพื้นที่ดงั กล่าวแก่ผู้ท่สี นใจจนกว่าสัญญาเช่าหลักกับ ศูนย์การค้าจะครบ
กาหนดอายุ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ประมาณการรายได้จากการให้เช่า โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าเช่าที่ HEMP เรียกเก็บได้
จริงประกอบกับเงื่อนไขของสัญญาเช่า โดยทาการประมาณการจนกระทังสั
่ ญญาเช่าหลักกับศูนย์การค้าครบกาหนดอายุ
โดยมีรายละเอียดรายได้จากการให้เช่าดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
รายได้ค่าเช่า
7.94
8.71
3.81
2.43
2.55
1.95
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ
ปั จจุบนั HEMP มีการให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน เช่น การบริหารจัดการทางด้านบัญชีและ
การเงิน เป็ นต้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ HEMP พบว่า HEMP มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินการให้บริการบริหาร
จัดการดังกล่าวต่อไปในอนาคต ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงทาการประมาณการรายได้ จากการให้บริการบริหารจัดการ โดย
อ้างอิงจากข้อมูลค่าบริการที่ HEMP เรียกเก็บได้จริงประกอบกับเงือ่ นไขของสัญญา และให้รายได้ดงั กล่าวมีการเติบโตใน
อัตราร้อยละ 5.00ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รบั จากฝ่ ายบริหาร โดยมีรายละเอียด
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ
1.27
2.66
2.80
2.94
3.08
3.24
สมมติฐานเกีย่ วกับค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เนื่องจากปั จจุบนั HEMP ประกอบธุรกิจในรูปแบบ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ดังนั น้
HEMP จะไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม แต่ยงั คงมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในฐานะ Holding
Company เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ ายบริหารและฝ่ ายบัญชี และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสานักงาน เป็ นต้น ทีป่ รึกษาฯ จึงทาการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564(ที่ปรึกษาฯ ไม่
พิจารณาข้อมูลก่อนหน้าเดือนกรกฎาคม 2564เนื่องจาก HEMP อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างพนักงาน โดยมีการปลด
พนักงานบางส่วน จึงทาให้ค่าใช้จ่ายก่อนเดือนกรกฎาคม 2564ยังคงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทีถ่ ูกปลด ซึ่งไม่สะท้อน
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ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต) และทาการเทียบเท่าให้เป็ นค่าใช้จ่ายรายปี (annualized) และประมาณการให้
ค่าใช้จ่ายเติบโตในอัตราร้อยละ 5.00ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิ งจากข้อมูลที่ได้รบั จากฝ่ ายบริห าร
นอกจากนี้ HEMP จะยังคงมีค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการเช่าพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้า ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้ประมาณการค่าเช่าจนกระทัง่
สัญญาเช่าหลักกับศูนย์การค้าครบกาหนดอายุ โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากข้อมูลค่าเช่าที่ HEMP มีการจ่ายจริงประกอบกับ
เงือ่ นไขของสัญญา โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
14.22
27.42
28.59
29.27
30.69
32.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย*
0.07
0.15
0.18
0.22
0.26
0.25
หมายเหตุ : รายละเอียดการจัดทาประมาณการปรากฏในหัวข้อสมมติฐานการลงทุนและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

สมมติฐานอื่นๆ
เงินทุนหมุนเวียน
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ไม่มีลูกหนี้การค้า เนื่องจาก HEMP มีนโยบายในการเก็บค่าเช่ า
ล่วงหน้า
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานเกีย่ วกับเจ้าหนี้การค้า โดยให้มรี ะยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ 30วัน โดยอ้างอิง
จากเงือ่ นไขการชาระเงินทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้เช่าประกอบกับการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร
สมมติฐานการลงทุนและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
เนื่ อ งจากปั จ จุบ ัน HEMP ไม่ มีก ารดาเนิ น ธุ รกิจ ที่มีนั ย สาคัญ นอกเหนื อ จากการเป็ น Holding Company ที่
ปรึกษาฯ จึงประมาณการการลงทุนในสินทรัพย์ โดยกาหนดให้ HEMP มีการลงทุนเพื่อคงระดับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยกาหนดสมมติฐานให้ HEMP มีการลงทุนเท่ากับค่าเสื่อมราคาทีเ่ กิดขึน้ ปรับค่าด้วยอัตราเงิน
เฟ้ อ โดยอ้างอิงข้อมูลเงินเฟ้ อจากอัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทยเฉลีย่ ย้อนหลัง 10ปี ซึง่ อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 1.18
ทีป่ รึกษาฯ ประมาณการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย โดยอ้างอิงจากนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายของ HEMP ซึง่ อยู่ท่ี 5ปี โดยมีรายละเอียดมูลค่าการลงทุนและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
มูลค่าการลงทุน
0.07
0.15
0.18
0.22
0.26
0.25
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
0.07
0.15
0.18
0.22
0.26
0.25
สมมติฐานเงินกูแ้ ละต้นทุนทางการเงิน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ HEMP มีการคืนเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินตามกาหนดการคืนเงิน
กู้ยมื ซึ่ง HEMP จะต้องคืนเงินกู้ยมื ทัง้ หมดภายในปี 2569และมีต้นทุนทางการเงินที่ร้อยละ 5.25ต่อปี ซึ่งเป็ นไปตาม
เงือ่ นไขของสัญญาเงินกู้
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ทีป่ รึกษาฯ กาหนดให้ HEMP มีการเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
มูลค่าของกระแสเงินสดอิสระ ณ ปี สุดท้ายของการประมาณการ (Terminal Value)
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ไม่มอี ตั ราการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้นภายหลัง
สิน้ สุดระยะเวลาประมาณการในวันที่ 31 ธันวาคม 2569เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
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อัตราคิดลด
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเป็ นอัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ โดยมีสตู รการคานวณดังนี้
Ke

=

Rf + β( Rm – Rf )

Ke
Rf

=
=

Rm

=

Beta (β)

=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 20 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.37(
อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที่ 9กันยายน 2564)
อัตราผลตอบแทนรายเดือนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เฉลี่ยย้อนหลัง 20 ปี ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2544 ถึงเดือนสิงหาคม
2564ซึ่ ง เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 11.36ซึ่ ง เป็ นช่ ว งระยะเวลาที่ ส ะท้ อ น
ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่า
ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า สั ้ น ( อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จ า ก
www.setsmart.com)
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของ HEMP เทียบ
กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 1ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 10
กันยายน 2563 ถึง วัน ที่ 9กันยายน 2564ซึ่ง เท่ า กับ 1.62 (ที่ม า:
Bloomberg)

โดยที่

จากสูตรการคานวณในข้างต้นจะได้อตั ราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเท่ากับร้อยละ 16.89
ประมาณการงบกาไรขาดทุน
หน่ วย: ล้านบาท
รายได้จากการให้เช่า
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

2H2564
7.94
1.27
9.20
(14.29)
(0.16)
(5.25)
(5.25)

2565
8.71
2.66
11.37
(27.57)
(0.31)
(16.51)
(16.51)
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2566
3.81
2.80
6.60
(28.77)
(0.28)
(22.44)
(22.44)

2567
2.43
2.94
5.37
(29.48)
(0.23)
(24.35)
(24.35)

2568
2.55
3.08
5.63
(30.95)
(0.18)
(25.49)
(25.49)

2569
1.95
3.24
5.19
(32.43)
(0.12)
(27.36)
(27.36)
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ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ
หน่ วย: ล้านบาท
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานหลัง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
บวกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หัก เงินลงทุน
บวก (หัก)การเปลีย่ นแปลงในเงินทุน
หมุนเวียน
กระแสเงิ นสดอิ สระของบริษทั
เบิก (คืน) เงินกูย้ มื
หัก ต้นทุนทางการเงินหลังปรับปรุงด้วย
ภาษีเงินได้
กระแสเงิ นสดอิ สระของผู้ถือหุ้น

2H2564
(5.09)
-

2565
(16.21)
-

2566
(22.16)
-

2567
(24.12)
-

2568
(25.32)
-

2569
(27.24)
-

(5.09)

(16.21)

(22.16)

(24.12)

(25.32)

(27.24)

0.07
(0.07)

0.15
(0.15)

0.18
(0.18)

0.22
(0.22)

0.26
(0.26)

0.25
(0.25)

(21.84)

(5.27)

(0.98)

(0.60)

0.14

0.09

(26.93)
(0.20)

(21.47)
(0.51)

(23.15)
(0.78)

(24.72)
(0.97)

(25.18)
(1.02)

(27.16)
(2.80)

(0.16)

(0.31)

(0.28)

(0.23)

(0.18)

(0.12)

(27.29)

(22.29)

(24.21)

(25.92)

(26.38)

(30.08)

การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ HEMP
รายการ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ณ ปี สุดท้าย
ของการประมาณการ (Terminal Value)
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดอิ สระของผู้ถือหุ้นทัง้ หมด
บวก สินทรัพย์ทางการเงิน
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

หน่ วย

(100.02)

ล้านบาท

(75.41)

ล้านบาท

(175.43)
112.35
0.95
(22.13)

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ HEMP ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด จะได้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HEMP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ (22.13) ล้านบาท
การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HEMP จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาล อาจทาให้
ประมาณการทีจ่ ดั ทาขึน้ ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HEMP ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุ ตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ HEMP ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ เพื่อศึกษา
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ถึงผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญจากการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ และ (2) อัตราการ
เติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อมูลค่า
ยุตธิ รรม ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธสี ่วนลดกระแสเงิน
สดตามกรณีต่างๆ ได้ดงั นี้
การเพิ่ มขึ้นของอัตราการเติ บโตของ
กระแสเงิ นสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ

อัตราผลตอบแทน
ที่ผ้ถู ือหุ้นต้องการ
เพิ่ ม / (ลด)
(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%

(33.04)
(27.42)
(22.13)
(17.15)
(12.45)

0.25%
(34.60)
(28.85)
(23.45)
(18.37)
(13.59)

0.50%
(36.21)
(30.33)
(24.82)
(19.64)
(14.76)

0.75%
(37.87)
(31.86)
(26.22)
(20.93)
(15.96)

1.00%
(39.58)
(33.43)
(27.67)
(22.27)
(17.20)

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่างดังกล่าว เนื่องจากที่ปรึกษาฯเห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ ได้ ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจ
เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึน้ อยู่กบั ภาวะ
อุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคตอนึ่ง ทีปรึกษาฯ วิเคราะห์เพียงแต่การเพิม่ ขึน้
ของอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากสมมติฐานหลักของที่ปรึกษาฯ เป็ นไปตาม
หลักความระมัดระวังแล้ว

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HEMP โดย
การเปลี่ยนแปลงของ (1) อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ และ (2) อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณการ จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ HEMP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระหว่าง (39.58) ล้าน
บาท ถึง (12.45) ล้านบาท
4.2.5.5.2 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SOUL
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ SOUL ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าสินทรัพย์
ของ SOUL มาหักด้วยหนี้สนิ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สนิ ของ SOUL ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
จากงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งจัดเตรียมโดยฝ่ ายบริหาร โดยมี
รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ SOUL ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
1.66
ล้านบาท
หัก หนี้สนิ รวม
(2.10)
ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
(0.44)
ล้านบาท
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SOUL ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของ SOUL ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564เท่ากับ (0.44) ล้านบาท
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4.2.5.5.3 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ MPGE
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MPGE ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าสินทรัพย์
ของ MPGE มาหักด้วยหนี้สิน โดยที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินของ MPGE ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึง่ จัดเตรียมโดยฝ่ ายบริหาร โดยมี
รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MPGE ดังนี้
รายการ

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564
0.08
(0.04)
0.04

สิ นทรัพย์รวม
หัก หนี้สนิ รวม
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MPGE ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุน้
สามัญของ MPGE ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564เท่ากับ 0.04ล้านบาท
4.2.5.5.4 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกลุ่ม SWA
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เป็ นการประเมินมูลค่าโดย
คานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่ม SWA (ประกอบด้วย SWA และ AMT) ซึ่งดาเนินธุรกิจ
คลินิกเสริมความงามภายใต้แบรนด์ “Slim Concept” และ “Mariza Clinic” และการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความ
งาม โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ เป็ นระยะเวลา 5.50 ปี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม
2564ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569และทาการประมาณการมูลค่าของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น ณ ปี สุดท้ายของการ
ประมาณการ ณ สิน้ ปี 2569โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าระยะเวลาประมาณการดังกล่าวสามารถสะท้อนการเติบโตของกลุ่ม SWA
จนถึงสภาวะการเติบโตที่คงที่ (mature stage) ได้อย่างเหมาะสม หลังจากนัน้ ที่ปรึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสด
ดังกล่าวด้วยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการซึง่ ภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ ือ
หุน้ แล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าปั จจุบนั สุทธิดงั กล่าว บวกด้วยมูลค่าทางบัญชีของเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564เพื่อให้
ได้มาซึง่ มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกลุ่ม SWA
ทัง้ นี้ ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ HEMP และกลุ่ม SWA เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และ
พิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่
ได้รบั จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ HEMPและกลุ่ม SWA และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวังโดยมีรายละเอียดสมมติฐานทีส่ าคัญดังนี้
สมมติฐานเกีย่ วกับรายได้
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่ม SWA สามารถแบ่งออกเป็ น 2ส่วนหลัก ได้แก่ (1) รายได้จากธุรกิจ
คลินิ ก เสริม ความงาม ซึ่ง ดาเนิ น การโดย SWA และ (2) รายได้จ ากธุ ร กิจ ขายผลิต ภัณฑ์ท างช่ อ งทางออนไลน์ ซึ่ง
ดาเนินการโดย AMT โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากธุรกิจคลินิกเสริมความงาม: รายได้จากธุรกิจคลินิกเสริมความงามประกอบด้วย (1) รายได้จากการ
ให้บริการภายในคลินิกและ (2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายในคลินิกโดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประมาณการโดยอ้างอิง
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จากประมาณการที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริหาร ซึ่งเห็นว่าในช่วงปลายปี 2564 ธุรกิจคลินิกเสริมความงามน่ าจะยังคงได้รบั
ผลกระทบจาก COVID-19แต่จะค่อยๆ ฟื้ นตัวขึน้ ตัง้ แต่ปี 2565เป็ นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
ยอดขายบริการภายในคลินิก*
78.43
230.64
232.92
237.85
243.02
243.02
รายได้จากการให้บริการภายในคลินิก
40.55
203.44
232.24
236.37
241.47
243.02
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายในคลินิก
7.65
21.26
21.48
21.88
22.30
22.30
หมายเหตุ : * ยอดขายตามเกณฑ์เงินสด (cash basis) เนื่องจาก SWA มีการขายบริการในลักษณะแพ็คเกจ โดยจะทยอยรับรูร้ ายได้ตาม
เกณฑ์คงค้าง (accrual basis) เมื่อลูกค้าใช้บริการจริง

ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้เปรียบเทียบประมาณการรายได้ทจ่ี ดั ทาโดยฝ่ ายบริหารกับรายได้ทเ่ี กิดขึน้ จริงในอดีตในช่วง
ปี 2562ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีย่ งั ไม่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19(อ้างอิงข้อมูลช่วงปี 2562 จากข้อมูลของบริษทั สลิม คอน
เซ็ป คอร์ปอเรชัน่ จากัด โดยเดิมธุรกิจของ SWA เป็ นของบริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชัน่ จากัด โดยในช่วงเดือน
เมษายน 2564ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชัน่ จากัด ได้ตกลงโอนธุรกิจและสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ ธุรกิจ
คลินิกเสริมความงามให้แก่ SWA ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่าง HEMP และกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั สลิม คอนเซ็ป คอร์
ปอเรชัน่ จากัดและ SWA ได้เริม่ การดาเนินธุรกิจในช่วงเดือนเมษายน 2564)ซึ่งพบว่ารายได้ตามประมาณการยังคงต่ า
กว่ารายได้ในอดีต โดยฝ่ ายบริหารได้ให้เหตุผลว่าการสร้างรายได้ในระดับเดิมอาจเป็ นไปได้ยากภายใต้สภาวะการแข่งขัน
ในปั จจุบนั ของธุรกิจคลินิกเสริมความงามซึง่ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง หลายๆ คลินิกมีการลดราคาสินค้าและบริการลง
รวมถึงการออกกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า
อนึ่ง เนื่องจากลักษณะของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ซึง่ จะมีการขายบริการในลักษณะแพ็คเกจ กล่าวคือ ลูกค้า
จะมีก ารซื้อ แพ็ค เกจล่ ว งหน้ า และทยอยใช้บริก ารตามเงื่อ นไขของแพคแกจภายใต้ร ะยะเวลาที่ก าหนด ซึ่ง จากการ
สัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารพบว่า SWA มีนโยบายในการให้บริการในแต่ละแพ็ค เกจเป็ นระยะเวลาประมาณ 1ปี และโดย
ภาพรวมลูกค้าจะมีการมาใช้บริการตามแพ็กเกจประมาณร้อยละ 40ในช่วงเดือนแรกทีซ่ ้อื แพ็กเกจ ซึง่ ตามหลักเกณฑ์ของ
มาตรฐานบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง SWA จะสามารถรับรูร้ ายได้จากการให้บริการได้กต็ ่อเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ โดยทยอยรับรู้
ตามสัดส่วนการใช้บริการตามแพ็กเกจ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณากาหนดสมมติฐานให้ลูกค้ามีการใช้บริการที่อตั รา
ร้อยละ 40ในเดือนแรกทีม่ กี ารซื้อแพ็คเกจ และมีการใช้บริการในช่วง 11เดือนทีเ่ หลือในจานวนทีเ่ ท่ากันแต่ละเดือน หรือ
ประมาณร้อยละ 5.45ต่อเดือน (สาหรับรายได้จากการขาย ทีป่ รึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารรับรูร้ ายได้ในเดือนทีก่ าร
ขายผลิตภัณฑ์เกิดขึน้ )
รายได้จากธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์: ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประมาณการโดยอ้างอิงจากประมาณ
การที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริหาร ซึ่งฝ่ ายบริหารเห็นว่าธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์ ซึ่ งเป็ นธุรกิจใหม่ของกลุ่ม
SWA ภายใต้การดาเนินการของ AMT จะเป็ นธุรกิจทีส่ ร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้ สอดคล้องกับแนวโน้มของภาค
ธุรกิจทีห่ นั มานิยมการขายสินค้าทางออนไลน์มากขึน้ โดยฝ่ ายบริหารจะเน้นการขายผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการเสริม
ความงามและสุขภาพ และมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค และเพิม่ โอกาสในการเพิม่ ยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
รายได้จากธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทาง
9.45
36.00
39.69
43.76
48.24
53.19
ช่องทางออนไลน์
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รายได้อ่นื
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้รายได้อ่นื คิดเป็ นสัดส่วนของรายได้จากการขายและให้บริการ โดย
อ้างอิงจากสัดส่วนดังกล่าวที่เกิดขึน้ จริงในไตรมาส 2 ของปี 2564ซึ่งอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 0.03 ของรายได้จากการขาย
และให้บริการ และใช้สดั ส่วนดังกล่าวในการประมาณการรายได้อ่นื ตลอดระยะเวลาประมาณการ
สมมติฐานเกีย่ วกับค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและให้บริการ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานต้นทุนขายและให้บริการของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม โดยอ้างอิงจาก
สัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในจริงในช่วงปี 2562ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ยงั ไม่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมีต้นทุนอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 23.00 ของรายได้จากธุรกิจคลินิกเสริมความงาม และใช้สดั ส่วนดังกล่าวในการประมาณการต้นทุนขาย
และให้บริการของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ตลอดระยะเวลาประมาณการ(อ้างอิงข้อมูลช่วงปี 2562 จากข้อมูลของบริษทั
สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชัน่ จากัด)
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานต้นทุนขายของธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์ โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหาร ซึ่งพบว่ามีนโยบายทีจ่ ะควบคุมให้ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์อยู่ทร่ี ะดับประมาณร้อยละ 35.00
ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งอัตราต้นทุนดังกล่าวใกล้เคียงกับต้น ทุนจริงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564
ซึ่งอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 33.27 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงกาหนดให้ต้นทุนขายอยู่ทร่ี อ้ ยละ
35.00 ของรายได้จากธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์ ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม โดยอ้างอิงจาก
สัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในจริงในช่วงปี 2562ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ยงั ไม่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมีต้นทุนอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 26.00 ของยอดขายจากธุรกิจคลินิกเสริมความงาม และใช้สดั ส่วนดังกล่าวในการประมาณการต้นทุนขาย
และให้บริการของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ตลอดระยะเวลาประมาณการ(อ้างอิงข้อมูลช่วงปี 2562 จากข้อมูลของบริษทั
สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชัน่ จากัด)
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์ โดย
อ้างอิงจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหาร ซึง่ พบว่ามีนโยบายทีจ่ ะควบคุมให้ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ทร่ี ะดับประมาณร้อยละ
15.00 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงกาหนดให้ ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ท่รี ้อยละ 15.00 ของ
รายได้จากธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์ ตลอดระยะเวลาประมาณการ อนึ่ง ทีป่ รึกษาฯ พบว่าในช่วงไตรมาส
2 ของปี 2564 AMT ยังไม่มคี ่าใช้จ่ายในการขาย ซึง่ ฝ่ ายบริหารได้ชแ้ี จงว่าในช่วงแรกของการดาเนินธุรกิจ AMT ยังมีการ
ใช้ทมี งานขายของ SWA อย่างไรก็ตาม ในอนาคต กลุ่ม SWA จะมีการคิดค่าบริการบริหารจัดการระหว่างกันซึ่งคาดว่า
ค่าใช้จ่ายในการขายของ AMT จะอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 15.00 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่ม SWA ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสานักงาน
และค่าเช่าสาขา เป็ นต้น โดยที่ปรึกษาฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ไม่รวมค่าเช่าสาขา) โดยอ้างอิงจาก
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564และทาการเทียบเท่าให้เป็ นค่าใช้จ่ายรายปี (annualized) และประมาณ
การให้ค่าใช้จ่ายเติบโตในอัตราร้อยละ 5.00ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รบั จากฝ่ าย
บริหารสาหรับค่าเช่าสาขาทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประมาณการโดยอ้างอิงจากตารางการคานวณสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และ
หนี้สนิ จากสัญญาเช่า ซึง่ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในรูปของค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และต้นทุนทางการเงิน ซึง่ เป็ นไป
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ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในงบ
การเงิน ทัง้ นี้ เนื่องจากที่ปรึกษาฯ จัดทาประมาณการให้ธุรกิจของกลุ่ม SWA มีการดาเนินการต่อไปในอนาคตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ ภายหลังจากการที่การบันทึกรายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16เรื่องสัญญาเช่า สิน้ สุด
ลง ทีป่ รึกษาฯ ได้ประมาณการให้ SWA มีการต่อสัญญาเช่าสาขาออกไป และมีการเติบโตของอัตราค่าเช่าในอัตราร้อยละ
5.00ต่อปี โดยอ้างอิงจากข้อมูลการปรับค่าเช่าในอดีต โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
12.54
26.34
27.66
29.04
30.49
32.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย*
4.28
9.43
11.34
13.63
16.39
15.43
ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
12.72
21.32
16.04
6.66
ค่าเช่าภายหลังจากทีก่ ารบันทึกรายการ
4.29
10.58
22.30
31.78
33.37
ตาม TFRS16 สิน้ สุดลง
หมายเหตุ : รายละเอียดการจัดทาประมาณการปรากฎในหัวข้อสมมติฐานการลงทุนและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

สมมติฐานอื่นๆ
เงินทุนหมุนเวียน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานเกีย่ วกับลูกหนี้การค้า โดยให้มรี ะยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลีย่ 60วัน เฉพาะ
ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์ โดยอ้างอิงจากนโยบายการให้เครดิตเทอมของกลุ่ม SWA สาหรับธุรกิจคลินิก
เสริม ความงาม ที่ป รึก ษาฯ พิจ ารณาก าหนดสมมติฐานให้ไ ม่ มีลู ก หนี้ ก ารค้า เนื่ อ งจากมีก ารรับ ช าระค่ า บริก ารและ
ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของเงินสด และการรูดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เท่านัน้
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ โดยให้มรี ะยะเวลาเก็บสินค้าเฉลี่ย 10วัน โดย
อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร ซึง่ กลุ่ม SWA จะมีการเก็บสต็อคสินค้าประมาณ 7วัน ถึง 15วัน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานเกีย่ วกับเจ้าหนี้การค้า โดยให้มรี ะยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ 30วัน โดยอ้างอิง
จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารซึง่ กลุ่ม SWA จะได้รบั เครดิตทางการค้าประมาณ 30วัน
สมมติฐานการลงทุนและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
เนื่ อ งจากธุ ร กิจ ของกลุ่ ม SWA ไม่ ไ ด้มีสิน ทรัพ ย์ท่ีมีนั ย สาคัญ นอกเหนื อ จากเครื่อ งมือ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ให้บริการภายในคลินิก ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทเ่ี ปลี่ยนแปลงไป ประกอบ
กับการที่ SWA ยังไม่ได้มนี โยบายในการขยายสาขาเพิม่ เติมทีช่ ดั เจน ทีป่ รึกษาฯ จึงประมาณให้กลุ่ม SWA มีการลงทุน
อย่างต่อเนื่องเพื่อคงระดับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยกาหนดสมมติฐานให้กลุ่ม SWA มีการ
ลงทุนเท่ากับค่าเสื่อมราคาทีเ่ กิดขึน้ ปรับค่าด้วยอัตราเงินเฟ้ อ โดยอ้างอิงข้อมูลเงินเฟ้ อจากอัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทย
เฉลีย่ ย้อนหลัง10ปี ซึง่ อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 1.18
ทีป่ รึกษาฯ ประมาณการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย โดยอ้างอิงจากนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายของกลุ่ม SWA ซึง่ อยู่ท่ี 5ปี โดยมีรายละเอียดมูลค่าการลงทุนและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
2H2564
2565
2566
2567
2568
2569
มูลค่าการลงทุน
(4.33)
(9.54) (11.47) (13.80) (16.59) (15.61)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
4.28
9.43
11.34
13.63
16.39
15.43
สมมติฐานเงินกูแ้ ละต้นทุนทางการเงิน
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ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้กลุ่ม SWA มีการคงระดับการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็ น
วงเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจซึง่ อาจจะต้องมีการเบิกใช้วงเงินชัวคราว
่
และมีตน้ ทุนทางการเงินที่
ร้อยละ 1.40ต่อปี ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้โดยต้นทุนทางเงินอยู่ในระดับทีค่ ่อนข้างต่าเนื่องจาก HEMP ได้
นาเงินฝากประจาของ HEMP เป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ มื ดังกล่าว
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ที่ปรึกษาฯ กาหนดให้กลุ่ม SWA มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย
มูลค่าของกระแสเงินสดอิสระ ณ ปี สุดท้ายของการประมาณการ (Terminal Value)
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ไม่มอี ตั ราการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้นภายหลัง
สิน้ สุดระยะเวลาประมาณการในวันที่ 31 ธันวาคม 2569เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
อัตราคิดลด
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเป็ นอัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ โดยมีสตู รการคานวณดังนี้
Ke

=

Rf + β( Rm – Rf )

Ke
Rf

=
=

Rm

=

Beta (β)

=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 20 ปี ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.37(
อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที่ 9กันยายน 2564)
อัตราผลตอบแทนรายเดือนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เฉลี่ยย้อนหลัง 20 ปี ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2544 ถึงเดือนสิงหาคม
2564ซึ่ ง เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 11.36ซึ่ ง เป็ นช่ ว งระยะเวลาที่ ส ะท้ อ น
ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่า
ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า สั ้ น ( อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จ า ก
www.setsmart.com)
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของ SPA ซึ่งเป็ น
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจทีใ่ กล้เคียง
กั บ กลุ่ ม SWA เที ย บกั บ ผลตอบแทนของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ
ย้อ นหลัง 1ปี ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 10กันยายน 2563 ถึง วัน ที่ 9กันยายน
2564ซึ่งเท่ากับ 1.18 (ทีม่ า: Bloomberg)โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการ
ปรับ ปรุ ง ค่ า Beta ดัง กล่ า ว ด้ว ยโครงสร้างทางการเงินของกลุ่ม
SWA ซึ่งจะได้ค่า Beta สาหรับใช้ในการคานวณอัตราผลตอบแทน
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ เท่ากับ 1.20

โดยที่
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จากสูตรการคานวณในข้างต้นจะได้อตั ราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการเท่ากับร้อยละ 10.12
ประมาณการงบกาไรขาดทุน
หน่ วย: ล้านบาท
2H2564
2565
2566
2567
2568
รายได้จากการขายและให้บริการ
57.65
260.69
293.40
302.01
312.02
ต้นทุนขายและให้บริการ
(14.39) (64.28) (72.25) (74.71) (77.55)
กาไรขัน้ ต้น
43.26
196.41
221.16
227.30
234.46
รายได้อ่นื
0.02
0.07
0.08
0.08
0.09
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(23.80) (70.89) (72.10) (74.09) (76.22)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(29.55) (61.39) (65.62) (71.63) (78.67)
ต้นทุนทางการเงิน
(1.57)
(2.23)
(1.14)
(0.45)
(0.28)
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
(11.64)
61.98
82.38
81.21
79.38
ภาษีเงินได้
1.60
(9.74) (16.48) (16.24) (15.88)
กาไรสาหรับงวด
(10.04)
52.24
65.90
64.97
63.51
ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ
หน่ วย: ล้านบาท
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานหลัง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
บวกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หัก เงินลงทุน
บวก (หัก)การเปลีย่ นแปลงในเงินทุน
หมุนเวียน
กระแสเงิ นสดอิ สระของบริษทั
เบิก (คืน) เงินกูย้ มื
หัก ต้นทุนทางการเงินหลังปรับปรุงด้วย
ภาษีเงินได้
กระแสเงิ นสดอิ สระของผู้ถือหุ้น

2569
318.51
(79.64)
238.87
0.09
(76.96)
(80.82)
(0.28)
80.90
(16.18)
64.72

2H2564
(10.07)
-

2565
64.21
(10.09)

2566
83.52
(16.70)

2567
81.66
(16.33)

2568
79.66
(15.93)

2569
81.18
(16.24)

(10.07)

54.12

66.82

65.32

63.73

64.95

17.00
(4.33)

30.75
(9.54)

27.38
(11.47)

20.29
(13.80)

16.39
(16.59)

15.43
(15.61)

48.33

19.61

(2.24)

(0.10)

0.38

(1.05)

50.94
(12.24)

94.94
(21.85)

80.48
(17.68)

71.72
(7.80)

63.91
-

63.72
-

(1.57)

(1.88)

(0.91)

(0.36)

(0.22)

(0.22)

37.12

71.21

61.89

63.56

63.69

63.49

การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของกลุ่ม SWA
รายการ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ในช่วง
ระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถ้ อื หุน้ ณ ปี สุดท้าย
ของการประมาณการ (Terminal Value)
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดอิ สระของผู้ถือหุ้นทัง้ หมด
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

หน่ วย

249.12

ล้านบาท

243.70

ล้านบาท

492.82
9.34

ล้านบาท
ล้านบาท
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รายการ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564
502.16

หน่ วย
ล้านบาท

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกลุ่ม SWA ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด จะได้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกลุ่ม SWA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 502.16 ล้านบาท
การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกลุ่ม SWA จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่
กับความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ท่ี
ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาล อาจทาให้
ประมาณการทีจ่ ดั ทาขึน้ ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกลุ่ม SWA ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุ้นสามัญของกลุ่ม SWA ที่ปรึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนที่ผถู้ อื หุน้ ต้องการ และ
(2) อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อมูลค่ายุตธิ รรม ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธี
ส่วนลดกระแสเงินสดตามกรณีต่างๆ ได้ดงั นี้
การเพิ่ มขึ้นของอัตราการเติ บโตของ
กระแสเงิ นสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ

อัตราผลตอบแทน
ที่ผ้ถู ือหุ้นต้องการ
เพิ่ ม / (ลด)
541.75
521.18
502.16
484.54
468.15

0.25%
548.26
527.06
507.49
489.39
472.58

0.50%
555.05
533.18
513.04
494.42
477.16

0.75%
562.14
539.57
518.81
499.65
481.92

1.00%
569.54
546.22
524.81
505.08
486.85

(1.00%)
(0.50%)
0.50%
1.00%
หมายเหตุ :
ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่างดังกล่าว เนื่องจากทีป่ รึกษาฯเห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ ภายใต้สภาวการณ์
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึน้ อยู่กบั
ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบ ในอนาคตอนึ่ง ทีปรึกษาฯ วิเคราะห์เพียงแต่การ
เพิม่ ขึ้นของอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากสมมติฐานหลักของที่ปรึกษาฯ
เป็ นไปตามหลักความระมัดระวังแล้ว

จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกลุ่ม SWA
โดยการเปลี่ยนแปลงของ (1) อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องการ และ (2) อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจาก
ช่วงระยะเวลาประมาณการ จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกลุ่ม SWA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระหว่าง 468.15
ล้านบาท ถึง 569.54 ล้านบาท
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4.2.5.5.5 สรุปผลการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
ทีป่ รึกษาฯ สามารถสรุปการประเมินมูลค่าของบริษทั ฯ โดยวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจได้ ดังนี้
บริษทั

วิ ธีที่ใช้ในการประเมิ นมูลค่า

มูลค่าหุ้นสามัญ
(ล้านบาท)

1. HEMP
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (39.58) - (12.45)
2. SOUL
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
-*
3. MPGE
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
0.04
4. กลุ่ม SWA วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด 468.15 - 569.54
รวมมูลค่าตามวิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
428.61 - 557.12
หารจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ(บาทต่อหุ้น)

สัดส่วนการถือ
หุ้นโดยบริษทั ฯ
N/A
99.99%
99.99%
51.00%

มูลค่าหุ้นสามัญ
ตามสัดส่วน
(ล้านบาท)
(39.58) - (12.45)
0.04
238.76 - 290.47
199.21 - 278.05
2,933.26
0.07 - 0.09

หมายเหตุ : เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SOUL ซึ่งประเมินด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชีมมี ูลค่าน้อยกว่า 0 บาท ที่ปรึกษาฯ จึง
พิจารณากาหนดให้ SOUL ไม่มมี ลู ค่า

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ระหว่าง 199.21ล้านบาท ถึง 278.05ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.07 บาทต่อหุ้น
ถึง 0.09 บาทต่อหุน้
4.2.5.6 สรุปผลการประเมิ นมูลค่าและความเห็นต่อความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น
วิ ธีการประเมิ น
(ล้านบาท)
(บาท)
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
153.11
0.05
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
n.a.
n.a.
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
n.a.
n.a.
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
936.33 - 1,280.17
0.32 - 0.44
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
1,320.18 - 2,088.09
0.45 - 0.71
วิ ธีผลรวมของมูลค่าธุรกิ จ
199.21 - 278.05
0.07 - 0.09
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจเป็ นวิธที ่เี หมาะสมทีส่ ุด เนื่องจากเป็ น วิธกี ารทีป่ ระเมินมูลค่า โดย
เลือกใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าสาหรับแต่ละบริษทั ทีแ่ ตกต่างกันไป โดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะการดาเนินธุรกิจของแต่ละบริษทั
จึงทาให้การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าธุรกิจสามารถสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของบริษทั ฯได้อย่างเหมาะสม
โดยจากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธผี ลรวมของมูลค่าธุรกิจ อยู่ ระหว่าง
199.21ล้านบาท ถึง 278.05ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.07 บาทต่อหุน้ ถึง 0.09 บาทต่อหุน้
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เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ราคาเสนอขายหุ้นละ0.12083 บาทต่อหุ้น พบว่าราคา
เสนอขายดังกล่าวอยู่สงู กว่าช่วงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ ดังนัน้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนจึงมีความเหมาะสมอนึ่ง ที่ปรึกษาฯ พิจารณาไม่ใช้มูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งประเมินด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด เนื่องจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการพิจารณาเพียงข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ในอดีตเท่านัน้ ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในอดีต รวมถึงความคาดหวังของนัก
ลงทุนต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ จึงอาจไม่สามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ณ ปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
4.2.6

สรุปความเห็นต่อการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯ
จากการพิจารณานโยบายและแผนการบริหารกิจการ ซึง่ ผูข้ อผ่อนผันฯ ไม่มนี โยบายการเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลัก
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ประกอบกับประโยชน์
ผลกระทบ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็ นว่าการขอผ่อนผันคาเสนอซื้อฯ มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากบริษทั ฯ จะได้โอกาสในการรับรูผ้ ลการดาเนินงานของ MMD ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
และสารสกัดจากสมุนไพรไทยและสุขภาพ ซึ่งเป็ นธุรกิจทีแ่ นวโน้มในการสร้างผลกาไรทีด่ ี ถึงแม้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษทั ฯ ในด้านสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) ร้อยละ 36.07และด้านการลดลงของราคาหุน้ (Price
Dilution)ร้อยละ 29.70 รวมทัง้ การที่ผู้ขอผ่อนผันฯ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 36.07 ของจานวนสิทธิออกเสีย ง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ ผูข้ อผ่อนผันฯ จะสามารถคัดค้านวาระทีต่ อ้ งอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในบางเรื่องได้
และเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราการแลกหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
1,655,262,500หุน้ ให้แก่ MORE เพื่อตอบแทนการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ MMD จานวน 249,998 หรือคิดเป็ นอัตราแลก
หุน้ ทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯจานวน 6,621.10หุน้ ต่อ หุน้ สามัญของ MMD จานวน 1หุน้ ประกอบกับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ และ MMD ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาฯ พบว่าอัตราการแลกหุ้นซึ่งคานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญซึ่งประเมินโดยทีป่ รึกษาฯ มีจานวนสูงกว่า (ออกหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มากกว่าจานวนทีต่ กลงกับ MORE) จึงทา
ให้การเข้าทารายการโดยรวมมีความสมเหตุสมผลทางด้านราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ายุติธรรมขอบล่าง
มูลค่ายุติธรรมขอบบน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (บาท/หุน้ )
0.07
0.09
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ MMD (บาท/หุน้ )
1,320.72
1,771.86
อัตราการแลกหุ้น (หุ้นของบริษทั ฯ : หุ้นของ MMD)
19,446.72 :1
18,692.21 :1
ด้วยเหตุผลในข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ ฯ มีความสมเหตุสมผล
และผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ิ การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อฯ
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เอกสารแนบ 1 : สรุปข้อมูลของบริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
1.

ข้อมูลทั ่วไป
ชื่อบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

: บริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
: ลงทุนในกิจการอื่น บริหารสิทธิการเช่า บริการและค้าปลีก

ที่ตงั ้ สานักงาน

: 19 ซอยรามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

ทุนจดทะเบียน

: 2,933,261,052.00 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,933,261,052.00หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
: 2,933,261,052.00 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,933,261,052.00หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

2.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัทฯ จัดตัง้ ขึ้นเป็ นบริษัทจากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 3
มกราคม 2533และเมื่อวันที่ 29ธันวาคม 2546 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ตามกฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชนจากัด โดยมีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่เลขที่ 19 ซอยรามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษทั ต่อกระทรวงพาณิชย์
หลายครัง้ ดังนี้ วันที่ 3 กรกฎาคม 2549 เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษทั ป่ องทรัพย์ จากัด (มหาชน)”วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
เปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั แมงป่ อง 1989จากัด (มหาชน)” วันที่ 1ตุลาคม 2558เปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)” โดยบริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นทีร่ ู้ จกั อย่างดีในฐานะร้านค้าปลีกสื่อบันเทิง ใน
นามร้าน MANGPONG (แมงป่ อง) ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้า โฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้า ในด้า นความบัน เทิง ภายในบ้ า น (Home Entertainment) ซึ่ง ในปี 2563 บริษัท ฯ ได้ค วบรวม แบรนด์
MANGPONG น ามารวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กับแบรนด์ GIZMAN ต่ อ มาในปลายปี 2563 บริษัท ได้จ าหน่ า ยได้จาหน่ าย
เครื่องหมายการค้า “แมงป่ อง”
ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษทั ได้เพิม่ วัตถุประสงค์ของบริษทั และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษทั เฮลท์
เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)” (“HEMP”) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พร้อมทัง้ การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 1 ของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษทั
ใหม่โดยบริษทั จะมุ่งเน้นธุรกิจด้านธุรกิจส่ง เสริมสุขภาพ (Healthcare) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย
เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นธุรกิจทีก่ าลังอยู่ใน
กระแสในปั จจุบนั โดยก่อนทีจ่ ะมีการเสนอธุรกิจดังกล่าว บริษทั ฯ ได้มกี ารศึกษาข้อมูลต่างๆ ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ พร้อม
ทัง้ เจรจาในเบื้องต้นกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศแล้ว โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้
สามารถสร้างรายได้และมีโอกาสทากาไรให้กบั บริษทั ฯ ได้ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญไปแล้วนัน้
ปั จจุบนั บริษทั ฯอยู่ระหว่างขัน้ ตอนการดาเนินการ และได้เข้าลงทุนในบริษทั ย่อยและดาเนินการตามแผนในระยะยาว
ทัง้ นี้ ในส่วนของธุรกิจจาหน่ ายสินค้าในกลุ่มแก๊ต เจ็ต (Gadget) นัน้ เนื่องจากในภาวะตลาดปั จจุบนั มีการ
แข่งขันอย่างสูง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถสร้างผลกาไรให้กบั บริษทั ฯ ตามทีค่ าดหวังไว้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
พิจารณาชะลอการลงทุนเพิม่ ในธุรกิจนี้ดงั นัน้ บริษทั ฯจึงพิจารณาชะลอการลงทุนเพิม่ ในธุรกิจนี้ โดยทาการลดสาขาและ
ปล่อยพืน้ ทีใ่ ห้เช่าช่วงทัง้ หมด
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2563
• เดือนธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้จาหน่ายเครื่องหมายการค้า “แมงป่ อง”
ปี 2564
• เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ วัตถุประสงค์ของบริษทั
ได้แก่
ข้อ 35. ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จาหน่าย นาเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต ฝากขาย และเป็ น
นายหน้าหรือตัวแทนนาเข้าและจาหน่ายยา ยาแผนปัจจุบนั ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคมีภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เวชสาอาง เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สาหรับบารุงรักษา
สุขภาพและความงาม เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อุปกรณ์เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร เครื่องดื่มเพื่อการควบคุมน้าหนัก
ข้อ 36. ประกอบกิจการเพาะปลูก วิจยั ขายส่ง ขายปลีก นาเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์ กิง่ พันธุ์ เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
สมุนไพรและพันธุพ์ ชื
ข้อ 37. ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผูป้ ่ วยเจ็บ รับทาการฝึกสอนและอบรม
ทางดด้านวิชาการเกีย่ วกับการแพทย์ การอนามัยและแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
• เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจานวน
492,581,229 บาท และเพิม่ ทุนจดทะเบียน 1,955,507,368 บาท เพื่อออกและเสนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ทาให้บริษทั มีทุนจดทะเบียน 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็ น 2,933,261,052
หุน้
• เดือนมีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติจดั ตัง้
1. บริษทั สลิม เวลเนส เอเชีย จากัด (Slim Wellness Asia Co., Ltd.) (SWA) เป็ นบริษทั ย่อยเพือ่ ให้บริการ
คลินิกเสริมความงาม
2. บริษทั เอเชีย มิราเคิล เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด โดยบริษทั สลิม เวลเนส เอเชีย จากัด ถือหุน้ ทัง้ หมด
การจัดตัง้ บริษทั เอเชียมิราเคิล เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด เป็ นไปเพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์บารุง
• เดือนกรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด เพื่อประกอบ
กิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก Wellness & Spa
รายงานความคืบหน้ าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C”
ปั จจุบนั หลักทรัพย์ของบริษทั ถูกขึน้ เครื่องหมาย “C” เนื่องจากบริษทั ฯ มีฐานะทางการเงินในส่วนของผูถ้ ือหุน้
มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว สาหรับงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564โดยมี
ความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไข ดังนี้
สาหรับความคืบหน้าจากการประชุม Public Presentation ครัง้ ทีผ่ ่านมา ผลการดาเนินงาน ณ 30 มิถุนายน
2564ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นบวกอยู่ท่ี 171.14ล้านบาท ซึ่งบริษทั ฯ มีรายได้รวม 53.05ล้านบาท เป็ นรายได้
จากการขายและบริการ 40.41ล้านบาท และรายได้จากการปล่อยพืน้ ทีเ่ ช่า 8.99ล้านบาท ขาดทุนสะสมอยู่ท่ี1,492.50
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ล้านบาท สาหรับรายได้ของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงเกิดจากการปรับโครงสร้างการบริหาร และลงทุนสาหรับธุรกิจใหม่ในบริษทั
ย่อย นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังคงชะลอการลงทุนในธุรกิจจาหน่ายสินค้าในกลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadgets)
ในส่วนของธุรกิจใหม่ทล่ี งทุนในบริษทั ย่อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯค่อนข้างมาก
ส่งผลให้ธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามทีด่ าเนินการภายใต้บริษทั สลิม เวลเนส เอเชีย จากัด (SWA) ต้องปิ ดในบาง
สาขา และหัน มาเร่ ง ท าสื่อ ออนไลน์ และเน้ น ไปที่ ผ ลิต ภัณฑ์ท่ีลูก ค้า สามารถใช้เ องได้ท่ีบ้า นเป็ น ผลิต ภัณฑ์ท่เี ป็ น
Premium ของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั การตอบรับอย่างดีตลอดจนสินค้าและบริการเสริมอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯยังคงทา
การตลาดทางออนไลน์เพื่อกระตุน้ ยอดขายอย่างต่อเนื่องสาหรับแนวทางและความคืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขธุรกิจ
มีดงั นี้
1) ด้านการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจ
โรงพยาบาล ซึ่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั เมดิคลั
เอ็มไพร์ จากัด เป็ นบริษัทย่อย มีทุนจดทะเบียน 10ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65เพื่อประกอบ
กิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก Wellness & Spa ซึ่งธุรกิจดังกล่าวนี้มบี ทบาทสาคัญต่อการพัฒนาภาค
บริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างมาก และยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุ นในธุรกิจใหม่ ( New
business) ของบริษทั ฯ คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการเมื่อสถานการณ์โควิดบรรเทาลงและควบคุมได้ ซึ่งบริษทั ฯ จะปรับไป
ตามสถานการณ์ และหากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทฯ จะรายงานผ่านหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป
2) ด้านโครงสร้างและการบริหาร ในไตรมาสทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับโครงสร้างการบริหารและปรับลด
พนักงานแล้วตามทีแ่ จ้ง และอยู่ระหว่างการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายใน
โครงสร้างกลุ่มบริษทั
ณ วันที่ 10กันยายน 2564 HEMP มีโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุม่ บริษทั ดังต่อไปนี้

HEMP
99.99%
บริษทั โซลเมท อิ นเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด

99.99%
บริษทั เอ็มพีจี เอ็นเนอร์
ยี่ จากัด

51.00%
บริษทั สลิ ม เวลเนส
เอเชีย จากัด

99.99%
บริษทั เอเชีย มิราเคิ ล
เทรดดิ้ ง คอร์ปอเรชัน่
จากัด
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ทุนจด
สัดส่วนการ
บริษทั
ทะเบียนชาระ
ลักษณะธุรกิ จ
ถือหุ้น
แล้ว
1 บริษทั โซลเมท อินเตอร์เนชันแนล
่
5.00 ล้านบาท 99.99% ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตและจัด
จากัด
จาหน่ายเครื่องสาอางและเวชสาอาง
2 บริษทั เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

5.00 ล้านบาท

99.99%

40.00 ล้าน
บาท

51.00%

4 บริษทั เมดิคลั เอ็มไพร์ จากัด

5.00 ล้านบาท

65.00%

5 บริษทั เอเชีย มิราเคิล เทรดดิง้
คอร์ปอเรชัน่ จากัด

1.00 ล้านบาท

99.99%

3 บริษทั สลิม เวลเนส เอเชีย จากัด

3.

ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับพลังงานและ
เกีย่ วเนื่องกับพลังงาน
ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับการให้บริการด้าน
ความงามและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม
ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับกิจการคลินิก
แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก
Wellness & Spa
ดาเนินธุรกิจเป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม เครื่องสาอางรวมถึง
อาหารเสริม อาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพและควบคุมน้าหนัก

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ปั จจุบนั บริษทั มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจดังนี้

สืบเนื่องจากธุรกิจจาหน่ ายสินค้าในกลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadget) นัน้ เนื่องจากในภาวะตลาดปั จจุบนั มีการแข่งขัน
อย่างสูง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจดังกล่า วไม่สามารถสร้า งผลก าไรให้กับบริษัทฯ ตามที่คาดหวังไว้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึง
พิจารณาชะลอการลงทุนในธุรกิจนี้ โดยทาการลดสาขาและปล่อย พื้นที่ให้เช่าช่วงทัง้ หมด และกาลังอยู่ระหว่างการ
ขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) ดังนี้
(1) ธุรกิจด้านการปลูก กัญชง, กัญชา, กระท่อม และสมุนไพรอืน่ ๆ
(2) ธุรกิจด้านการผลิตและการจัดจาหน่าย ซึง่ รวมถึงงานวิเคราะห์และวิจยั , การสกัดและพัฒนาสารสกัด
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ
(3) ธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยธุรกิจนี้จะประกอบไปด้วย คลินิกทางการแพทย์แผนไทย และ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภาพผูส้ งู วัย ศูนย์ดแู ลผูส้ งู วัย (Wellness Center/ Anti aging)
(4) ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม (Wellness & Spa) ให้บริการคลินิกเสริมความงาม
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โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้
รายได้จากการบริการ
รายได้จากการขายสินค้า
- กลุ่มแก็ดเจท
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม
- กลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์
- ประมาณการสิทธิสะสม
คะแนน
รายได้ค่าเช่าและบัตรสมาชิก
รายได้อ่นื ๆ
รวม

2562
จานวน

2563
สัดส่วน

จานวน

สัดส่วน

128.32
81.53
44.97
0.95

83.53
53.07
29.27
0.62

93.30
76.13
16.67
-

85.49
69.76
15.28
-

0.87

0.57

0.50

0.45

13.13
12.18
153.63

8.55
7.92
100.00

12.28
3.55
109.13

11.25
3.26
100.00

6 เดือน 2564
จานวน
สัดส่วน
25.32
47.73
15.08
28.43
15.08
28.43
8.99
3.65
53.04

16.95
6.89
100.00

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปั จจุบนั สินค้าจากกัญชา-กัญชงได้รบั ความนิยมไปทัวโลก
่
เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถพิสจู น์ และสกัดสาร
จากกัญชาได้โดยปราศจากสารทีท่ าให้เกิดอาการมึนเมา นักวิจยั ยืนยันว่า สารสกัดกัญชาปลอดภัยและมีประโยชนทาง
การแพทย์ต่อผูบ้ ริโภคทุกเพศทุกวัย ในปี 2563 ยอดขายของสินค้าด้านกัญชา-กัญชงในสหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้ ถึง 67%
แสดงให้เห็นถึงการใช้สนิ ค้ากัญชาในชีวติ ประจาวันเป็ นวงกว้าง
โดยหลังจากกระทรวงสาธารณสุข ประกาศปลดล็อกให้สามารถใช้กญ
ั ชาและกัญชง ในการผลิตอาหารได้ตงั ้ แต่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป ขณะทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศปลดล็อกเมื่อช่วง
ต้นปี ท่ผี ่านมา ในการปลูก นาเข้า และสกัด ก่อนขยายการอนุ ญาตเชิงพาณิชย์อ่นื ๆ ทาให้บริษัทน้อยใหญ่เตรียมลุย
ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชง-กัญชากันคึกคัก โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่กาลังมองหาช่องทางสร้าง
รายได้ (ข้อมูลจาก https://mgronline.com/daily, ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์)
จากการสารวจของทีมข่าวเศรษฐกิจ ผู้จดั การรายวัน พบกว่า 20 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกาศชัด
พร้อมลงทุนพร้อมลุยตัง้ แต่ตน้ น้ายันปลายน้ าบางบริษทั อยู่ระหว่างยื่นขอ อย. เพื่อทาธุรกิจเกีย่ วกับกัญชง บางบริษทั มี
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มสุขภาพทีม่ กี ญ
ั ชงเป็ นสารประกอบสาคัญในผลิตภัณฑ์ บางบริษทั มีการ
ร่วมมือกับสถาบันวิจยั ศึกษาและคิดค้นสูตรเพื่อนากัญชงมาพัฒนาและต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทัง้ ในส่วนของ
สกินแคร์ เครื่องดื่ม และอาหารเสริม รวมถึงมีการพูดคุยกับพันธมิตรทีเ่ ป็ นผูป้ ลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ โรงสกัดและผูผ้ ลิต
ไว้แล้วเช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละบริษทั ต่างยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาและเริม่ ดาเนินการ
สาหรับบริษทั ฯนัน้ ตัง้ แต่ปี2563ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯได้เล็งเห็นถึงโอกาสว่าภาพของตลาด Hemp (กัญชง) ทัง้
ต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก อยู่ท่ี 5.37$ และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นาโดยประเทศแคนาดา ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา
รองลงมาเป็ นประเทศจีน ซึง่ จะเห็นว่าเอเชียกับยุโรปนัน้ จะมีมุมมองความคิดทีไ่ ม่เหมือนกัน แต่สงิ่ ทีบ่ ริษทั ฯจดทะเบียน
ทัง้ หลายอ้างถึงนัน้ มักจะเป็ นประเทศในฝั ง่ ยุโรป โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
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ภาพที ่ 1 CANNABIS MARKET INSIGHT ภาพรวมของตลาด

ภาพที ่ 2เปรียบเทียบภาพการเติบโตของตลาด CBD Consumer กับ Hemp Food

จากภาพ 2ถ้ามองเฉพาะตลาดของ CBD (ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนผสมของสาร CBD เช่น Wellness, ครีม , น้ า
มันสปาที่ซ้อื ขายได้ทวไป)
ั ่ เติบโตมาก มากกว่าตลาดเครื่องดื่มถึง 10เท่า สิง่ ทีท่ าให้ตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าเติบโตน้อย
กว่า เพราะกฎหมายยังไม่ได้ผลักดันในเรื่องของเครื่องดื่มและอาหาร
ดังนัน้ ภายหลังทีภ่ าครัฐได้ปลดล็อกกัญชาและกัญชงจากการเป็ นยาเสพติดดังกล่าว ทาให้จุดกระแสความ
สนใจให้เกิดขึน้ เป็ นวงกว้างทัง้ ฝั ง่ ผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต แต่ในแง่ของการลงทุน คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาใน
ระยะยาวว่า กัญชง กัญชา จะสามารถกลายเป็ นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยได้หรือไม่ ซึง่ ก็มที งั ้ โอกาสและอุปสรรคทีต่ ้อง
พิจารณา ไม่ว่าจะเป็ น
1) กฎเกณฑ์ผ่ อ นปรน กัญ ชง กัญ ชา ซึ่ง กัญ ชงน่ า จะมีศกั ยภาพในการเป็ น พืช เศรษฐกิจมากกว่ากัญชา
เนื่องจากกัญชาซึ่งมีสาร THC จึงต้องผลิตเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็ นหลัก แต่กญ
ั ชงทีม่ สี าร CBD ได้รบั การผ่อน
ปรนในการควบคุมมากกว่า ทาให้สามารถนามาใช้เป็ นส่วนผสมในสินค้าได้หลากหลายกว่า แต่ทงั ้ นี้ ทัง้ คู่ยงั ต้องอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของภาครัฐ
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2) ความต้องการของตลาด ความต้องการสารสกัด CBD และน้ามันเมล็ดกัญชง เพื่อนาไปใช้ในอุตสาหกรรมที่
มีมลู ค่าเพิม่ สูง ได้แก่ อุตสาหกรรมยา เครื่องสาอาง อาหารและเครื่องดื่ม อาหารเสริม อาหารสัตว์ รวมถึง เส้นใยสาหรับ
เป็ นวัตถุดบิ ในสินค้านวัตกรรม เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ พลาสติกชีวภาพ เป็ นต้น ที่มแี นวโน้มเติบโตทัง้ ในประเทศและ
ตลาดโลก มีการประเมินว่า ตลาดกัญชงโลกในปี 2563 มีมูลค่าราว 4,748 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเร่งตัวขึน้ ไปแตะ
18,608 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2570 หรือเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 22.4 ต่อปี
3) การปลูก มีความปลูกยาก ความสาเร็จของการปลูกกัญชงยังต้องอาศัยความรู้ในการปลูกที่ถูกต้อง การ
ลงทุนโรงเรือน รวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจต้องลองผิดลองถูกในระยะ
เริม่ ต้น ส่งผลให้ผลู้ งทุนจาเป็ นต้องศึกษาและมีศกั ยภาพในการรองรับการคืนทุนทีอ่ าจต้องใช้ระยะเวลาหลายปี
4) ระยะเวลาคืนทุนนาน ปั จจุบนั รายได้จากช่อดอกกัญชงจากการปลูกแบบระบบเปิ ด ให้ผลผลิตช่อดอกกัญ
ชงแห้งราว 20 - 40กิโลกรัมต่อไร่ อาจจะอยู่ทร่ี าว 0.2 - 1.0ล้านบาทต่อไร่ สาเหตุทร่ี าคารับซื้อสูงเนื่องจากผลผลิตยังมี
จากัด ขณะทีต่ ้นทุนการปลูกทีค่ าดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเบือ้ งต้ น 0.3 - 1.5 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาคืน
ทุนประมาณ 4 - 5 ปี สาหรับการปลูกเพื่อเส้นใยกัญชงนัน้ แม้ราคารับซื้อจะถูกกว่าช่อดอก แต่ผลผลิตทีไ่ ด้จะมากกว่า
ทาให้รายได้ ต้นทุน และระยะเวลาคืนทุน ไม่แตกต่างกันมากนัก (ข้อมูลบางส่วนมาจากคอลัมน์ สมาร์ทเอสเอ็มอี ; ชัย
ยศ ตันพิสุทธิ,์ ธนาคารกสิกรไทย)
ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ริษทั ฯได้เปิ ดเผยต่อผู้ถอื หุน้ นักลงทุน และตลาดฯหลักทรัพย์ไปแล้วว่า บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นธุรกิจ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจ โรงพยาบาล โดยเริม่ ต้นทีพ่ ชื กัญชง กัญชา กระท่อม และพืช
สมุนไพรอื่นๆ และดาเนินนการตัง้ แต่ต้นน้ ายันปลายน้ า และด้วยระยะเวลาในการศึกษาตัง้ แต่ปี 2563 มาแล้ว ทาให้
บริษทั ฯ มีความพร้อมในด้านข้อมูลการศึกษาวิจยั ในการทีจ่ ะลงทุนและพร้อมดาเนินการ ซึง่ หากการเพิม่ ทุนเป็ นไปตาม
แผนบริษทั ฯก็จะนาเงินมาลงทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต และสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยจะเริม่
ดาเนินการตามแผนในปี 2565 โดยบริษทั ฯวางแผนทีจ่ ะดาเนินการภายใต้บริษทั ย่อย เพื่อรองรับเรื่องของการปลูกทัง้
แบบ Indoor และ Outdoor ภายใต้บริษทั ย่อยและ/หรือบันทึกข้อตกลงและ/หรือโครงการและ/หรือความร่วมมือ (MOU)
ต่างๆ ทีม่ กี บั สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทัง้ ในปั จจุบนั และทีอ่ าจจะมีเพิม่ อีกในอนาคต
หมายเหตุ : ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันข้างต้นเป็ นการนาเสนอภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
กัญชง กัญชาในตลาดต่างประเทศซึ่งเป็ นตลาดที่ได้รบั การพัฒนามาแล้วในระดับหนึ่ง เพื่อให้สามารถเห็นภาพการ
เติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวกับกั ญชง กัญชาในประเทศไทยยังอยู่ในจุดเริม่ ต้น
โดยได้เริ่มมีการปลดล็อกโดยการทยอยออกใบอนุ ญาตต่างๆ ให้ผู้ประกอบการในปี 2564 ทัง้ นี้ข้างมูลข้างต้น เช่น
ระยะเวลาการคืนทุน และผลผลิตจากการปลูกกัญชง อาจไม่สอดคล้องกับการประมาณการของทีป่ รึกษาฯ เนื่องจากที่
ปรึกษาฯ อ้างอิงข้อมูลผลผลิตการปลูกกัญชง จากการวิจยั ของสถาบันและมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นพันธมิตรของบริษทั ฯ ซึง่
การวิจ ัย ดัง กล่ า วจะสอดคล้อ งกับ แผนการดาเนิ น การของบริษัทฯ เนื่ อ งจากปั จ จัยควบคุม ต่า งๆ เช่ น สายพัน ธุ์ท่ี
เพาะปลูก สถานทีแ่ ละภูมอิ ากาศทีเ่ พาะปลูก ระบบการปลูก เป็ นต้น
4.

รายชื่อคณะกรรมการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)มีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ
2 นาย สามารถ ฉัวศิ
่ รพิ ฒ
ั นา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
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3
4
5
6
7
8
9

นาย สิทธิชยั เกษรสมบัติ
นาย ธิบดี มังคะลี
นาย กาพล บุรยิ เมธากุล
นาง ศุภากร ฉัวศิ
่ รพิ ฒ
ั นา
พล.ต.ท. สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
นาย พนม รัตนะรัต
ทีม่ า : www.set.or.th

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

5.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)มีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1 น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์
547,537,175 18.67
2 นาย ธิบดี มังคะลี
400,000,000 13.64
3 นาย สามารถ ฉัวศิ
่ รพิ ฒ
ั นา
229,123,520 7.81
4 นาย สมบัติ พานิชชีวะ
89,000,000 3.03
5 นาย สุเมธ มโนสุทธิ
82,870,500 2.83
6 นาย ณัฐพล จุฬางกูร
81,263,800 2.77
7 นาย ธเนศ พานิชชีวะ
75,000,000 2.56
8 นาย อดุลย์ชยั อารยาภิวฒ
ั น์
66,100,000 2.25
9 นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย
60,054,300 2.05
10 นาย ณัฏฐวุฒ ิ ชีวมงคล
54,730,000 1.87
ผูถ้ อื หุน้ อื่น
1,247,581,755 42.52
รวม
2,933,261,050 100.00
ทีม่ า : บริษทั ฯ

6.
6.1

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
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31 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ

งบการเงิ นรวม
สาหรับหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2564
สอบทาน
ล้านบาท ร้อยละ

สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้า – และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้กจิ การอื่น
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สุทธิ
สิทธิการเช่า สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่
ไม่ใช่เงินสดทีเ่ ป็ นหลักประกัน
เงินประกันและมัดจากิจการอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า - และเจ้าหนี้หมุนเวียน
อื่น
หนี้สนิ ระยะยาวทีก่ าหนดชาระในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ
กาหนดชาระในหนี่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
4.75
3.27
22.95
24.13
1.39
1.73
0.13
0.09
0.13
0.14
2.22
1.52
2.38
2.5
7.19
8.95

60.15
1.87
69.12

41.33
1.28
47.49

28.39
0.26
54.11

29.84
0.27
56.88

18.9
0.18
27.66

23.52
0.22
34.42

19.71
0.01
49.79
-

13.54
0.01
34.22
-

6.81
0.01
28.2
-

7.15
0.01
29.65
-

4.03
0.44
44.04

5.02
0.54
54.81

-

-

-

-

2

2.5

งบการเงิ นรวม
สาหรับหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2564
สอบทาน
ล้านบาท ร้อยละ
10.5
3.04
112.35
32.52
18.94
5.48
0.62
0.18
10.21
2.96
3.84
1.11
0.21
0.06
156.67
45.35

41.82
1.69

12.11
0.49

89.78

25.99
0.00

1.07
2.24
3.59
76.41
145.53

0.74
1.54
2.46
52.51
100.00

1.48
2.26
2.27
41.03
95.14

1.56
2.37
2.38
43.12
100.00

1.89
0.29
52.69
80.35

2.35
0.36
65.58
100.00

40
188.79
345.45

3.87
0.62
0.00
11.58
54.65
100.00

1.95

1.34

-

-

-

-

20

11.47

74.04

50.88

68.03

71.51

58.59

72.92

48.43

27.78

0.95

0.65

0.95

1

0.28

0.34

0.4

0.23

-

-

-

-

8.84

11.01

28.12

16.13

2.01

1.38

0.72

0.76

0.36

0.45

78.95

54.25

69.7

73.27

68.07

84.72

2.71
1.6
101.25

1.55
0.92
58.08
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13.36
2.14
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งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ

6.61
5.95
2.41

4.54
4.09
1.65

5.66
6.91
1.48

5.95
7.26
1.56

6.09
13.03
4.41
0.95

7.58
16.22
5.49
1.19

4.32
19.29
98.24

2.97
13.25
67.50

8.87
22.92
92.62

9.32
24.09
97.36

9.63
34.11
102.18

11.98
42.46
127.18

1,470.33

1,010.31

1,470.33

1,545.52

1,470.33

1,830.0
3

งบการเงิ นรวม
สาหรับหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2564
สอบทาน
ล้านบาท ร้อยละ
5.89
46.34
3.38
0.99
0.21
16.26
73.06
174.32

3.38
26.58
1.94
0.57
0.12
9.33
41.91
100.00

2,933.26

849.11

2,933.26
558.32 (1,311.38)

849.11
(379.61)

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญ จานวน 1,470,334,913 หุน้
- หุน้ สามัญ จานวน 2,933,261,050หุน้
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
- หุน้ สามัญ จานวน 977,751,185 หุน้
- หุน้ สามัญ จานวน 2,933,261,050หุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ทีม่ า : งบการเงินบริษทั

977.75

671.84

448.58

308.23

23.72
(1,402.77
)
47.28
0.01
47.29
145.53

16.3
(963.88)
32.49
0.01
32.50
100.00
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977.75
448.58

1,027.75
471.52

977.75
448.58

1,216.9
5

23.72
24.94
23.72
29.53
(1,447.55 (1,521.57 (1,471.90 (1,831.98
)
)
)
)
2.5
2.63
(21.85)
(27.2)
0.01
0.01
0.01
0.02
2.52
2.64
(21.83) (27.18)
95.14
100.00
80.34 100.00

23.72

6.87

(1492.5)

(432.05)

153.11
18.03
171.13
345.45

44.32
5.22
49.54
100.00
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6.2

งบกาไรขาดทุน
งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

รายได้จากการขาย สุทธิ
รายได้จากการบริการ สุทธิ
รายได้อ่นื
รายได้ค่าเช่า
กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ทีม่ า : งบการเงินบริษทั ฯ

31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
209.13
94.85
128.32
83.53
93.3
85.49

6.27

2.84

13.13

8.55

12.28

11.25

5.09
220.49

2.31
100

12.18
153.63

7.92
100

3.55
109.13

3.26
100

157.73
70.7
55.28
0.44
284.16
(63.67)
1.64
(65.31)

71.54
32.06
25.07
0.2
128.87
(28.87
0.74
(29.62)

103.36
45.72
48.7
0.62
198.4
(44.77)
(44.77)

67.28
29.76
31.7
0.4
129.14
(29.15)
(29.15)

71.13
27.32
37.62
1.43
137.5
(28.37)
(28.37)

65.18
25.03
34.47
1.31
125.99
(25.99)
(25.99)

งบการเงิ นรวม
สาหรับหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2564
สอบทาน
ล้านบาท ร้อยละ
25.32
47.73
15.08
28.43
0.00
8.99
16.95
0.65
1.23
3
5.66
53.05
100
21.67
20
30.73
2.05
74.46
(21.41)
1.6
(23.01)

40.85
37.70
57.93
3.86
140.36
(40.36)
3.02
(43.37)

6.3 งบกระแสเงิ นสด
งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบกระแสเงิ นสด

31 ธันวาคม
2561
ตรวจสอบ
ล้านบาท
(23.65)
12.19
0.59
(10.46)
15.21
4.75

เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไป) จากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี
ทีม่ า : งบการเงินบริษทั ฯ
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31 ธันวาคม
2562
ตรวจสอบ
ล้านบาท
(5.4)
27.09
(3.49)
18.2
4.75
22.95

31 ธันวาคม
2563
ตรวจสอบ
ล้านบาท
(8.68)
(1.04)
(11.83)
(21.56)
22.95
1.39

งบการเงิ นรวม
สาหรับหก
เดือนสิ้ นสุด
วันที่
30 มิ ถนุ ายน
2564
สอบทาน
ล้านบาท
(72.33)
(146.53)
227.97
9.11
1.39
10.5
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6.4

อัตราส่วนทางการเงิ น
งวดสิ้ นปี 31 ธันวาคม
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน
2564

2561

2562

2563

0.41
0.13
(0.11)
104.01
3.46
3.01
119.65
1.27
283.05
(159.93)

0.78
0.37
(0.06)
199.32
1.81
2.33
154.19
1.64
220.11
(64.11)

0.88
0.09
(0.27
324.52
1.11
2.12
169.59
2.17
165.89
4.8

1.55
1.21
(0.85)
3.78
48.28
2.23
81.95
0.40
450.65
(320.42)

23.76
(29.07)
(25.99)
(293.72)

19.45
(42.79)
(29.15)
(179.78)

24.58
(30.59)
(29.62)
(81.69)

0.56
(0.40)
(0.43)
(0.31)

(32.33)
(59.71)

(37.21)
(58.76)

(35.64)
(65.60)

(10.81)
(93.98)

(4.68)
(11.19)

36.99
(10.13)

2.08
(58.33)

1.02
(10.44)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability
Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น(ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน(ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ(ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency
Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(ร้อยละ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy
Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

7.
7.1

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

ณ ปี 2563 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม 28.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 บริษทั ฯ
มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม 44.78 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจสินค้า
กลุ่มไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี และสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้เติบโต โดยบริษทั ฯ สามารถสร้างยอดขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้ถึงร้อยละ 29 ของยอดขายรวม เติบโตจากปี 2562ถึงร้อยละ 121 อีกทัง้ ได้รบั การสนับสนุ นการ
ส่งเสริมการขายจากคู่คา้
ถึงแม้ว่าในระหว่างปี 2563ได้มวี กิ ฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19ซึ่งบริษทั ฯ ต้องปิ ดสาขาลง
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ชัวคราวตามค
่
าสั ่งของภาครัฐบริษทั ฯ จึงได้เพิม่ ช่องทางการขายผ่านระบบเทเลโฟน รวมถึงบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดงั กล่าวแม้ว่าภายหลังนั น้ บริษัทฯ ได้กลับมาเปิ ดดาเนิน กิจการร้า นค้า ภายใน
ศูนย์การค้าตามปกติกต็ าม แต่ผบู้ ริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย อันเป็ นผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19และสภาวะเศรษฐกิจทีถ่ ดถอยลง อีกทัง้ ในไตรมาสสาม ของปี 2563 บริษัทฯ ได้ยกเลิก
การจาหน่ ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม โดยได้ทยอยปิ ดสาขา ภายใต้แบรนด์รา้ น STARDUST จานวน 3 สาขา
เพื่อขยายพืน้ ทีก่ ารจัดจาหน่ ายสินค้ากลุ่มไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยี ภายใต้แบรนด์รา้ น GIZMAN by Mangpongจานวน 2
สาขา และเพื่อเตรียมพื้นที่ท่เี ป็ นสิทธิการเช่าออกให้เช่าช่วง จานวน 1 สาขา รวมถึงได้ปิดสาขาภายใต้แบรนด์ร้าน
GIZMAN by Mangpongจานวน 1 สาขา เพื่อนาพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นสิทธิการเช่าออกให้เช่าช่วง ทาให้บริษทั ฯ มีจานวนสาขา ณ
สิน้ ปี 2563จานวน 5 สาขา โดย ณ สิน้ ปี 2562มีจานวนสาขาที่ 8 สาขา
ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม 23.01 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ผี ลขาดทุน 15.31 ล้านบาท โดยแม้ว่าบริษทั ฯ จะปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจมาสู่
ธุรกิจเสริมความงามและขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแทนธุรกิจขายสินค้าไลฟ์ สไตล์เทคโนโลยีทม่ี กี ารแข่งขันสูง แต่กลับ
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดซึ่งบริษัทฯ ยังคงได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุ รกิจการให้บริการ
คลินิกเสริมความงามทีด่ าเนินการโดยบริษทั สลิม เวลเนส เอเชีย จากัด (SWA) บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เนื่องจากต้อง
ปิ ดสาขาไปทัง้ หมด รายได้ส่วนใหญ่จงึ มาจากการจาหน่ายสินค้าและบริการทางออนไลน์เท่านัน้
7.1.1

รายได้รวม
บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2563เท่ากับ 109.13 ล้านบาท ลดลง 44.50ล้านบาท จากปี 2562ที่ 153.63ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 28.96
บริษทั ฯ มีรายได้รวมในงวดหกเดือน 2564เท่ากับ 53.05 ล้านบาท ลดลง 5.84ล้านบาท จากงวดเดียวกันของ
ปี 2563ที่ 58.89ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 9.91
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายลดลงจาก 128.32ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 93.30ล้านบาท ปี 2563 ลดลง 35.02 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 27.29โดยรายได้จากการขายลดลงเป็ นผลมาจากจานวนสาขาทีล่ ดลงจาก
8 สาขาในปี 2562 มาอยู่ท่ี 5 สาขาในสิน้ ปี 2563 รวมถึงบริษทั ฯ ได้ยกเลิกการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
ความงาม ทัง้ นี้ในปี 2563 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการขายดังนี้
รายได้จากการขายงวดหกเดือน 2564 ลดลง 22.49 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 47.04 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขยายวงกว้างส่งผลทาให้ต้องปิ ดร้านค้ากลุ่มเสริมความงามลง
ชัวคราวตามค
่
าสั ่งของภาครัฐ
สินค้ากลุ่มไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท
รายได้จากการจาหน่ ายสินค้าไลฟ์ สไตล์ -แก็ดเจ็ท ในปี 2563 เท่ากับ 76.13ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69.76
ของรายได้รวมลดลงจากปี 2562เป็ นจานวน 5.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.62
ในงวดหกเดือน 2564 บริษทั ฯ ไม่มรี ายได้จากการจาหน่ ายสินค้าไลฟ์ สไตล์-แก๊ดเจ็ตเนื่องจากในภาวะตลาด
ปั จจุบนั มีการแข่งขันอย่างสูง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถสร้างผลกาไรให้กับบริษัทฯ ตามที่
คาดหวังไว้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงพิจารณาชะลอการลงทุนในธุรกิจนี้ โดยทาการลดสาขาและปล่อยพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
ช่วงทัง้ หมด
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สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม
รายได้จากการจาหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม ในปี 2563 อยู่ท่ี 16.67ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.28
ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2562เป็ นจานวน 28.30ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 62.93
ในงวดหกเดือน 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม จานวน 15.08คิด
เป็ นร้อยละ 28.43 ของรายได้รวม
ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน
บริษัทฯ มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลูกค้าที่มบี ตั รสมาชิก โดยทุก ๆ 20 บาทได้ 1 คะแนน และได้
คะแนนสองเท่าทุกวันพุธและวันเกิด บริษัทเริม่ โปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554
เป็ นต้นมา โดยคะแนนดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี ส่งผลให้ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 2563
เท่ากับ 0.50ล้านบาท ลดลงจากปี 2562เป็ นจานวน 0.37 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20)
ในงวดหกเดือน 2564 ประมาณการส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 2564 เท่ากับ 0.98 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2563 เป็ นจานวน 0.03 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22)
รายได้จากค่าบริการ
ในงวดหกเดือน 2564 บริษทั ฯ มีรายได้จากค่าบริการ จานวน 15.08 ล้านบาท จากการดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับ
การให้บริการด้านความงามและจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์เสริมความงามของบริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จากัด
โดยในงวดเดียวกันของปี ก่อนไม่มรี ายได้ส่วนดังกล่าว
รายได้ค่าเช่า
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าจากการปล่อยเช่าช่วงพื้นที่สญ
ั ญาเช่าระยะยาวในศูนย์การค้า รวม 4
ศูนย์การค้า ได้แก่ ฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต , เมเจอร์ปิ่นเกล้า , เดอะมอลล์บางกะปิ และทาให้บริษทั ฯ มีรายได้
จากการปล่อยพืน้ ทีเ่ ช่า อยู่ท่ี 12.28ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ของรายได้รวมปี 2563 ลดลงจากปี 2562
ที่ 0.85 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.48อันเป็ นผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผูเ้ ช่าช่วง ต้องปิ ดร้านค้าลงชัวคราวตามค
่
าสั ่งของภาครัฐ โดยบริษทั ฯ ได้งดเว้นการ
เก็บค่าเช่าช่วงกับผู้เช่าช่วงและสัญญาเช่าช่วงที่ส้นิ สุดสัญญาเช่าระยะยาวกับศูนย์การค้า 1แห่ง อันได้แก่
เดอะมอลล์ท่าพระ
ในงวดหกเดือน 2564 บริษทั ฯ มีรายได้ค่าเช่าจากการปล่อยเช่าช่วงพืน้ ทีส่ ญ
ั ญาเช่าระยะยาวในศูนย์การค้า
จานวน 8.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันในปี 2563 ที่ 5.26 ล้านบาทเนื่องจากการปรับราคาขึน้ ตาม
เงือ่ นไขสัญญาเช่า
7.1.2

ต้นทุนรวม
ต้ น ทุ น ขายในปี 2563เท่ า กับ 71.13 ล้ า นบาท หรือ คิด เป็ นร้ อ ยละ 76.24 ของรายได้ จ ากการขาย ซึ่ ง
เปรียบเทียบกับปี 2562 มีอตั ราส่วนร้อยละ 80.55อันเป็ นผลมาจากการเจรจาขอการสนับสนุนการส่งเสริมการขายจาก
คู่คา้ เพื่อเพิม่ อัตรากาไรขัน้ ต้นในสินค้าทีม่ กี ารแข่งขันด้านราคา
ต้นทุนขายในงวดหกเดือ น 2564เท่ากับ 21.67 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 40.85 ของรายได้จากการขาย
ซึ่งเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน มีอตั ราส่วนร้อยละ 71.97เนื่องจากสัดส่วนการขายของสินค้าเปลี่ยนจาก
สินค้ากลุ่มไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท มาเป็ นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามเป็ นหลัก
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7.1.3

ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย ลดลงจาก 45.72 ล้านบาท ในปี 2562เป็ น 27.32 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 18.40
ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 40.25 สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย เพิม่ ขึน้ จาก 13.64 ล้านบาท ในงวดหกเดือนปี 2563เป็ น 20.00 ล้านบาท ในงวดหก
เดือนปี 2564 หรือคิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 46.69เนื่องจากการทาการตลาดในธุรกิจเสริมความงาม และการ
ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจาก 48.70 ล้านบาท ในปี 2562เป็ น 37.62 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 11.08 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นอัตราการลดลง ร้อยละ 22.76
ทัง้ นี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงเนื่องจากการปิ ดสาขาชัวคราวอั
่
นเนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 รวมถึงการปิ ดสาขาอย่างถาวร ตามทีก่ ล่ าวมาข้างต้น โดยค่าใช้จ่ายเป็ นหลักคือค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับพืน้ ที่
ในศูนย์การค้า และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
พนักงานและกรรมการให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจาก 17.54 ล้านบาท ในงวดหกเดือนปี 2563เป็ น 30.73 ล้านบาท ในงวดหก
เดือนปี 2564 หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.17เนื่องจากจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ธุรกิจที่
เกีย่ วกับการเสริมความงาม โดยมีพนักงานเพิม่ ขึน้ เป็ น 120 คน จาก 67 คน ในปี 2563
จานวน สาขาและ พนักงาน
จานวนสาขา สิ้ นงวด
- ธุรกิ จไลฟ์ สไตล์-แก็ดเจ็ท
- ธุรกิ จเวลเนสและความงาม
จานวนพนักงาน ณ สิ้ นงวด

ปี 2562
8 สาขา
8 สาขา
88 คน

ปี 2563
5 สาขา
5 สาขา
67 คน

มิ .ย.2564
7 สาขา
7 สาขา
120 คน

7.1.4

ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงินปี 2563 อยู่ท่ี 1.43 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 130.22 เนื่องจากในปี 2563
บริษัทฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครัง้ แรก รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับ
สัญญาเช่าทีเ่ คยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าทีเ่ หลืออยู่ โดย
คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
ต้นทุนทางการเงินงวดหกเดือนปี 2564 อยูท่ ่ี 2.05 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 0.63 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี
2563 เนื่องจาก การรับรูห้ นี้สนิ ตามสัญญาเช่าของบริษทั ย่อย
7.1.5

กาไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานในปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ ในงบการเงินรวมเท่ากับ 28.37 ล้านบาท ลดล 16.41ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.65 จากปี ก่อน
งวดหกเดือนปี 2564 บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิ 23.01 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนเพิม่ สูงขึน้ จากผลขาดทุน
จานวน 15.31 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี ก่อน
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7.2

การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น

7.2.1

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เท่ากับ 80.34
ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีสนิ ทรัพย์เท่ากับ 95.13 ล้านบาท ลดลง 14.79ล้านบาท หรือร้อย
ละ 15.55 อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และการลดลงของ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นหลัก
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เท่ากับ 345.45
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสนิ ทรัพย์เท่ากับ 80.34ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 265.11ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 329.96 อันเป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
สุทธิ สิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์เช่า-สุทธิ และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2563 เท่ากับ 1.39ล้านบาท ลดลง 21.56
ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีม่ เี งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 22.95 ล้านบาท เนื่องจาก
ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ได้รบั เงินจากการขายคืนสิทธิการเช่าสาขาสยามพารากอน โดยบริษทั ฯได้
นามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ชาระเจ้าหนี้การค้าเป็ นหลักในปี 2563
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 10.50ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
9.11ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีม่ เี งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 1.39 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่น
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 112.35 ล้านบาท โดยเป็ น
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่พลัส (Asset Plus Fixed Income Daily Plus/ASPDPLUS) เพื่อบริหารสภาพคล่องจากเงินเพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4.03ล้านบาท ลดลง 2.78
ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 6.81 ล้านบาท สาเหตุของการลดลงมาจากการปิ ดสาขา และการ
ตัดค่าเสื่อม (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 41.82 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 37.78
ล้า นบาท จากสิ้น ปี 2563 โดยเป็ น การเพิ่มขึ้นของ ส่ ว นปรับ ปรุง อาคาร 21.42 ล้า นบาท เครื่อ งจักรและ
อุปกรณ์ 20.03 และ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน 0.37 ล้านบาท จากการลทุนในธุรกิจเสริมความงาม
สิ ทธิ การเช่าและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ใิ นปี 2563ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563มีการสิทธิการเช่าสุทธิ 0 บาท ลดลง 28.20ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256228.20และสินทรัพย์
สิทธิการใช้เพิม่ ขีน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563ที่ 44.04 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5และ 13)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ มีสทิ ธิการเช่าสุทธิ 89.78 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563 ที่ 44.04 ล้าน
บาท โดยสิทธิการเช่าดังกล่าวเพิม่ ขึน้ เนื่องจากสิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าของบริษทั ย่อย
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หนี้ สิน
หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563เท่ากับ 102.18 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9.56ล้านบาท จาก ณ
วันที่31 ธันวาคม 2562 ที่ 92.62 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการ 1) ลดลงของ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
(หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16) และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 19)
เป็ นหลัก 2) การเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า โดยบริษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบตั ิ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5และ 18)
หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 174.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 72.14 ล้านบาท จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 102.18 ล้านบาท อันเป็ นผลจากการ 1) การเพิม่ ขึน้ ของตั ๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร 20.00 ล้าน
บาท หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า 52.59 ล้านบาท และ หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น 9.38 ล้านบาท 2) การลดลงของเจ้าหนี้การค้า กิจการอื่น 16.55 ล้านบาท
7.2.2

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 58.59 ล้านบาท ลดลง
9.44 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนขายของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงตามการลดลงของรายได้ ในงวดปี 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 34.50 ล้านบาท ลดลง
16.55 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนขายของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงตามการลดลงของรายได้ ในงวดหกเดือน 2564
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่า ของบริษัทฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 เท่ า กับ 21.87 ล้า นบาท โดยบริษัท ฯได้นา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั เิ ป็ นปี แรก จากทีไ่ ม่มกี ารบันทึกรายการดังกล่าวในปี 2562
ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึ่งปี 8.85 ล้านบาท และ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
13.03 ล้านบาท
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 74.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563
52.59 ล้านบาท โดยในระหว่างงวดบริษทั ฯ มีหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้ 63.10 ล้านบาท และมีการจ่ายชาระค่าเช่า
การลดและยกเลิกสัญญาเช่าที่ทาให้หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าลดลง โดยประกอบไปด้วยหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึง
กาหนดชาระในหนึ่งปี 28.12 ล้านบาท และ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า 46.34 ล้านบาท
7.2.3

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมติดลบเท่ากับ 21.84 ล้านบาท โดย
ลดลง 24.35 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2563 จานวน 24.35 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมทีย่ งั ไม่ได้
จัดสรรจานวน (1,471.90) ล้านบาท จากสิน้ ปี 2562 ทีม่ สี ่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ 2.52 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ 30 มิถุนายน 2564 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 171.14 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
31 ธันวาคม 2563 จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีผลประกอบการขาดทุนในงวดหก
เดือนปี 2564จานวน 23.01 ล้านบาททาให้มขี าดทุนสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเพิม่ ขึน้ เป็ น (1,492.50) ล้านบาท จากณ สิน้
ปี 2563 ที่ 1,471.90 ล้านบาท
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เอกสารแนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริษทั มอร์ เมดดิ คลั จากัด
1.

ข้อมูลทั ่วไป
ชื่อบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ที่ตงั ้ สานักงาน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

: บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด
: ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและมีส่วนงานจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
: 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 100,000,000 บาท
: 25,000,000 บาท

2.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ได้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกอบกิจการผลิตภัณฑ์
สมุนไพรคุณภาพ ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ “การบูร” มีระยะเวลา 10ปี นับจากวันทีล่ งนาม
ในสัญญา ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทั ฯ เริม่ ดาเนินการประชาสัมพันธ์เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ “การบูร” และ
ออกวางจาหน่ ายใน ICONSIAM และ FOODLAND จานวน 7 สาขา และช่วงไตรมาส 4ปี 2563 บริษัทได้ดาเนินการ
ค้นคว้าวิจยั ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อเพิม่ ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลาย ขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึน้ และรวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาจาหน่ ายเพื่อเพิม่ ศักยภาพของสินค้า
สมุนไพรไทย โดยมีการเตรียมการวางแผนดาเนินการเพื่อจัดทาแฟรนไชส์ต่อไป
ทัง้ นี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็ นการร่วมมือในการทางานร่วมกัน 3 หน่ วยงาน ระหว่าง (1)
บริษทั ฯ (2) กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก และ (3) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (เป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ภายใต้ช่อื (“การบูร”) เพื่อดาเนินการส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มกี ารขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติของประเทศด้านสมุนไพร บริษัทดาเ นินจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “การบูร” ให้เป็ นโมเดลร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
3.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด ประกอบธุรกิจในส่วนงานจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยในระหว่างปี
2563 ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ “การบูร”” ระหว่าง 3 หน่ วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (3) บริษทั มอร์ เมดดิ
คัล จากัด ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการส่งเสริมผูป้ ระกอบการสมุนไพรและผลิต ภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มกี าร
ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อเพิม่ มูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติของ
ประเทศด้านสมุนไพร
2. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การส่งเสริมตลาดกลางในการจาหน่ายวัตถุดบิ สมุนไพรไทย” ระหว่าง 4
หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2) กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) บริษทั ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด (ตลาดไท) (4) บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด ซึง่
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มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างตลาดกลาง วัตถุดบิ สมุนไพรไทย สร้าง
พืน้ ทีซ่ ้อื ขายให้แก่ผซู้ ้อื และเกษตรกร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล
3. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากกัญชา กัญชง และ
กระท่อมแบบครบวงจร” ระหว่าง 3 หน่ วยงาน ได้แก่ (1) บริษทั มอร์เมดดิคลั จากัด (2) กรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก (3) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
4. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “ผลิตเครื่องสาอาง” ระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ (1) บริษทั มอร์เมดดิคลั
จากัด (2) บริษทั ภูฐาปั ญญาออกานิค จากัด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อผลิตเครื่องสาอางซึ่งมี
ส่ ว นผสมสารสกัด จากกัญชง และ/หรือ สารสกัด CBD ในเชิง พาณิ ชย์ ภายใต้ก ารอนุ ญาตจากหน่ วยงานภาครัฐที่
เกีย่ วข้อง
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19และกระแส Health and wellness เพิม่ มากขึน้ ทาให้คนในประเทศไทยและ
ต่างประเทศหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพ อาหารเสริม และ ยามากขึ้น โดยได้หนั มาให้ความสนใจในสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไทยเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นทางเลือกในการดูแลสุขภาพโดยมองว่าปลอดภัย และ มาจากธรรมชาติ
ทาให้มลู ค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการลงทุนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสมุนไพรมีแนวโน้มขยายตัว โดย
มีปัจจัยหนุ นมาจาก ความต้องการยาที่เพิม่ ขึ้น นโยบายสนับสนุ นด้านการลงทุนของภาครัฐ ยิง่ ไปกว่านัน้ ในปั จจุบนั
สมุนไพรถูกใช้เป็ นวัตถุดบิ เพื่อผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง ซึ่งถือเป็ นตลาดที่
เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และมีมลู ค่าสูง
ธุรกิจกัญชา-กัญชง
กฎหมายฉบับล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2564 ทีส่ นับสนุนให้เกษตรกรไทยปลูกเพื่อจาหน่ายภายในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศ โดยงดเว้นการนาเข้ากัญชา-กัญชงจากประเทศอื่นเป็ นระยะเวลา 5 ปี ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
เกษตรกรมาลงทุนให้กญ
ั ชงเป็ นพืชเศรษฐกิจ ด้วยระยะเวลาปลูกและเก็บเกีย่ วสัน้ เพียง 4 เดือน โดยกัญชงและกัญชา
กลายมาเป็ นสินค้าทีก่ าลังเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาด มีราคาสูง ทุกอย่างของกัญชงขายได้ ตัง้ แต่ ต้น ดอก ใบ กิง่ ก้าน
จนถึงรากทีน่ าไปทาโสม กัญชงจึงถือเป็ นพืชเศรษฐกิจใหม่ หลังจากทีภ่ าครัฐ นาโดยกระทรวงสาธารณสุข และ
สานักงานองค์การอาหารและยา (อย.) ประกาศให้กญ
ั ชงพ้นจากบัญชียาเสพติด และเปิ ดทางให้นาสารสกัดจาก CBD
มาใช้เป็ นส่วนผสมในเครื่องสาอางและเครื่องดื่มได้ ทาให้หลายบริษทั ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้ ไม่ว่าจะเป็ นบริษทั
ในกลุ่มการแพทย์และอาหารเสริม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องสาอาง อาหาร และเครื่องดืม่ ทีม่ องเห็นโอกาสในการ
ขยายไลน์การผลิต โดยในปั จจุบนั กัญชา-กัญชงมีอปุ ทานสูงทัง้ ในและต่างประเทศ โดย Cannabis Business Times’s
มีการคาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาดกัญชงทัวโลกมี
่
มลู ค่าสูงราว US$5.73 พันล้าน โตขึน้ ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้า และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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4.

รายชื่อคณะกรรมการ
ณ วันที่ 30เมษายน 2564 บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด มีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นาย อมฤทธิ ์ กล่อมจิตเจริญ
กรรมการ
ทีม่ า : MMD

5.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30เมษายน 2564 บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด มีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
2 นาย ศิรศิ กั ดิ ์ ปิ ยทัสสีกุล
3 นาย อมฤทธิ ์ กล่อมจิตเจริญ
รวม
ทีม่ า : MMD

6.
6.1

จานวนหุ้น
999,997
2
1
1,000,000

ร้อยละ
99.9997
0.0002
0.0001
100.00

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบการเงิ นสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่

งบแสดงฐานะทางการเงิ น

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 มิ ถนุ ายน 2564

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

236.05

0.82

2,174.34

8.18

451.17

1.64

969.48

2.94

242

0.84

1,180.79

4.44

432.02

1.57

1,619.06

4.91

-

-

-

-

9,600.00

34.98

10,800

32.76

17.51

0.06

0.047

0

32.29

0.12

19.03

0.06

495.56

1.72

3,355.18

12.62

10,515.48

38.32

13,407.57

40.67

-

-

10.63

0.04

9.49

0.03

6,079.16

18.44

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

28,318.77

98.28

23,214.06

87.34

16.92

0.06

13,468.56

40.86

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

28,318.77

98.28

23,224.69

87.38

16.93

0.06

19,556.65

59.33

รวมสิ นทรัพย์

28,814.33

100

26,579.87

100

27,442.20

100

32,964.22

100.00

ลูกหนี้อน่ื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ นื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่
เกีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – สุทธิ

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
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งบการเงิ นสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 มิ ถนุ ายน 2564

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิ
้
จการที่
เกีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

317.15

1.1

48

0.18

725.1

2.64

785.62

2.38

2,000.00

6.94

-

-

-

-

1,650.00

5.01

2.7

0.01

10.2

0.04

7.16

0.03

929.5

2.82

11.69

0.04

5.07

0.02

35.72

0.13

0.7

0.00

2,331.54

8.09

63.27

0.24

767.98

2.8

3365.82

10.21

สัญาเช่าเงิน

-

-

-

-

-

-

3744.27

11.36

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

-

-

-

-

-

-

3744.27

11.36

2,331.54

8.09

63.27

0.24

797.98

2.8

7,110.09

21.57

ทุนจดทะเบียน จานวน 1,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

100,000

347.05

100,000

376.22

100,000

364.4

100000

303.36

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว จานวน
1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ25 บาท

25,000

86.76

25,000

94.06

25,000

91.1

25000

75.84

1,482.79

5.15

1,516.59

5.71

1,674.21

6.1

854.133

2.59

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

26,482.79

91.91

26,516.59

99.76

26,674.21

97.2

25,854.13

78.43

รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ทีม่ า : งบการเงินของ MMD

28,814.33

100

26,579.87

100

27,442.20

100

32,964.22

100.00

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ

กาไรสะสม

6.2

งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
พันบาท
ร้อยละ

1,521.37
1,521.37

815.90
815.90

100.00
100.00

53.63
53.63

งบการเงิ นสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

3,383.06
3,383.06

100.00
100.00

785.50
903.32
1,688.82

46.51
53.49
100

91.77
91.77

708.30
1,714.25
2,422.55

41.94
101.51
143.45

3,317.09
3,317.09
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100.00
100.00

98.05
98.05

2,418.10
2,418.10

2,219.06
2,219.06

31มิ ถนุ ายน 2564
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งบกาไรขาดทุน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
ทีม่ า : งบการเงินของ MMD

31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
พันบาท
ร้อยละ
705.47
46.37
10.62
0.70

งบการเงิ นสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
ร้อยละ
65.97
199.04
1.95
8.23
21.06
0.62
-

694.86

45.67

44.91

1.33

199.04

8.23

138.77
556.08

9.12
36.55

11.11
33.80

0.33
1.00

41.42
157.62

1.71
6.52
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พันบาท
(733.73)
(86.34)
(820.08)

ร้อยละ
(43.45)
(5.11)
(48.56)

(820.08)

(48.56)
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7.
7.1

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

7.1.1

รายได้
MMD มีรายได้ลดลงจาก 3,383,058 บาทในปี 2562 เป็ น 2,418,095 บาทในปี 2563 ซึ่งลดลง 964,963 บาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 28.52
ปี 2561
จากผลการดาเนินงานของปี 2561 MMD มีรายได้รวมจานวน 1.52ล้านบาท แบ่งเป็ นส่วนแบ่งจากการลงทุน
0.42 ล้านบาทและดอกเบีย้ รับ 1.10 ล้านบาทโดยรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน 0.03 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 1.95โดยดอกเบี้ยรับมาจากเงินกู้ให้ยมื ระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 24.10 ล้านบาทระหว่างปี 25602561
ปี 2562
จากผลการดาเนินงานของปี 2562 MMD มีรายได้รวมจานวน 3.38 ล้านบาทแบ่งเป็ นส่วนแบ่งจากการลงทุน
3.38 ล้านบาทและดอกเบี้ยรับ 0.01 ล้านบาทรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จานวน 1.86 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
122.37 เนื่องจากมีส่วนแบ่งจากการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 709.28 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าซึ่งเพิม่ ขึน้ จากการร่วมลงทุน
ในบริษัท ที่ป ระกอบธุ ร กิจ เกี่ย วกับ เครื่อ งประหยัด พลัง งาน อย่ า งไรก็ดี ดอกเบี้ย รับ ของ MMD ลดลงร้อ ยละ 99.66
เนื่องจาก MMD ได้รบั เงินกูใ้ ห้ยมื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันคืนเต็มจานวนในช่วงปี 2561 ดอกเบีย้ รับของ MMD จึง
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ปี 2563
จากผลการดาเนินงานของปี 2563 MMD มีรายได้รวมจานวน 2.42 ล้านบาทแบ่งเป็ นส่วนแบ่งจากการลงทุน
2.19 ล้านบาทและดอกเบีย้ รับ 0.23 ล้านบาทรายได้รวมลดลงจากปี 2562 จานวน 0.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.52
เนื่องจากมีส่วนแบ่งจากการลงทุนทีล่ ดลงร้อยละ 35.28 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งทีไ่ ด้จากการร่วมลงทุน
ในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับเครื่องประหยัดพลังงาน
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
จากผลการดาเนินงานของ 6 เดือนแรกในปี 2564 MMD มีรายได้รวมจานวน 1.69 ล้านบาท โดยมีรายได้จาก
การขายจานวน 0.79 ล้านบาทและรายได้อ่นื จานวน 0.90 ล้านบาทแบ่งเป็ นส่วนแบ่งจากการลงทุน 0.62 ล้านบาทและ
ดอกเบีย้ รับ 0.29ล้านบาทรายได้รวมเพิม่ ขึน้ จาก 6 เดือนแรกในปี 2563 จานวน 0.40 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.12
เนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่ง
จากการลงทุ น ลดลงร้อ ยละ 51.08 เมื่อ เทีย บกับช่วง 6 เดือ นแรกของปี ท่ผี ่า นมาเนื่ อ งจากการร่ วมลงทุ นในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับเครื่องประหยัดพลังงานได้สน้ิ สุดลง
7.1.2 ค่าใช้จ่าย
MMDมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 3,317,091 บาทในปี 2562 เป็ น 2,219,056 บาทในปี 2563 ซึ่งลดลง
1,098,035 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.10
ปี 2561
ในปี 2561 MMD มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดจานวน 0.82 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53.63 ของรายได้รวม โดย
ทัง้ หมดเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน 19.73 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2560 มีรายการโอนกลับ
รายการขาดทุนของมูลค่าเงินมัดจา จานวน 19.00 ล้านบาท
ปี 2562
ในปี 2562 MMD มีค่ า ใช้จ่ายรวมทัง้ หมดจานวน 3.32 ล้า นบาทคิดเป็ นร้อ ยละ 98.05 ของรายได้รวม โดย
ทัง้ หมดเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จานวน 2.50 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักมาจากค่าบริหารจัดการที่
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เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับก่อนหน้า เนื่องจาก MMD จ่ายค่าบริหารจัดการให้แก่MORE ในอัตรา 250,000 บาท
ต่อเดือน
ปี 2563
ในปี 2563 MMD มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดจานวน 2.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 91.77 ของรายได้รวม โดย
ทัง้ หมดเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2562 จานวน 1.10 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักมาจากค่าบริหารจัดการที่
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับก่อนหน้า เนื่องจากอัตราค่าบริหารจัดการให้แก่ MORE ปรับลดลงเหลือ 50,000 บาท
ต่อเดือน
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 MMD มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดจานวน 2.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 143.45 ของ
รายได้รวม แบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 0.71 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 1.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จาก 6 เดือนแรกในปี 2563 จานวน 1.79 ล้านบาทเนื่องจากมีการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายจากธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการค้าขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
7.1.3

กาไรสุทธิ
MMD มีผลกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 33,799 บาทในปี 2562 เป็ น จานวน 157,619 บาทในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้น
123,820 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 366.34
ปี 2561
ในปี 2561 MMD มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 0.56 ล้านบาทคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่รี อ้ ยละ 36.55
ลดลงจากปี 2560 จานวน 19.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 97.25 เนื่องจากในปี 2560 มีขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
เงินมัดจา (โอนกลับ) จานวน 19.00 ล้านบาท
ปี 2562
ในปี 2562 MMD มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 0.03 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่รี อ้ ยละ 1.00
เนื่องจากรายได้ส่วนแบ่งจากการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารมียอดรวามที่ใกล้เคียงกัน และ MMD ยังไม่ได้เริม่
ดาเนินธุรกิจหลักของบริษทั
ปี 2563
ในปี 2563 MMD มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 0.16 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่รี อ้ ยละ 6.52
เนื่องจากรายได้ส่วนแบ่งจากการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารมียอดรวามที่ใกล้เคียงกัน และ MMD ยังไม่ได้เริม่
ดาเนินธุรกิจหลักของบริษทั
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 MMD มียอดขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 0.82 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
ขาดทุนสุทธิท่รี ้อยละ 48.56 ลดลงจาก 6 เดือนแรกในปี 2563 ที่มีกาไรจานวน 0.66 ล้านบาทเนื่องจาก MMD เริ่มมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ จากการเริม่ ดาเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และส่วนแบ่งจากการลงทุนมี
จานวนทีล่ ดน้อยลงจากการสิน้ สุดการร่วมลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับเครื่องประหยัดพลังงานได้จบลง
7.2

การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น

7.2.1

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวมของ MMD เพิม่ ขึน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของ MMD เท่ากับ 27.44 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีสนิ ทรัพย์เท่ากับ 26.58 ล้านบาท จานวน 0.86 ล้านบาท หรือร้อยละ
3.24
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ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MMD มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 28.81 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 2.60 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 9.91 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
จานวน 28.32 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการร่วมลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับเครื่องประหยัดพลังงาน และ MMD ได้รบั
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกันคืนจานวน 24.10 ล้านบาทในช่วงปี 2561
ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 MMD มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 26.58 ล้านบาท ลดลงจานวน 2.23 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.75 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน
5.10 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการตัดจาหน่ายของเงินลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับเครื่องประหยัดพลังงาน ทีม่ กี ารรับรู้
รายได้เป็ นส่วนแบ่งจากการงลทุน
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MMD มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 27.44 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 0.86 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.24 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่
เกี่ยวข้องกันจานวน 9.60 ล้านบาท ซึ่งเป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงินให้กบั บริทแม่ และมีการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
จานวน 6.30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการตัดจาหน่ายของเงินลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับเครื่องประหยัดพลังงาน ทีม่ ี
การรับรูร้ ายได้เป็ นส่วนแบ่งจากการงลทุน
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 32.96 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 5.52 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.12 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของการปรับปรุงสิทธิการเช่าและ
อุปกรณ์ซง่ึ เป็ นยานพาหนะ
หนี้ สิน
หนี้สนิ รวมของ MMD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.80 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึง่ มีหนี้สนิ รวม 0.06 ล้านบาท จานวน 0.73 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,160.56
ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MMD มีหนี้สนิ รวม 2.33 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 2.04 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 703.89 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันจานวน 2.00 ล้านบาท
ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 MMD มีหนี้สนิ รวม 0.06 ล้านบาทลดลงจานวน 2.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
97.29 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จานวน 2.00 ล้านบาท
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MMD มีหนี้สนิ รวม 0.77 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 0.70 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 1,113.76 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีหนี้สนิ รวม 7.11 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 6.34 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 825.81 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของสัญญาเช่าการเงินทีเ่ กิดขึน้ จากสินทรัพย์
ยานพาหนะและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ เป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงินจานวน 1.65 ล้านบาท
7.2.2
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7.2.3

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ MMD ณ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 26.52 ล้านบาท โดยมีกาไรสะสม
จานวน 1.52 ล้านบาท ในขณะทีส่ ่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ MMD ณ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 26.67 ล้าน
บาท โดยมีกาไรสะสม 1.67 ล้านบาท
ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MMD มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 26.48 ล้านบาท โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วและกาไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิม่ ขึน้ จากสิ้นปี 2560 จานวน 0.56 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.14 การเพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี
ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 MMD มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 26.52 ล้านบาทโดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วและกาไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผู้ถอื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากสิ้นปี 2561 จานวน 0.03 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.13 การเพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MMD มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 26.67 ล้านบาท โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วและกาไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 0.16 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.59
การเพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 25.85 ล้านบาท โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วและกาไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง 0.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.07 การ
ลดลงเนื่องจากมีการขาดทุนจากการดาเนินงานระหว่างปี
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เอกสารแนบ 3 : สรุปข้อมูลของผู้ขอผ่อนผัน
1.

ข้อมูลทั ่วไป
ชื่อบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ที่ตงั ้ สานักงาน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

: บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
: จัดจาหน่ายอุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานให้แก่กลุม่ รับเหมาติดตัง้
ระบบ
: 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 326,543,579.75 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 6,530,871,595หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท (ณ วันที่ 17 กันยายน 2564)
: 326,543,579.75 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 6,530,871,595หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท (ณ วันที่ 17 กันยายน 2564)

2.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002จากัด” (มหาชน)” (“บริษัท”) จดทะเบียน
จัดตัง้ เป็ นนิติบุคคลขึ้นเมื่อ 4 เมษายน 2546 ภายใต้ช่อื บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก รีเทล จากัด โดยนายสามารถ ฉัว่ ศิริ
พัฒนา โดยใช้เครื่องหมายการค้าและบริการ “Media Network Home Entertainment” เพื่อประกอบธุรกิจจัดจาหน่ าย
สินค้าสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ (Home Entertainment) ประเภท ภาพยนตร์และเพลง รวมทัง้ สิง่ พิมพ์ต่างๆ เช่น เทป
(“Tape”) ซีด(ี “CD”) วีซดี (ี “VCD”) ดีวดี (ี “DVD”) รวมทัง้ หนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุ๊ค และต่อมาใน
เดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าเป็ น “DNA ENJOY EVERYDAY” และจดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั เป็ น “บริษทั ดีเอ็นเอ 2002 จากัด” ในปี เดียวกัน
ตัง้ แต่ปี 2546 ถึงปี 2560 บริษัทมีการจัดจาหน่ ายสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์
เพลง ทีถ่ ูกต้องตามลิขสิทธิในรู
์ ปแบบบลูเรย์ ดีวดี ี วีซดี แี ละซีดี และสินค้าประเภทสิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารราย
สัปดาห์ รายปั กษ์ รายเดือน และพ็อกเก็ตบุ๊ค เป็ นต้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึน้ ทัง้ สาขาของ
บริษัทเอง และผ่านร้านร่วมบริการ เช่น ในโลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) และในบิ๊กซี มินิ (Big C Mini) ส่งผลให้
รายได้และผลการดาเนินงานของบริษัทเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2553 บริษัทได้เริม่ ขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิงเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และเล็งเห็นว่าธุรกิจสื่อ
โฆษณาและบันเทิงเป็ นหนึ่งในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตและสามารถเสริมกับธุรกิจหลักของบริษทั ได้
ในปี 2554 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยจัดตัง้ บริษทั ย่อยคือ บริษัท ดีเอ็นเอ
เรฟโวลูชนั ่ จากัด เพื่อบริหารจัดการธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิงบริษทั และได้เริม่ ธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิงโดยการเข้า
ลงทุนในบริษัท สมอลล์รูม จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานดนตรีทงั ้ ในรูปแบบงานเพลงประกอบ
โฆษณา ภาพยนตร์ ละคร และอัลบัม้ ของศิลปิ นดนตรีแนวอินดี้ต่างๆ นอกจากนี้ก ลุ่มบริษทั ยังได้เริม่ ธุรกิจบริหารจัดการ
ช่องสัญญาณวิทยุ โดยทาสัญญากับบริษัท เอ.ซี.เรคคอร์ด จากัด ในการร่วมผลิตและบริหารจัดการช่วงเวลาโฆษณา
ในช่วงข่าวต้นชัวโมงทางสถานี
่
วทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์
จากนัน้ ในปี 2555 กลุ่มบริษทั ได้ย่นื ขออนุญาตเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชน (IPO) โดยออกหุน้ สามัญเพิม่
ทุนจานวน 80 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์การเพิม่ ทุนเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินธุรกิจ ทาให้บริษทั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วทัง้ สิน้ 160 ล้านบาท และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555
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ในปี 2559 บริษทั ได้พฒ
ั นาธุรกิจไปยังกลุ่มเทคโนโลยีส่อื สารและจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที/่ โทรศัพท์มอื ถือและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง โดยสินค้าประเภทเทคโนโลยีและโทรศัพท์มอื ถือ ถือเป็ นสินค้าหลักของกลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนประมาณร้อย
ละ 61.83 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทั ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา ทัง้ นี้ ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มบริษทั จะเป็ นลูกค้า
บุคคลทัวไป
่ ทีม่ คี วามสนใจในสินค้าประเภทเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและต้นทุนสามารถควบคุมได้ โดยกลุ่มบริษทั ใช้ กลยุทธ์
ในการเพิม่ จุดจาหน่ ายสินค้าเป็ นกลยุทธ์หลักในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เนื่องจากด้วยสินค้าของกลุ่มบริษัทเป็ น
สินค้าตามสมัยทีเ่ น้นด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานัน้ ดังนัน้ การกระจายจุดจาหน่ ายสินค้าให้
ครอบคลุมพื้นที่เป็ นบริเวณกว้างนัน้ จะเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการเข้าถึ งลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มบริษัทเพิม่ ขึน้
และส่งผลต่อการขยายตัวและการเติบโตของกลุ่มบริษทั โดย ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษทั มีจุดจาหน่ ายสินค้ากว่า 84 จุด
โดยเป็ นร้านค้าปลีกของบริษทั ทีบ่ ริษทั ทาการเช่าพืน้ ทีข่ องห้างสรรพสินค้าต่างๆ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ดาเนินธุรกิจจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทขนมหวาน และเบเกอรี่ โดยใช้กลยุทธ์
ในการเพิม่ จุดจาหน่ ายสินค้าเป็ นกลยุทธ์หลักในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เนื่องจากด้วยสินค้าเป็ นสินค้าบริโภคที่
เน้นจัดจาหน่ายให้กะผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีต่ ่างๆ การกระจายจุดจาหน่ ายสินค้าให้ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป็ นบริเวณกว้างนัน้ จะเป็ น
การเพิม่ ศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ และส่งผลต่อการขยายตัวและการเติบโตของ
กลุ่มบริษทั โดย ณ สิน้ ปี 2560 กลุ่มบริษทั มีจุดจาหน่ายสินค้ากว่า 64 จุดจาหน่าย โดยเป็ นร้านค้าปลีกของบริษทั ทีบ่ ริษทั
ทาการเช่าพืน้ ทีข่ องห้างสรรพสินค้าต่างๆ และเป็ นร้านค้าแฟรนไชส์ให้กบั ผูป้ ระกอบการทัวไป
่
ในปี 2561 กลุ่มบริษทั ได้มกี ารปรับเปลีย่ นองค์กรในหลายด้าน โดยในช่วงเดือน มิถุนายน 2561 บริษทั ได้มกี าร
จาหน่ ายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทขนมหวาน และเบเกอรี่ ให้กบั บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันไปบางส่วน และใน
เดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้มีจาหน่ ายธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีส่อื สารและจาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์มอื ถือ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กบั บริษทั แห่งหนึ่งซึ่งไม่เกีย่ วกัน เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีส่วนแบ่งทางการตลาดทีไ่ ม่สูงเมื่อเทียบกับ
ตลาดรวมของกลุ่มธุรกิจประเภทนี้ ประกอบกับบริษทั ไม่มเี งินทุนในการขยายกิจการทีเ่ พียงพอ ทาให้บริษทั ไม่สามารถทา
การแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อสาร และไม่สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ซึ่งเมื่อทางผู้ซ้อื มีการเจรจา
เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจดังกล่าว จึงถือเป็ นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะหาแหล่งเงินทุน เพื่อนามาใช้ในการชาระหนี้สนิ ทีค่ งค้างของกลุ่ม
กิจการ และสามารถนาเงินทุนดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนในโครงการอื่น และบริษทั เริม่ ประกอบธุรกิจจาหน่ ายระบบและ
อุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้จากการขาย และอนุ มตั ิให้บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
(บริษทั ย่อยของบริษทั ) ดาเนินธุรกิจในการติดตัง้ อุปกรณ์และระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ซึ่งจะรับรูร้ ายได้บริการติดตัง้
ซึ่งจะดาเนินการขายและติดตัง้ อุ ปกรณ์และระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้ าให้แก่ลูกค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาล โรงสีขา้ ว เป็ นต้น โดยบริษทั จะประกอบธุรกิจในส่วนของการจาหน่ายอุปกรณ์และระบบด้วยตนเอง
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีการจัดโครงสร้างธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้ทางานได้อย่างเต็ มความสามารถ
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารจัดการภายในองค์กร พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจใหม่ให้สอดรับ
กับสภาวะเศรษฐกิจทีถ่ ดถอยทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ ป็ นตัวกระตุน้ ให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2562 บริษัท เสม็ดยูทลิ ติ ้สี ์ จากัด เป็ นบริษัทย่อยของบริษทั มอร์
เน็ทเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด ได้ดาเนินโครงการวางระบบน้าประปาเพื่อบริหารจัดการน้าประปาบนเกาะเสม็ด เป็ น
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและเอกชนเพื่อ ดาเนินการวางระบบประปารวมถึงท่อส่ง
น้าลอดใต้ทะเลเพื่อให้บริการน้าประปาบนเกาะเสม็ด ซึง่ บริษทั เสม็ด ยูทลิ ติ ส้ี ์ จากัด เป็ นผูด้ าเนินการโครงการวางระบบ
ประปา เพื่อบริหารจัดการน้ าบนพืน้ ทีเ่ กาะเสม็ด เป็ นระยะเวลา 25ปี ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง และในระหว่างปี
บริษทั มอร์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“MPD”) ได้มกี ารเข้าลงทุนห้องชุดในอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจกั ร
จานวน 147 ยูนิต เนื้อที่ห้องชุดรวม 8,570.93 ตารางเมตร (“ห้องชุด”) จากบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค
จากัด เพื่อทาการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovation) ซึ่งอาคารชุดดังกล่ าวตัง้ อยู่ใ นทาเลที่มีการพัฒนาอย่ า ง
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ต่อเนื่อง ใกล้กบั รถไฟฟ้ าสายต่างๆ และอาคารชุดนี้ เป็ นอาคารชุดที่สร้างเสร็จแล้วสามารถขายออกได้โดยไม่ต้องรอ
ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารใหม่ เพียงแต่ตอ้ งทาการปรับปรุงซ่อมแซมให้มสี ภาพใหม่
ในปี 2563 บริษัท มอร์ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาจ้างบริหาร
จัดการบุคลากรและดูแลศูนย์ USO NET ประจาโรงเรียน กับบริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง โดยบริษทั ให้บริการบริหารจัดการ
ควบคุม จัดหาบุคลากรเพื่อไปดูแลทรัพย์สนิ สถานที่ และปฏิบตั งิ านให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนต่างๆ
ได้เริม่ ดาเนินงานเมื่อเดือนธันวาคม 2562 จานวน 40 ศูนย์ และเพิม่ จานวนเป็ น 237 ศูนย์ ในเดือนธันวาคม 2563 และใน
ระหว่างปี 2563 บริษทั เสม็ดยูทลิ ติ ส้ี ์ จากัด ได้ดาเนินการก่อสร้างระบบจาหน่ายน้าประปาบนเกาะเสม็ดแล้วเสร็จ และได้
เริม่ รับรูร้ ายได้ในไตรมาสที่ 1/2563
แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง บริษัทก็ยงั คงยึดหลักให้ความสาคัญในการสร้างการเติบโต
อย่างยั ่งยืนและมั ่นคง รวมถึงมีความแน่ วแน่ มาโดยตลอดในเรื่องการบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้ความสาคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชัน่ และยึดหลักการธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เป็ นองค์กรที่
ปฏิบตั งิ านด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อองค์กร พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วน
ได้เสียอื่นๆ ในระยะยาว
โครงสร้างกลุ่มบริษทั
ณ วันที่ 17กันยายน 2564 MORE มีโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่มบริษทั ดังต่อไปนี้

บริ ษทั
1
2
3
4

บริษทั มอร์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด
บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด
บริษทั มอร์ เน็ทเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่
จากัด
บริษทั เสม็ด ยูทลิ ติ ้สี ์ จากัด

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
ลักษณะธุรกิ จ
ชาระแล้ว
384.00 ล้านบาท
99.99%
ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
25.00 ล้านบาท
99.99%
ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและมี
ส่วนงานจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
65.00 ล้านบาท
99.99%
ดาเนินธุรกิจรับบริหารจัดการบุคลากร
60.00 ล้านบาท
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บริ ษทั
5

บริษทั มอร์ แอดไวซ์ จากัด

6

บริษทั ดี เอ็น เอ เฟรชแอร์ จากัด

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
ลักษณะธุรกิ จ
ชาระแล้ว
1.00 ล้านบาท
60.00%
ดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่าย รับซื้อ
ขนย้าย และรับฟื้ นฟูแบตเตอรีท่ ุกประเภท
เครื่องชาร์จฟื้ นฟูแบตเตอรี่
60.00 ล้านบาท
49.99%
ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับโฆษณา

MMD มีบริษทั ย่อย 3 บริษทั ได้แก่
บริ ษทั
1

บริษทั เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด

2

บริษทั มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิง่ จากัด

3

บริษทั คานาบิส คลับ จากัด

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
ลักษณะธุรกิ จ
ชาระแล้ว
10.00 ล้านบาท
74.99%
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผน
โบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสาอาง
ผลิตภัณฑ์บารุงรักษาสุขภาพและความ
งาม และอาหารเสริม
5.00 ล้านบาท
99.97%
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับพืชสมุนไพรทุกชนิด
กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ ผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์
บารุงรักษาสุขภาพและความงาม และ
อาหารเสริม
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่ได้
ดาเนินธุรกิจใดๆ
5.00 ล้านบาท
49.99%
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับพืชสมุนไพรทุกชนิด
กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ ผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์
บารุงรักษาสุขภาพและความงาม และ
อาหารเสริม
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่ได้
ดาเนินธุรกิจใดๆ

3.
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั มอร์ รีเทิ รน์ จากัด (มหาชน) (“MORE”)
MORE เริม่ ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจาหน่ ายอุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานให้กบั กลุ่มผู้รบั เหมาติดตัง้ และ
ในช่วงระหว่างกลางปี 2562 MOREทาการสั ่งซื้ออุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานขนาดเล็กเพื่อนาเข้ามาติดตัง้ ให้กบั ลูกค้า
ธุรกิจขนาดเล็ก ในตัวเมืองทีม่ กี ารใช้ปริมาณกระแสไฟทีส่ ูง สถานะการดาเนินงานในปั จจุบนั บริษทั ฯ ยังคงดาเนินธุรกิจ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้มกี ารปรับแผนงานขายจากกลุ่มลูกค้าในตัวเมือง เป็ นในส่วนของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ทีม่ ี
การใช้กระแสไฟค่อนข้างสูง โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานของอุปกรณ์ดงั กล่าวให้กบั ทางกลุ่มโรงสีขา้ วขนาดเล็ก – ขนาดกลาง อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ยังคงดาเนินธุรกิจ
ดังกล่าวเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และพยายามมองหาโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนเพิม่ ในธุรกิจอื่นๆ ทีจ่ ะสร้างรายได้
ให้กบั MOREต่อไป
บริษทั มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์จากัด (“MPD”)

269

สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

เป็ นบริษทั ย่อยโดยบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว 384,000,000 บาท ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยลักษณะการดาเนินงานทีผ่ ่านมา ในระหว่างปี 2562 บริษทั ฯ ได้ทาการซื้อห้องชุดพาณิช ยก
รรมและห้องชุดพักอาศัยโดยทาการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ก่อนขาย โดยสถานะการดาเนินงานในปั จจุบนั บริษทั อยู่
ระหว่างการจัดการ และเลือกแนวทางการดาเนินงาน รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ทม่ี เี พื่อให้การลงทุนเกิดผลประโยชน์มากทีส่ ุด และบริษทั ยังมีแผนในการหาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนา
และเป็ นการลงทุนเพิม่ เติมต่อไป
บริษทั มอร์ เมดดิ คลั จากัด (“MMD”)
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนจานวน 100,000,000 บาท PPP
ปั จจุบนั MED ได้เริม่ ประกอบธุรกิจในส่วนงานจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยในระหว่างปี 2563 ได้เข้าร่วมลง
นามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ “การบูร”” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข (2) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (3) บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการส่งเสริมผูป้ ระกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มกี ารขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันในระดับน านาชาติของประเทศด้าน
สมุนไพร
2. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การส่งเสริมตลาดกลางในการจาหน่ ายวัตถุดบิ สมุนไพรไทย” ระหว่าง 4
หน่ วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2) กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) บริษทั ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด (ตลาดไท) (4) บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด ซึง่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างตลาดกลาง วัตถุดบิ สมุนไพรไทย สร้าง
พืน้ ทีซ่ ้อื ขายให้แก่ผซู้ ้อื และเกษตรกร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล
3. บัน ทึก ความร่ ว มมือ (MOU) เรื่อ ง “การพัฒ นายาและผลิตภัณฑ์ส่ง เสริมสุ ข ภาพจากกัญ ชา กัญ ชง และ
กระท่อมแบบครบวงจร” ระหว่าง 3 หน่ วยงาน ได้แก่ (1) บริษัท มอร์เมดดิคลั จากัด (2) กรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก (3) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
4. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “ผลิตเครื่องสาอาง” ระหว่าง 2 หน่ วยงาน ได้แก่ (1) บริษทั มอร์เมดดิคลั
จากัด (2) บริษัท ภูฐาปั ญญาออกานิค จากัด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือกันเพื่อผลิตเครื่องสาอางซึ่งมี
ส่วนผสมสารสกัดจากกัญชง และ/หรือสารสกัด CBD ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั มอร์ เน็ทเวิ รค์ แอนด์ เอ็นจิ เนี ยริ่ง จากัด (“MNE”)
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จานวน 30,000,000 บาท MNE
ดาเนินธุรกิจรับบริหารจัดการบุคลากร โดยลักษณะการดาเนินงานทีผ่ ่านมา ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 บริษทั ได้มกี ารทา
สัญญาบริหารจัดการด้านบุคลากร กับบริษทั แห่งหนึ่ง โดยบริษทั ให้บริการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล จัดหาบุคลากรเพื่อ
มาดูแลทรัพย์สนิ ตามศูนย์ปฏิบตั งิ านของลูกค้าทีไ่ ด้เตรียมไว้ สถานะการดาเนินงานในปั จจุบนั ในไตรมาสที่ 4/2563 บริษทั
ได้มกี ารให้บริการตามสัญญาดังกล่าว ทัง้ สิน้ 237 ศูนย์ ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาการว่าจ้าง 45 เดือน
บริษทั เสม็ดยูทิลิตี้ส์ จากัด (“Samed Utilities”)
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เป็ นบริษัทย่อยโดย MNE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54.99 ของทุนชาระแล้ว จานวน 60,000,000 บาท Samed
Utilities ดาเนินธุรกิจด้านผลิตและจาหน่ ายน้ าประปา โดยในปี 2562 บริษัทได้มกี ารลงนามสัญญาโครงการวางระบบ
น้ าประปาเพื่อบริหารจัดการน้ าประปาบนเกาะเสม็ดระยะเวลา 25 ปี โดยเป็ นโครงการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองเพื่อดาเนินการวางระบบประปารวมถึงท่อส่งน้ าลอดใต้ทะเลเพื่อให้บริการน้ าประปาบนเกาะเสม็ด ในไตร
มาสที่ 1 ปี 2563 เริม่ ดาเนินการก่อสร้างระบบวางท่อประปาลอดใต้ทะเลจากฝั ง่ บนหาดแหลมหญ้า ไปยังเกาะเสม็ด และ
ดาเนิ น การวางระบบท่อ น้ า ประปาบนเกาะเสม็ด แล้วเสร็จในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โดยสามารถให้บ ริการ
น้ าประปากับกลุ่มชุมชนและโรงแรมบนเกาะเสม็ด พร้อมรับรู้รายได้ตงั ้ แต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เป็ นต้นไป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีจานวนลูกค้าประมาณ 145 ราย
บริษทั มอร์ แอดไวซ์ จากัด (เดิ มชื่อ บริษทั อีเอสพี รี-ไล้ฟ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (“ESP”))
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน จานวน 1,000,000 บาท ESP
ดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ าย รับซื้อ ขนย้าย และรับฟื้ นฟูแบตเตอรี่ทุกประเภท เครื่องชาร์จฟื้ นฟูแบตเตอรี่ ซึ่ง
ลักษณะการดาเนินงานทีผ่ ่านมา บริษทั เริม่ ดาเนินงานรับฟื้ นฟูแบตเตอรีต่ งั ้ แต่ ไตรมาสที่ 2/2562
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19และกระแส Health and wellness เพิม่ มากขึ้น ทาให้คนในประเทศไทยและ
ต่ า งประเทศหัน มาใส่ ใจดูแลเรื่อ งสุ ขภาพ อาหารเสริม และ ยามากขึ้น โดยได้หนั มาให้ค วามสนใจในสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไทยเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นทางเลือกในการดูแลสุขภาพโดยมองว่าปลอดภัย และ มาจากธรรมชาติ
ทาให้มลู ค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการลงทุนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสมุนไพรมีแนวโน้มขยายตัว โดยมี
ปั จจัยหนุ นมาจาก ความต้องการยาที่เพิ่มขึ้น นโยบายสนับสนุ นด้านการลงทุนของภาครัฐ ยิ่งไปกว่านัน้ ในปั จจุบนั
สมุนไพรถูกใช้เป็ นวัตถุดบิ เพื่อนผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง ซึ่งถือเป็ นตลาดที่
เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และมีมลู ค่าสูง
ธุรกิจกัญชา-กัญชง
กฎหมายฉบับล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2564 ทีส่ นับสนุนให้เกษตรกรไทยปลูกเพื่อจาหน่ายภายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ โดยงดเว้นการนาเข้ากัญชา-กัญชงจากประเทศอื่นเป็ นระยะเวลา 5 ปี ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
เกษตรกรมาลงทุนให้กญ
ั ชงเป็ นพืชเศรษฐกิจ ด้วยระยะเวลาปลูกและเก็บเกีย่ วสัน้ เพียง 4 เดือน โดยกัญชงและกัญชา
กลายมาเป็ นสินค้าทีก่ าลังเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาด มีราคาสูง ทุกอย่างของกัญชงขายได้ ตัง้ แต่ ต้น ดอก ใบ กิง่ ก้าน จนถึง
รากทีน่ าไปทาโสม กัญชงจึงถือเป็ นพืชเศรษฐกิจใหม่ หลังจากทีภ่ าครัฐ นาโดยกระทรวงสาธารณสุข และสานักงาน
องค์การอาหารและยา (อย.) ประกาศให้กญ
ั ชงพ้นจากบัญชียาเสพติด และเปิ ดทางให้นาสารสกัดจาก CBD มาใช้เป็ น
ส่วนผสมในเครื่องสาอางและเครือ่ งดื่มได้ ทาให้หลายบริษทั ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้ ไม่ว่าจะเป็ นบริษทั ในกลุ่ม
การแพทย์และอาหารเสริม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องสาอาง อาหาร และเครื่องดื่ม ทีม่ องเห็นโอกาสในการขยายไลน์การ
ผลิต โดยในปั จจุบนั กัญชา-กัญชงมีอุปทานสูงทัง้ ในและต่างประเทศ โดย Cannabis Business Times’s มีการคาดการณ์
ว่าในปี 2563 ตลาดกัญชงทัวโลกมี
่
มลู ค่าสูงราว US$5.73 พันล้าน โตขึน้ ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า และมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายน้าประปา
เป็ นธุรกิจทีม่ คี ่แู ข่งน้อยและมีความต้องการสูงเนื่องจากเป็ นสาธารณูปโภคทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการทัง้ ต่อคนท้อง
ถิน่ ทีอ่ าศัยอยูแ่ ละผูท้ ป่ี ระกอบธุรกิจในบริเวณนัน้ อย่างไรก็ตามในช่วง COVID-19 ปริมาณการใช้น้าบริเวณแหล่ง
ท่องเทีย่ วต่างๆ เช่น เกาะเสม็ด มีแนวโน้มทีจ่ ะลดลง เนื่องจากปริมาณนักท่องเทีย่ วน้อยลงอย่างมาก
5.

รายชื่อคณะกรรมการ
ณ วันที่ 17กันยายน 2564 บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)มีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2 นาย อมฤทธิ ์ กล่อมจิตเจริญ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการ
3 นาย ศิรศิ กั ดิ ์ ปิ ยทัสสีกุล
กรรมการ
4 นาย ฉัฐภูมิ ขันติวริ ยิ ะ
กรรมการ
5 นาย สมชาย วงศ์ทรัพย์สนิ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6 นาย ปรวิชย์ โอภาส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7 นาย อริชยั รักธรรม
กรรมการอิสระ
8 นาย ภัทร์บดี โฉมวงศ์
กรรมการอิสระ
ทีม่ า : www.set.or.th

6.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)มีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นาย อมฤทธิ ์ กล่อมจิตเจริญ
2 นาย ศิรศิ กั ดิ ์ ปิ ยทัสสีกุล
3 บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
4 นาย วสันต์ จาวลา
5 นาย อภิมขุ บารุงวงศ์
6 นาย สามารถ ฉัวศิ
่ รพิ ฒ
ั นา
7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
8 นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์
9 นาง ฐานิสร ธรรมลิขติ กุล
10 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
อื่น ๆ
รวม
ทีม่ า : www.set.or.th
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จานวนหุ้น
ร้อยละ
1,507,200,165 23.08
732,862,800
11.22
623,046,511
9.54
439,533,700
6.73
333,333,333
5.1
305,000,065
4.67
193,747,000
2.97
95,555,555
1.46
84,684,500
1.3
83,000,000
1.27
2,132,907,966 32.66
6,530,871.595 100.00

สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

6.
6.1

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
สาหรับหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2564
สอบทาน
ล้านบาท ร้อยละ

งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า – และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ –
สุทธิ
สินทรัพย์ในการจาหน่ายน้าประปา สินทรัพย์ทต่ี อ้ งโอนเมื่อสิน้ สุดอายุ
สัญญาฯของบริษทั ย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายใน 1ปี
ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายใน 1ปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิ
้
จการและบุคคลที่
เกีย่ วข้องกัน
ประมาณการหนี้สนิ จากภาระค้าประกัน

31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ

321.99
14.27
0.10
2.59
338.95

60.87
2.17
0.02
0.49
64.07

34.06
16.65
25.98
0.08
22.85
99.62

6.68
3.27
5.10
0.002
4.48
19.55

4.90
22.23
24.45
0.08
7.38
59.04

0.92
4.19
4.61
0.02
1.39
11.13

12.79
22.05
11.07
0.08
8.26
54.25

2.32
4.01
2.01
0.01
1.50
9.86

7.20

1.36

5.49

1.08

-

-

-

-

27.06

5.12

21.47

4.21

15.16

2.86

11.71

2.13

3.57

0.67

15.33

3.01

15.28

2.88

49.79

9.05

-

-

3.45

0.68

108.12

20.39

105.73

19.21

85.70
1.09
65.45
190.07
529.02

16.20
0.21
12.37
35.93
100.00

309.56
0.88
53.96
410.14
509.76

60.73
0.17
10.58
80.45
100.00

262.57
1.45
68.74
471.32
530.36

49.51
0.27
12.96
88.87
100.00

262.57
1.17
65.11
496.08
550.33

47.71
0.21
11.83
90.14
100.00

14.97

2.83

6.26

1.23

69.23

13.05

64.92

11.80

-

-

0.50

0.10

0.65

0.12

1.58

0.29

44.55

8.42

43.16

8.47

-

-

-

-

-

-

-

-

3.70

0.70

3.70

0.67

0.69

0.13

-

-

30.90

5.83

37.30

6.78

95.94

18.14

107.62

21.11

119.29

22.49

110.38

20.06
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สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิ น

ประมาณการหนี้สนิ จากคดีความ
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม - จัดสรรแล้วสารองตาม
กฎหมาย
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ทีม่ า : งบการเงินของ MORE

6.2

31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
5.79
1.09
5.79
1.14
5.79
1.09
1.68
0.32
0.78
0.15
1.35
0.26
163.62
30.93
164.12
32.20
230.95
43.55

งบการเงิ นรวม
สาหรับหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2564
สอบทาน
ล้านบาท ร้อยละ
5.79
1.05
1.31
0.24
225.15
40.91

-

-

1.18

0.23

1.01

0.19

4.41

0.80

3.01

0.57

0.24

0.05

0.32

0.06

0.34

0.06

0.17
3.18
166.80

0.03
0.60
31.53

1.42
165.54

0.28
32.48

2.63
3.96
234.91

0.50
0.75
44.30

2.85
7.60
232.76

0.52
1.38
42.29

326.54
904.49

61.73
170.97

326.54
904.49

64.06
177.43

326.54
904.49

61.57
170.54

326.54
904.49

59.34
164.35

5.99

1.13

5.99

1.18

5.99

1.13

5.99

1.09

(895.24)
20.44
362.22
529.02

(169.23)
3.86
68.47
100.00

(911.18)
18.38
344.22
509.76

(178.75)
3.61
67.53
100.00

(958.41) (180.71)
16.83
3.17
295.45
55.70
530.36 100.00

(936.61)
17.17
317.58
550.33

(170.19)
3.12
57.71
100.00

งบกาไรขาดทุน
งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบกาไรขาดทุน

รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รวมรายได้
ต้นทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
รวมต้นทุน
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื

31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
32.46
99.21
5.56
20.13
0.26
0.79
2.16
100.00
22.06
79.87
32.72
100.00
2.16
100.00
27.62 100.00
(20.42)
(0.21)
(20.63)
12.09
153.31

(62.41)
(0.64)
(63.05)
36.95
468.55
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(1.24)
(1.24)
0.92
38.16

(57.41)
(57.41)
42.59
1,766.67

(4.08)
(19.40)
(23.48)
4.14
14.65

(14.77)
(70.24)
(85.01)
14.99
53.04

งบการเงิ นรวม
สาหรับหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2564
สอบทาน
ล้านบาท ร้อยละ
40.29
54.70
33.36
45.30
73.65
100.00
(21.21)
(29.58)
(50.79)
22.86
14.23

(28.80)
(40.16)
(68.96)
31.04
19.32

สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบกาไรขาดทุน

โอนกลับเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รายจ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้จาก
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
การดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการ
ดาเนินงานทีย่ กเลิกสุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
การแบ่งกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุน้ - ขัน้ พืน้ ฐาน
ทีม่ า : งบการเงินของ MORE

31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
(1,597,69
(53.21) (162.62)
(34.51)
(35.71) (129.25)
)
21.92
66.99
(20.00) (925.93)
(29.87) (108.15)
(7.59)
(23.20)
(2.77) (128.24)
(1.96)
(7.10)

งบการเงิ นรวม
สาหรับหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2564
สอบทาน
ล้านบาท ร้อยละ
5.62
7.63
(19.68)

26.72

(1.13)

-1.53

21.90

29.74

(0.14)

(0.18)

-0.24

(48.78) (176.61)

21.73

29.50

-

-

-

126.52

386.67

(18.20)

(842.59)

(48.74) (176.47)

(0.14)

(0.43)

(0.01)

(0.46)

126.52

386.25

(18.21)

(843.06)

(6.75)

(20.63)

-

-

119.63

365.62

(18.21)

(843.06)

(48.78) (176.61)

21.73

29.50

115.82

353.97

(15.77)

(730.09)

(47.22) (170.96)

21.79

29.59

3.81

11.64

(2.44)

(112.96)

(5.61)

(0.06)

-0.08

119.63
0.022

365.62

(18.21)
(0.002)

(843.06)

(48.77) (176.57)
(0.007)

21.73
0.003

29.50

(0.04)

-

(1.55)

6.3 งบกระแสเงิ นสด
งบการเงิ นรวมสาหรับงวดสิ้ นปี สิ้ นสุดวันที่
งบกระแสเงิ นสด

31 ธันวาคม
2561
ตรวจสอบ
ล้านบาท
(48.23)
261.86
76.51
290.14

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เพิ่ มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ทีม่ า : งบการเงินของ MORE

275

31 ธันวาคม
2562
ตรวจสอบ
ล้านบาท
(52.42)
(233.89)
(1.63)
(287.94)

31 ธันวาคม
2563
ตรวจสอบ
ล้านบาท
47.62
(110.78)
33.99
(29.17)

งบการเงิ นรวม
สาหรับหก
เดือนสิ้ นสุด
วันที่
30 มิ ถนุ ายน
2564
สอบทาน
ล้านบาท
26.54
(18.26)
(0.38)
7.90

สิ่งที่สง่ มาด้วย 5

6.4

อัตราส่วนทางการเงิ น
งวดสิ้ นปี 31 ธันวาคม
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน
2564

2561

2562

2563

2.07
2.07
1.07
341
0.44
824.00
0.51
714
451

0.61
0.45
0.28
1,284
0.10
3,824.00
0.12
3,125
1,983

0.26
0.15
3.86
95
0.93
392.00
0.62
587
(100)

0.24
0.19
4.09
89.21
3.65
99.97
1.17
313
(124)

36.95
365.62

42.59
(843.05)

14.99
(176.61)

31.03
23.24

46.42
21.69
0.06

(5.16)
(3.51)
0.004

(15.25)
(9.38)
0.05

(3.53)
(1.73)
0.13

0.46

0.48

0.80

(6.35)

(18.92)

24.30

0.73
24.65

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability
Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency
Ratio)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(ร้อยละ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy
Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
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7.
7.1

การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น

7.1.1

รายได้
ปี 2561
ในปี 2561 กลุ่มบริษทั มีรายได้รวมเท่ากับ 186.03 ล้านบาทตามลาดับ ซึง่ ลดลงและเพิม่ ขึน้ จานวน 115.93 ล้าน
บาท จากปี 2560
รายได้จากการขาย
รายได้จากขายของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งมาจากการ
จาหน่ ายสินค้าสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ประเภทสื่อภาพยนตร์และเพลง และสิง่ พิมพ์ในรูปแบบต่างๆ (2) ธุรกิจจาหน่าย
อุปกรณ์ส่อื สารประเภทมือถือจาพวกแอนดรอยด์ (3) รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมาจากการจาหน่ า ยสินค้า
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ร้านบัน ดาเนินการโดยบริษทั บัน จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั และ (4) รายได้จาก
ธุรกิจพลังงาน ซึง่ มาจากการจาหน่ายอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมาติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงาน
โดยระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 32.46 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้ รายได้จาก
การขายของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2561 มีการลดลงอย่างต่อเนื่องคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 186.24 จากปี 22560 ซึ่งการ
ลดลงของรายได้จากการขายในปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจาก (1) การปิ ดสาขาบางส่วนของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์
และพร้อมกับเปลี่ยนธุรกิจจากโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์มาเป็ นการจาหน่ ายอุปกรณ์ส่อื สารแทน รวมทัง้ (2) การปิ ดสาขา
ของร้าน มิสเตอร์บนั ทีไ่ ม่สามารถทากาไรได้ตามเป้ าหมายทีไ่ ด้วางแผนไว้ และในปี 2561 บริษทั ได้มกี ารจาหน่ ายธุรกิจ
จาหน่ ายอุปกรณ์ส่อื สารและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้กบั บุคคลอื่น โดยช่วงปลายปี 2561 บริษัทเริม่ ดาเนินงานใน
ธุรกิจใหม่คอื ธุรกิจพลังงาน ซึ่งมาจากการจาหน่ ายอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มผู้รบั เหมาติดตัง้ ระบบ
ประหยัดพลังงาน
รายได้ค่าบริการ
โดยระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทั มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 0.26 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ทล่ี ดลงในในปี
2561 เนื่องจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของส่วนงานธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิงในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561
โดยบริษทั มีรายได้จากธุรกิจพลังงานจากส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
สาหรับรายได้อ่นื ในปี 2561โดยส่วนใหญ่มาจากกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั ฮอล
ลีวดู้ (ประเทศไทย) จากัด บริษทั มายเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชนั ่ จากัด บริษทั ไว เทค อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (เดิมชื่อ
“บริษทั พีเพาเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด”) บริษทั บัน จากัด และบริษทั ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จากัด โดยคิดเป็ นร้อยละ
80.55 ของรายได้อ่นื และรายได้อ่นื ๆ จากการกลับรายการประมาณการหนี้สนิ จากคดีความและรายได้จากดอกเบี้ยรับ
ของเงินให้กยู้ มื คิดเป็ นร้อยละ 19.45 ของรายได้อ่นื
ปี 2562
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการ โดยระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการบริการ 2.16 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้
ค่าบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2562 เนื่องจากบริษทั เริม่ มีการรับรูร้ ายได้จากการให้บริการรับฟื้ นฟูแบตเตอรีแ่ ละ รายได้จากการ
รับบริหารจัดการบุคคลให้กบั บริษทั แห่งหนึ่ง รายได้อ่นื
รายได้อ่นื
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รายได้อ่นื ในปี 2562 ประกอบด้วย กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จานวน 11.90 ล้านบาท รายได้จากดอกเบีย้ รับ จานวน 10.23 ล้านบาท กาไรจากการจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง
จานวน 4.04 ล้านบาท รายได้จากการกลับรายการตอกเบีย้ จ่ายของสถาบันการเงินจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ จานวน
4.05 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ จานวน 3.45 ล้านบาท และรายได้อ่นื ๆ จานวน 4.49 ล้านบาท
ปี 2563
รายได้จากการขาย
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 5.56 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี
2562 บริษทั มีรายได้จากการขายจานวน 1.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 4.35 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 359.50 มี
สาเหตุ หลักมาจากในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจจาหน่ ายน้ าประปาบนเกาะเสม็ด เริ่มมี การ
จาหน่ าย และ รับรูร้ ายได้ตงั ้ แต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็ นต้นมา แต่เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวได้รบั ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วบนเกาะเสม็ด ทาให้นักท่องเทีย่ วน้อยลง ปริมาณการใช้น้าบนเกาะเสม็ด
จึงน้อยลงตามไปด้วย รายได้จากการขายน้าประปาจึงยังไม่สะท้อนผลประกอบการเท่าทีค่ วร
รายได้ค่าบริการ
กลุ่มบริษทั มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 22.06 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของ
ปี 2562 บริษทั มีรายได้จากการให้บริการ 0.94 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 21.12 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2,246.80
โดย ในปี 2563 บริษทั มีรายได้ ประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบุคลากรของบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง จานวน
21.80 ล้านบาท (2) รายได้จากธุรกิจฟื้ นฟูแบตเตอรี่ จานวน 0.26 ล้านบาท ในขณะทีร่ ายได้ปี 2562 บริษทั เริม่ มีการรับรู้
รายได้จาก การให้บริการรับฟื้ นฟูแบตเตอรี่และรายได้จากการรับบริหารจัดการบุคคลให้กบั บริษัทแห่งหนึ่ง รวมทัง้ สิน้
0.94 ล้านบาท ในช่วงปลายปี
รายได้อ่นื
กลุ่มบริษัทมีรายได้อ่ืนรวมจานวน 14.65 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2562
บริษัท มีรายได้อ่นื รวม 38.16 ล้านบาท มียอดลดลงจากปี ก่อนจานวน 23.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 61.61 โดยในปี
2563 รายได้อ่นื ประกอบด้วย (1) รายได้จากดอกเบี้ยรับ จานวน 9.30 ล้านบาท (2) รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
จ านวน 4.80 ล้ า นบาท และ(3) รายได้ อ่ื น ๆ จ านวน 0.55 ล้ า นบาท ในปี 2562 ประกอบด้ ว ย (1) ก าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 11.90 ล้านบาท (2) รายได้จากดอกเบี้ยรับ
จานวน 10.23 ล้านบาท (3) กาไร จากการจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งจานวน 4.04 ล้านบาท (4) รายได้จากการ
กลับรายการดอกเบีย้ จ่ายของสถาบัน การเงินจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ จานวน 4.05 ล้านบาท (5) รายได้จากค่าเช่า
และค่าบริการ จานวน 3.45 ล้านบาท และ(6) รายได้อ่นื ๆ จานวน 4.49 ล้านบาท
ไตรมาส 2 ปี 2564
ในงบการเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษทั ในปี 2564 บริษทั มีรายได้รวมจานวน 93.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ทีบ่ ริษทั มีรายได้รวมจานวน 17.26 ล้านบาท บริษทั มียอดเพิม่ ขึน้ จานวน 76.24
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 441.83 โดยสาเหตุหลักมาจากการทีบ่ ริษทั มีรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ
และรายได้อ่นื ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทัง้ 3 รายการ อีกทัง้ บริษทั ยังมีรายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จานวน 5.62 ล้านบาทในงบการเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษทั ในปี 2564 ซึ่งเป็ นรายการทีบ่ ริษทั ได้รบั ชาระคืนหนี้คง
ค้างทีเ่ คยตัง้ ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญปก่อนหน้านี้
รายได้จากการขาย
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ในงบการเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายจานวน 40.29 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีรายได้จากการขายจานวน 0.74 ล้านบาท บริษัทมียอด
เพิ่ม ขึ้น จ านวน 39.55 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 5,381.09 โดยสาเหตุ ห ลัก มาจากการที่บ ริษัทมียอดขายเครื่อง
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
รายได้จากการให้บริการ
ในงบการเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจานวน 33.36 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีรายได้ค่าบริการจานวน 8.05 ล้านบาท บริษัทมียอด
เพิม่ ขึ้นจานวน 25.31 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 314.31 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีรายได้ค่าบริการจาก
โครงการ USO เพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีจานวนศูนย์ทใ่ี ช้บริการโครงการ USO เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
รายได้อ่นื
ในงบการเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษทั ในปี 2564 บริษทั มีรายได้อ่นื จานวน 14.23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ทีบ่ ริษทั มีรายได้อ่นื จานวน 8.47 ล้านบาท บริษทั มียอดเพิม่ ขึน้ จานวน 5.76 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 68.02 โดยสาเหตุหลักมาจากการทีบ่ ริษทั มีการกลับรายการค่าเผื่อประมาณการหนี้สนิ จากภาระ
ค้าประกันทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2563 จากกระบวนการของการทาคดีความ และยังมีส่วนของกาไรทีบ่ ริษทั ได้รบั จากการขาย
สินทรัพย์ส่วนหนึ่งไป
7.1.2 ต้นทุนรวม
ปี 2561
โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 20.42 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 62.91 ของรายได้จากการ
ขายของแต่ละช่วงเวลา
ต้นทุนขายมีในปี 2561 มียอดลดลง มีสาเหตุหลักมาจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนงานที่
ยกเลิกในระหว่างปี ทัง้ ส่วนงานของธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ส่อื สาร และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และปี 2561 บริษทั มีการ
รับรู้ต้นทุนขายจากธุรกิจพลังงาน จากการจาหน่ ายอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มผู้รบั เหมาติดตัง้ ระบบ
ประหยัดพลังงาน
โดยในปี 2561 มีมูลค่าต้นทุนค่าบริการเท่ากับ 0.21 ล้านบาทตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ
80.77 ของรายได้ค่าบริการ ตามลาดับ
ต้นทุนค่าบริการในปี 2561 ลดลงจานวน 11.88 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 98.26 โดยในปี 2561 บริษัทมี
เพียงแค่รายได้ส่วนแบ่งจากการเข้าไปดาเนินงานร่วมลงทุนกับบริษทั แห่งหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั เป็ นค่าใช้จ่ายทีม่ ไิ ด้ผนั แปรโดยตรงกับรายได้
ในปี 2561 กลุ่มบริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 53.21 ล้านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
162.59 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อ่นื ) ของกลุ่มบริษทั ตามลาดับ
การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 สาเหตุหลักมาจากในปี 2560 กลุ่มบริษทั มีการตัง้ สารองขาดทุน
จากการเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จานวน 102.25 ล้านบาท การตัง้ สารองการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่นื ๆ รวมทัง้ สิน้
99.91 ล้านบาท และในปี 2561 กลุ่มบริษทั มีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่นื และเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จานวน 49.03 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอื่นๆ ลดลงจานวน 14.68 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่าง
ปี มกี ารทยอยจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยไปบางส่วน
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ในปี 2561 กลุ่มบริษทั มีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 7.59 ล้านบาท โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.08 ของรายได้
รวมของกลุ่มบริษทั ตามลาดับ โดยต้นทุนทางการเงินทีล่ ดลงในปี 2561 เนื่องจากจากในระหว่างปี มกี ารชาระคืนเงินกู้ยมื
จากสถาบันการเงิน และบางส่วนเกิดจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในระหว่างปี
ปี 2562
ต้นทุนของกลุ่มบริษัทระหว่างปี 2562 สามารถจาแนกได้เป็ น 2 กลุ่มตาม ลักษณะของรายได้ คือ ต้นทุนขาย
และต้นทุนในการให้บริการ
โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายเท่า กับ 20.42 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 62.91 ของรายได้จากการ
ขายของแต่ละช่วงเวลา ตามลาดับ
ต้นทุนขายในปี 2562 มียอดลดลง มีสาเหตุหลักมาจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและส่วนงานทีย่ กเลิก
ในระหว่างปี ทัง้ ส่วนงานของธุรกิจจาหน่ ายอุปกรณ์ส่อื สาร และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และในปี 2561 บริษัทมีการ
รับรู้ต้นทุนขายจากธุรกิจพลังงาน จากการจาหน่ ายอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลัง งานให้แก่กลุ่มผู้รบั เหมาติดตัง้ ระบบ
ประหยัดพลังงาน
ในปี 2562 มีมลู ค่าต้นทุนค่าบริการเท่ากับ 1.24 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.41 ของรายได้
ค่าบริการ ตามลาดับ
ต้นทุนค่าบริการในปี 2561 บริษทั มีเพียงแค่รายได้ส่วนแบ่งจากการเข้าไปดาเนินงานร่วมลงทุน กับบริษทั แห่ง
หนึ่ง และในปี 2562 เป็ นต้นทุนจากการรับฟื้ นฟูแบตเตอรี่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2562 เท่ากับ 54.51 ล้านบาท โดยคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 2,523.61 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้ย่นื ) ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้งา่ ยในการ
บริหารงาน ค่าใช้ง่ายสานักงาน ค่ารอบแทนกรรมการ ค่าเสื่อม ราคา และค่าใช้ง่ายอื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั เป็ นค่าใช้จ่ายทีม่ ไี ด้ฝันแปรโดยตรงกับรายได้
ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 54.51 ล้านบาท ตามคาดับ โดยติดเป็ นสัดส่วน \ร้อยละ
2,523.61 ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อ่นื ) ของาลุ่มบริษทั ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอื่นๆ ลดลงจานวน 14.68 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี มกี ารทยอยจ้าหน่ ายเงิ น
ลงทุนในบริษทั ย่อยไปบางส่วนในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าเผื่อประมาณการหนี้สนิ จากภาระค้า
ประกัน จานวน 11.68 ล้านบาท ขาดทุนจากการค้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวขึน้ จานวน 1.71 ล้านบาท การตัง้ ประมาณ
การหนี้สงสัยจะสูญจานวน 5.62 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอื่นๆ จานวน 34.50 ล้านบาท
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 2.77 ล้านบาท โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 128.24 ของ
รายได้รวมของกลุ่มบริษทั โดยต้นทุนทางการเงินทีล่ ดลงในปี 2562 เนื่องจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื รม
ยมยาวลง จากร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 7.5
ปี 2563
ต้นทุนขายในปี 2563 มีจานวนเงินรวม 4.08 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนขายจากธุรกิจจาหน่ ายน้าประปา
บนเกาะเสม็ด จานวนเงินรวม 2.39 ล้านบาท และต้นทุนขายจากธุรกิจซื้อมาขายไป จานวนเงินรวม 1.70 ล้านบาท
กลุ่มบริษทั มีต้นทุนบริการรวมจานวน 19.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2562
บริษทั มีตน้ ทุนบริการรวม 1.24 ล้านบาท มียอดเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจานวน 18.16 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1,464.51 โดย
ในปี 2563 ต้นทุนค่าบริการเป็ นต้นทุนจากธุรกิจให้บริการด้านบุคลากรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเพิง่ เริม่ ดาเนินงาน
เมื่อปลายปี 2562
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั เป็ นค่าใช้จ่ายทีม่ ไิ ด้ผนั แปรโดยตรงกับรายได้
กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 35.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของ
ปี 2562 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 34.51 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 1.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.48
กลุ่มบริษทั มีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 1.96 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2562
บริษทั มีต้นทุนทางการเงิน จานวน 2.77 ล้านบาท ลดลง จานวน 0.81 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.24 เนื่องจากจากใน
ระหว่างปี มีการชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ไตรมาส 2 ปี 2564
ในงบการเงิน รวม 6 เดือ นแรกของบริษัท ในปี 2564 บริษัท มีค่ า ใช้จ่ า ยรวมจ านวน 70.47 ล้ า นบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ทีบ่ ริษทั มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 31.80 ล้านบาท บริษทั มียอดเพิม่ ขึน้
จานวน 38.67 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 121.61 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีต้นทุนขาย และต้นทุนการ
ให้บริการ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ของบริษทั ในทัง้ สองส่วนนี้ อย่างไรก็ดี ในงบ
การเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษทั ในปี 2563 บริษทั มีรายจ่ายอื่น จานวน 5.82 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากตัง้ ค่าเผื่อประมาณ
การหนี้สนิ จากภาระค้าประกัน ทีถ่ ูกเรียกชาระตามคดีความโดยรายการดังกล่าวได้มกี ารกลับรายการไปแล้วส่วนหนึ่งในปี
ช่วงปี 2564
ในงบการเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษทั ในปี 2564 บริษทั มีตน้ ทุนขายจานวน 21.21 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีต้นทุนขายจานวน 0.83 ล้านบาท บริษัทมียอดเพิม่ ขึ้นจานวน 20.39
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2,458.99 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมียอดขายเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้ าที่
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ จึงมียอดต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ เช่นเดีย่ วกัน
ในงบการเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษทั ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการจานวน 29.58 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ทีบ่ ริษทั มีต้นทุนการให้บริการ จานวน 5.92 ล้านบาท บริษทั มียอด
เพิม่ ขึ้นจานวน 23.66 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 399.32 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีรายได้ค่าบริการจาก
โครงการ USO เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ จึงมียอดต้นทุนการให้บริการเพิม่ ขึน้ เช่นเดีย่ วกัน
ในงบการเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษทั ในปี 2564 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 19.68 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 19.22 ล้านบาท บริษัทมี
ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 0.45 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.36 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั อยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียง
กับงวดทีผ่ ่านมา
7.1.3

กาไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานในปี 2561 MORE มีผลกาไรสุทธิเป็ นจานวนเงิน 119.63 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562
MORE มีผลขาดทุนสุทธิ 18.21 ล้านบาท ลดลง 131.84 ล้านบาทจากปี ก่อนหน้าหรือคิดเป็ นร้อยละ 119.01 ในขณะทีป่ ี
2563 MOREมีผลขาดทุนสุทธิ 48.78 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า 30.57 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 167.87
เมื่อเทียบกับปี 2562
ปี 2561
ในปี 2561 บริษัทมีการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยหลายแห่งและดาเนินการธุรกิจพลังงานที่เพิง่ เริ่มใน
ปลายไตรมาส 4 ปี 2561 ซึง่ มีสดั ส่วนกาไรขัน้ ต้นทีร่ อ้ ยละ 37.09
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กลุ่มบริษทั มีผลกาไร(ขาดทุน)สุทธิในปี 2561 มีผลกาไรสุทธิเท่ากับ 119.63 ล้านบาท ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาในส่วน
ของความสามารถในการทากาไรนัน้ พบว่า อัตรากาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรสุทธิในปี 2561 นัน้ เพิม่ ขึน้ จากธุรกิจพลังงาน
จากการจาหน่ายอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมาติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงาน
ปี 2562
กลุ่มบริษัทมีผลกาไร(ขาดทุน )สุทธิในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 18.21 ล้านบาท ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาใน
ส่วนของความสามารถในการทากาไรนัน้ พบว่าในปี 2562 อัตรากาไรขัน้ ต้นจากรายได้ ค่าบริการฟื้ นฟูแบตเตอรี่ และการ
รับงานบริหารบุคคลให้กบั บริษทั แห่งหนึ่ง
ปี 2563
ในปี 2563 ธุรกิจสาธารณูปโภค มีสดั ส่วนกาไรขัน้ ต้นที่ร้อยละ 41.06 และธุรกิจบริการ บริษัทมีสดั ส่วนกาไร
ขัน้ ต้น อยู่ทร่ี อ้ ยละ 12.06 ในปี 2563 กลุ่มบริษทั มีผลขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั เท่ากับ 48.78 ล้านบาท ปี 2562
ขาดทุน สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั เท่ากับ 15.94 ล้านบาท
ไตรมาส 2 ปี 2564
ในงบการเงินรวมบริษทั มีผลกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่จานวน 21.73 ล้านบาทหรือมีอตั ราส่วนกาไรสุทธิทร่ี อ้ ย
ละ 23.30 ในขณะทีป่ ี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เป็ นจานวน 14.65 ล้านบาทเนื่องจากบริษทั มี
รายได้รวม ทีม่ ยี อดสูงกว่าในงวดเดีย่ วกันของปี 2563 ถึงแม้ว่าต้นทุนการขายและต้นทุนการให้บริหารจะเพิม่ ขึน้ มา
เช่นเดียวกัน แต่กาไรจากการดาเนินงานในส่วนดังกล่าวมีมากกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ซึง่ มียอดค่าใช้จ่ายที่
อยู่ในระดับเดียวกันในงวดดังกล่าวของทัง้ สองปี อีกทัง้ บริษทั ยังมีรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงทาให้กาไร
สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่เพิม่ มากขึน้
7.2

การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น

7.2.1

สิ นทรัพย์
ปี 2561
ในส่วนของฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั นัน้ ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 529.02 ล้าน
บาท ตามลาดับ
สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อย
ละ 32-64 ของสินทรัพย์รวมในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา โดยสินทรัพย์หลักในปี 2561 ได้แก่ (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด และเงิน ลงทุ น ชัว่ คราว (2) ลู ก หนี้ ก ารค้า และลู ก หนี้ อ่ืน สุ ท ธิ (3) ส่ ว นปรับ ปรุ ง อาคารเช่ า และอุ ป กรณ์ แ ละ (4)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคิดเป็ นร้อยละ60.88ร้อยละ2.70ร้อยละ0.67และร้อยละ16.20เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม
ตามลาดับโดยมีรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์หลักดังนี้
ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษทั มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัวคราวเท่
่
ากับ 322.09
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 60.88 ของสินทรัพย์รวม
โดย ณ สิน้ ปี 2561 ประกอบด้วย (1) รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 321.99 ล้านบาท ซึ่ง
เพิม่ ขึ้นจากสิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 243.57 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากในช่วงสิ้นปี กลุ่มบริษัทได้รบั เงินจากการจาหน่ ายเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อย
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ทย่ี งั ไม่ออกใบแจ้งหนี้ ตั ๋ว
เงินรับและลูกหนี้อ่นื สุทธิ โดย ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษทั มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ 41.33 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 2.70 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท ในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้า นโยบายการตัง้
สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาแบบเฉพาะเจาะจงและดูความเหมาะสมของยอดคงเหลือโดยผูบ้ ริหาร
โดย ณ สิน้ ปี 2561 ไม่มยี อดสินค้าคงเหลือเนื่องจากบริษทั มีการจาหน่ายธุรกิจจาหน่ ายอุปกรณ์ส่อื สาร ส่งผลให้
ไม่มยี อดคงเหลือในรายการดังกล่าว
ส่วนรายการอื่นๆ อาทิ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนนัน้ ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ได้แก่ ลิขสิทธิ ์
ภาพยนตร์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น และค่าความนิยม รวมทัง้ สิน้ 1.09 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.09 ของสินทรัพย์
รวม
ปี 2562
ในส่วนของฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั นัน้ ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 509.76 ล้าน
บาท
ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัวคราวเท่
่
ากัน 34.14
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยเละ 6.68 ของสินทรัพย์รวม
โดย ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วยรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 321.99 ล้านบาท ซึ่ง
เพิม่ ขึ้นจากสิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 243.57 ล้านบาท ซึ่งเกิดยากในช่วงสิ้นปี กลุ่มบริษัทได้รบั เงินจากการจาหน่ ายเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อย และลดลงในสิน้ ปี 2562 เนื่องจากนาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ทย่ี งั ไม่ออกใบแจ้งหนี้ ตั ๋ว
เงินรับและลูกหนี้อ่นื สุทธิ โดย ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษทั มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ 16.64 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 3.27 ของสินทรัพย์รวม
ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษทั ในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าทีเ่ กิดจากการขายอุปกรณ์ในระบบประหยัด
หลังงานให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมาติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงาน
นโยบายการตัง้ สารองค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณาแบนเฉพาะเจาะจะ และดูความเหมาะสมของยอดคงเหลือ
โดยผูบ้ ริหาร
โดย ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือเท่ากับ 25.98 ล้านบาท ซึ่งติดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ร้อยละ 5.10
ของสินทรัพย์รวมใน โดยสัดส่วนสินค้าคงเหลือในปี 2562 สินค้าคงเหลือ เป็ นอุกรณ์ประหยัดพลังงานขนาดเล็ก
ส่วนรายการอื่นๆ อาทิ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนนัน้ ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้แก่ สิขสิทธิ ์
ภาพยนตร์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น และค่าความนิยม รวมทัง้ สิน้ 0.88 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์
รวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในปี 2562 ประกอบด้วย อาคารชุดจานวน 4 ห้อง และในระหว่างปี 2562 ได้มี
การจาหน่ายห้องทุดออกไปจานวน 1 ห้อง และซื้อห้องทุดจานวน 148 ห้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ปี 2563
ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษทั มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 4.90 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 0.92 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
โดย ณ สิน้ ปี 2563 ประกอบด้วยรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 4.90 ล้านบาท ซึ่งลดลง
จากสิน้ ปี 2562 ซึง่ เท่ากับ 29.16 ล้านบาท
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ท่ยี งั ไม่ออกใบแจ้งหนี้
และลูกหนี้อ่นื สุทธิ โดย ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษทั มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิ เท่ากับ 22.23 ล้านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.19 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท ในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการจาหน่ ายอุปกรณ์ ในระบบ
ประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมาติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงานนโยบายการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจารณา
แบบเฉพาะเจาะจง และดูความเหมาะสมของยอดคงเหลือโดยผูบ้ ริหาร
โดย ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือเท่ากับ 24.45 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.61
ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา โดยสินค้าคงเหลือในปี 2563 นัน้ เป็ นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานขนาดเล็ก
ทัง้ นี้ นโยบายในการตัง้ สารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า จะพิจารณาจากมูลค่าทีค่ าดว่าจะจาหน่ ายได้ใน
อนาคตหากมูลค่าทีค่ าดว่าจะจาหน่ ายได้ในอนาคตต่า กว่ามูลค่าทีบ่ นั ทึกไว้จะทาการตัง้ สารอง ในส่วนการสารองค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมัยของบริษทั จะพิจารณาสินค้าคงคลังเป็ นการเฉพาะเจาะจง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในปี 2563 เท่ากับ 262.57 ล้านบาท ประกอบด้วย ห้องชุดจานวน 149 ห้อง ใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึง่ ลดลงจากปี 2562 จานวนเงินรวม 47.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.18 เนื่องจาก
ในระหว่างปี ได้มกี ารจาหน่ายห้องชุดออกไป จานวน 3 ห้อง
ไตรมาส 2 ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 550.33 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 19.97 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.77 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์ ทีจ่ านวน 34.51 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการทีบ่ ริษทั วางเงินมัดจาเพิม่ ในส่วนของทีด่ นิ เปล่า
7.2.2

หนี้ สิน

ปี 2561
ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สนิ รวมเท่ากับ 166.80 ล้านบาทตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 31.53
ของหนี้สนิ รวม ซึ่งหนี้สนิ ณ สิน้ ปี 2561 ซึ่งลดลงร้อยละ 247.84 จากสิน้ ปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จานวน 135.40 ล้านบาท การลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จานวน 65.82 ล้านบาท และประมาณการ
จากคดีความ 19.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิน้ ปี ก่อน
โดยส่วนประกอบหลักของหนี้สนิ ของกลุ่มบริษทั ในช่วงปี 2561 ได้แก่หนี้สนิ หมุนเวียน ซึ่งมีสดั ส่วนเท่ากับ ร้อย
ละ 30.93 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เป็ นหลัก โดยในปี 2561
บริษทั มีภาระหนี้สนิ จากภาระค้าประกันเท่ากับร้อยละ 18.14 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม โดยหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ของกลุ่มบริษทั ได้แก่ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น เช่น ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เป็ นต้น
ดังนัน้ จากโครงสร้างหนี้สนิ ข้างต้น จะเห็นว่าแหล่งทีม่ าของเงินทุนหลัก จะมาจากเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยมื
ระยะสัน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนเท่ากับ
14.97 ล้านบาท โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 2.83 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุน้ รวม ซึ่งการลดลงของรายการเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ส่วนใหญ่มาจากการยกเลิกการดาเนินงานและจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ซึ่งดาเนินธุรกิจสื่อ
โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ส่อื สาร ในช่วงปลายปี 2561
ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันและกิจการอื่น เท่ากับ 0.69 ล้านบาท โดย
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.13 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุน้ รวม ซึ่งบริษัทได้กู้ยมื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ส่วน
หนึ่งเพื่อใช้ในการลงทุนในบริษทั ต่างๆ รวมทัง้ ค่าซื้อลิขสิทธิต์ ่างๆ เป็ นต้น
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ณ สิ้ น ปี 2561 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นเท่ า กั บ 327.36 ล้ า นบาทซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หุ้ น สามั ญ จ านวน
6,547,183,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท
ส าหรับ ทุ น ช าระแล้ ว ของบริษัท ณ สิ้น ปี 2561 เท่ า กับ 326.54 ล้ า นบาท ตามล าดับ โดย ณ สิ้น ปี 2561
ประกอบด้วย หุน้ สามัญจานวน 6,530,871,600 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท
ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 362.22 ล้านบาท ทัง้ นี้ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ณ สิน้ ปี 2561
มาจากการทีบ่ ริษทั มีการเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 123.92 ล้านบาท
ปี 2562
ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษทั มีหนี้สนิ รวมเท่ากับ 165.54 ล้านบาท โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 32.48 ของหนี้สนิ
รวม
โดยส่วนประกอบหลักของหนี้สนิ ของกลุ่มบริษทั ในช่วงปี 2562 ได้แก่ หนี้สนิ หมุนเวียน ซึง่ มีสดั ส่วนเท่ากัน ร้อย
ละ 32.20 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เป็ นหลัก โดยในปี 2562
บริษทั มีภาระหนี้สนิ จากภาระค้าประกันเท่ากับร้อยละ 21.11 ของหนี้สนิ และส่วนของผูม้ อื หุน้ รวม โดยหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ของกลุ่มบริษทั ได้แก่ หนี้สนิ ตามสัญญาเข่าการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดังนัน้ จากโครงสร้างหนี้สนิ ข้างต้น จะเห็นว่าแหล่งทีม่ าของเงินทุนหลัก จะมาจากเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยมื
ระยะสัน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ของบริษทั โดย ณ สิน้ 2562 กลุ่มบริษทั มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เท่ากัน 6.26
ล้านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.23 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ซึง่ การลดลงของรายการเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ ชื่นส่วนใหญ่มาจากการยกเลิกการดาเนินงานและจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ซึ่งดาเนินธุรกิจสื่อ
โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ส่อื สาร ในช่วยปลายปี 2564
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 325.54 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง ณ สิน้ ปี 2562 ประกอบด้วย หุน้
สามัญจานวน 6,530,871,595 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท
สาหรับทุนชาระแล้วของบริษทั ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 326.54 ล้านบาท โดย ประกอบด้วย หุ้นสามัญจานวน
6,530,871,600 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 344.22 ล้านบาท ทัง้ นี้ ส่วนของผูม้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ณ สิน้ ปี 2561
มาจากการทีบ่ ริษทั มีการเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 123.42 ล้านบาท
ปี 2563
ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษทั มีหนี้สนิ รวมเท่ากับ 234.91 ล้านบาทตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 44.30 ของ
หนี้สนิ รวม ซึ่งหนี้สนิ ณสิ้นปี 2563 ซึ่งเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 41.82 จากสิ้นปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของเจ้า หนี้
การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจานวน 62.97 ล้านบาท การเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จานวน 34.60 ล้านบาท และ
ประมาณการจากคดีความ 11.67 ล้านบาท
โดยส่วนประกอบหลักของหนี้สนิ ของกลุ่มบริษทั ในช่วงปี 2563 ได้แก่ หนี้สนิ หมุนเวียน ซึ่งมีสดั ส่วนเท่ากับร้อย
ละ 43.55 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเป็ นหลัก โดยใน
ปี 2563 บริษทั มีภาระหนี้สนิ จากภาระค้าประกันเท่ากับร้อยละ 22.49 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม โดยหนี้สนิ ไม่
หมุนเวียนของกลุ่มบริษทั ได้แก่ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดังนัน้ จากโครงสร้างหนี้สนิ ข้างต้น จะเห็นว่าแหล่งทีม่ าของเงินทุนหลัก จะมาจากเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยมื
ระยะสัน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษทั มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จานวน 69.23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบการเงินงวดเดียวกันของปี 2562 บริษทั มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จานวน 6.26 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 62.97
ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 1,005.91 ซึ่งการเพิม่ ขึน้ ของรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่มาเกิด
จากธุรกิจจาหน่ายน้าประปาบนเกาะเสม็ด เนื่องจากอยู่ระหว่างการจ่ายชาระหนี้ตามเครดิตทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหนี้การค้า
ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันและกิจการอื่น เท่า กับ 34.60 ล้านบาท
โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.53 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมตามลาดับ ซึง่ บริษทั ได้กยู้ มื เงินระยะสัน้ ส่วนหนึ่งเพื่อ
ใช้ในการลงทุนในโครงการก่อสร้างเพื่อจาหน่ายน้าประปาบนเกาะเสม็ด และเพื่อใช้ในการหมุนเวียนภายในบริษทั เป็ นต้น
ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว เท่ากับ 326.54 ล้านบาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญจานวน
6,530,871,595 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท โดยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 295.45 ล้านบาท
ไตรมาส 2 ปี 2564
ณวันที่30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนี้สนิ รวม 232.76 ล้านบาทลดลงจานวน 2.16 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
0.92 จากณวันที่31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และ
ประมาณการหนี้สนิ จากภาระค้าประกัน ทัง้ นี้ บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันและกิจการอื่น เพิ่มขึน้ อีก
6.40 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว เท่ากับ 326.54 ล้านบาท ประกอบด้วย หุน้
สามัญจานวน 6,530,871,595 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท โดยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 317.58 ล้านบาท
7.2.3

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ MORE ณ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 295.45 ล้านบาท โดยมีขาดทุน
สะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรจานวน 958.41 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ MORE ณ 30 มิถุนายน 2564 ในงบการเงินรวมเท่ากับ 317.58 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 31
ธันวาคม 2563 เป็ นผลมาจากขาดทุนสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ในงวดหกเดือนปี 2564 โดยขาดทุนสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรมี
มูลค่า 936.61 ล้านบาท
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เอกสารแนบ 4 :สรุป MOU ที่สาคัญ
การประกอบธุรกิจ MMD ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยปั จจุบนั ได้เข้าร่วมลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
(1) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ “การบูร” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข (2) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (3) บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการส่งเสริมผูป้ ระกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มกี ารขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติของประเทศด้าน
สมุนไพรและได้ดาเนินการค้นคว้าวิจยั ผลิตภัณฑ์จากสมุ นไพรไทยเพื่อเพิม่ ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลาย ขยายช่อง
ทางการจาหน่ ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้งา่ ยขึน้ และรวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาจาหน่ ายเพื่อ
เพิม่ ศักยภาพของสินค้าสมุนไพรไทย โดยมีการเตรียมการวางแผนดาเนินการเพื่อจัดทาแฟรนไชส์ต่อไป โดย MMD จะได้
สิทธิในการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “การบูร” จัดวางแผนการขาย มีสทิ ธิในการแต่งตัง้ ตัวแทนขาย ผลิต
สินค้าด้วยตนเอง หรือให้สทิ ธิแก่บุคคลใดในการผลิตสินค้า โดยกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จะช่วย
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สนับสนุ นการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้การสนับสนุ น MMD สาหรับการปลูก วิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับยาสมุนไพรสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานจะให้สทิ ธิการใช้เครื่องหมายการค้า “การบูร”
แก่ MMD และจะสนับสนุ นองค์ความรู้ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้สมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานจะได้รบั การแบ่งปั นผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 20.00 ของผลกาไรต่อปี จาก MMD
(2) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การส่งเสริมตลาดกลางในการจาหน่ ายวัตถุดบิ สมุนไพรไทย” ระหว่าง 4
หน่ วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2) กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) บริษทั ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด (ตลาดไท) (4) บริษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด ซึง่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างตลาดกลาง วัตถุดบิ สมุนไพรไทย สร้าง
พืน้ ทีซ่ ้อื ขายให้แก่ผซู้ ้อื และเกษตรกร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากลโดย MMD มีหน้าทีป่ ระสานงาน
และพัฒนาตลาดกลางในรูปแบบออนไลน์เพื่อซื้อขายวัตถุดบิ และวัตถุดบิ แปรรูปปสมุนไพร บริษทั ไทย แอ็กโกร เอ็กซ
เชนจ์ จากัด (ตลาดไท) มีหน้าทีห่ ลักในการสนับสนุ นและจัดหาเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางในการนาสินค้าวัตถุดบิ และ
วัตถุดบิ แปรรูปสมุนไพรมาจาหน่ าย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกรมส่งเสริมการเกษตรร่วม
ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ
(3) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุข ภาพจากกัญชา กัญชง และ
กระท่อมแบบครบวงจร” ระหว่าง 3 หน่ วยงาน ได้แก่ (1) บริษัท มอร์เมดดิคลั จากัด (2) กรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก (3) แพทย์สมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานโดย MMD จะมีสทิ ธิปลูก ผลิต วิจยั
สั ่งผลิต รับจ้างผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งเสริมสุขภาพจากกัญชา กัญชง และใบกระท่อมเชิงพาณิชย์ โดยจะได้รบั การสนับสนุ นและ
ส่ ง เสริม จากกรมการแพทย์แ ผนไทย และการแพทย์ท างเลือ ก ในการน าเข้า เมล็ด พัน ธุ์ และท าการวิจ ัยและพัฒนา
ผลิต ภัณฑ์ และได้ร ับ การสนั บ สนุ น จากสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในการให้ค วามรู้และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้สมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานจะได้รบั การแบ่งปั น
ผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 20.00 ของผลกาไรต่อปี จาก MMD
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(4) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “ผลิตเครื่องสาอาง” ระหว่าง 2 หน่ วยงาน ได้แก่ (1) บริษทั มอร์เมดดิคลั
จากัด (2) บริษัท ภูฐาปั ญญาออกานิค จากัด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อผลิตเครื่องสาอางซึ่งมี
ส่วนผสมสารสกัดจากกัญชง และ/หรือสารสกัด CBD ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
โดย MMD จะเป็ นผูว้ ่าจ้างให้บริษทั ภูฐาปั ญญาออกานิค จากัด ดาเนินการผลิตเครื่องสาอางในรูปแบบดังกล่าว
(5) บันทึกความเข้าใจ โครงการการวิจยั และพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษทั มอร์เมดดิคลั จากัด กับ
มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ร่ ว มกัน วิจ ัยและพัฒนาสายพัน ธุ์กัญ ชาและกัญ ชง พัฒ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขยายพันธุ์ การเพาะปลูกการผลิตเพื่อการสกัดสารในกัญชงและกัญชา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจยั และพัฒนา
เพื่อนาเมล็ดไปทาเป็ นอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้จากลาต้น แกน และเปลือก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ ทางการแพทย์ อาหาร เครื่อ งสาอาง และประโยชน์ ด้า นอุต สาหกรรมพาณิ ชย์ โดย MMD มีห น้ า ที่จดั หา
งบประมาณ และอุปกรณ์ในการดาเนินงานศึกษาหาองค์ความรูข้ องนักวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใด โดยสิทธิในองค์ความรูแ้ ละทรัพย์ทางปั ญญาที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการโครงการวิจยั ให้เป็ น
สิทธิร่วมกันของทัง้ สองฝ่ าย
(6) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง บริ ษั ท มอร์ เ มดดิ ค ั ล จ ากั ด กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการพัฒนา
งานวิจยั และนวัตกรรมพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ผลิตสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชุนหรือเกษตรกรให้สามารถดาเนินการผลิตพืชเสพติดให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน โดย MMD มีหน้าทีจ่ ดั หา
งบประมาณและรับซื้อผลผลิตจากการดาเนินโครงการของมหาวิทยาลัย โดยสิทธิในองค์ความรูแ้ ละทรัพย์ทางปั ญญาที่
เกิดขึน้ จากการดาเนินการโครงการวิจยั ให้เป็ นสิทธิร่วมกันของทัง้ สองฝ่ าย

288

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทัง้ หมดของกิจการ
โดยการอาศัยมติทป่ี ระชุมผู้ถือหุน้ (Whitewash)
1.

ชื่อผู้ขอผ่อนผัน

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) (“MORE” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน”) มีควำมประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “กิจการ”) โดยอำศัยมติท่ปี ระชุม
ผู้ถือหุ้นของกิจกำร (Whitewash) ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพย์ ท่ี สก. 29/2561
เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำร โดยอำศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจกำร
ลงวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
2.

จานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารขอ
ผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทัง้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ (Whitewash)

เนื่องด้วยกำรผ่อนผันกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำรโดยอำศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นีจ้ ะต้อง
ได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงั กล่ ำวมิให้นบั รวมกำรออกเสียงของบุคคลตำมมำตรำ 258 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของผูข้ อผ่อนผัน หรือบุคคลที่
กระทำกำรร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลดังกล่ำว
ในกรณีนี ้ ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครัง้ นี ้ ผูข้ อผ่อนผันและบุคคลตำม
มำตรำ 258 ของผูข้ อผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำกำรร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของ
บุคคลดังกล่ำว ไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิกำรขอผ่อนผันกำรทำคำ
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำรโดยอำศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครัง้ นี ้ ผูข้ อผ่อนผันจะถือหุน้ ในบริษัท
จำนวน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมด
ของบริษัท ดังนี ้ ผูข้ อผ่อนผันจะสำมำรถถือหุน้ ของบริษัท และ/หรือได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ของบริษัท เพิ่มเติมในอนำคตอีกไม่เกิน
ร้อยละ13.93 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วทัง้ หมดของบริษัท จึงจะไม่มีหน้ำที่ท่ตี อ้ งทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
กิจกำร
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น จึงไม่มีผถู้ ือหุน้ ของบริษัทซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิกำรขอผ่อน
ผันกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจกำรโดยอำศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของกำรประชุมวิสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ของบริษัท ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564
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3.

วิธีการกาหนดราคาหลักทรัพย์ทเี่ สนอขายและเหตุผลในการกาหนดราคาดังกล่าว

กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผลู้ งทุนซึ่ งเป็ นบุคคลในวงจำกัดในครัง้ นีเ้ ป็ นกำรเสนอขำยหุน้ ที่ออก
ใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ คณะกรรมกำรบริษัทมีมติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจนเพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ชดั เจน ในรำคำ 0.12083 บำทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ำรวมไม่เกิน 200,000,000 บำท
ซึ่ ง เป็ น รำคำเสนอขำยที่ ต่ ำ กว่ ำ ร้อ ยละ 90 ของรำคำตลำดตำมหลัก เกณฑ์ ป ระกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ ตลำดทุ น ที่
ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”)
โดยบริษัทกำหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของรำคำตลำด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของรำคำตลำด จึงเข้ำข่ำยเป็ นกำรเสนอขำยหุน้ ที่
ออกใหม่ในรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำตลำดตำมประกำศ ทจ. 72/2558 ดังนัน้ นอกเหนือจำกที่บริษัทจะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ให้เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผลู้ งทุนด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว จะต้องไม่มีผูถ้ ือหุน้ จำนวนรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ำนกำรเสนอขำยหุน้ ในรำคำดังกล่ำว และบริษัทจะต้องได้รบั อนุญำต
ให้เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตำมประกำศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
บริษัทกำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 0.12083
บำทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ำ 200,000,000 บำท เป็ นรำคำที่ตกลงเจรจำกันระหว่ำงบริษัทกับ MORE ที่อำ้ งอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชี
ของบริษัท โดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 0.05 บำทต่อหุน้ เนื่องจำก
รำคำตลำดเป็ นรำคำที่สะท้อนภำพ ณ จุดเวลำใดเวลำหนึ่งเท่ำนัน้ ไม่ได้สะท้อนภำพพืน้ ฐำนที่แท้จริงของบริษัท และกำรใช้วิ ธี
ประมำณกำรในอนำคตก็ไม่เหมำะสม เนื่องจำกสภำวกำรณ์โรคระบำดในปั จจุบัน ทำให้คำดกรณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบัน
ค่อนข้ำงยำก จึงทำให้จำเป็ นต้องพิจำรณำตำมมูลค่ำทำงบัญชีเป็ นหลัก โดยรำคำที่ทงั้ สองฝ่ ำยตกลงกันเป็ นรำคำประมำณ 2.4
เท่ำของมูลค่ำตำมบัญชี ซึ่งเหมำะสมกับสถำนะปั จจุบันของบริษัท ซึ่งได้คำนึงถึงสภำวะปั จจุบันที่บริษัทอยู่ระหว่ำงปรับ
แผนกำรดำเนินธุรกิจโดยกำรชะลอธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำในกลุ่มแก๊ดเจ็ต (Gadgets) และมุ่งเน้นธุรกิจด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
(Healthcare & Wellness) โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่สำมำรถสร้ำงผลกำไรให้บ ริษัทได้อย่ำงชัดเจน และธุรกิจที่กำลังจะ
ได้เข้ำมำของ MMD จะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้บริษัทได้ เมื่อมำรวมกับธุรกิจที่มีอยู่น่ำจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุน้
โดยรวมได้
ทัง้ นี ้ รำคำตลำดสำหรับกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ MORE คำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของ
หุน้ สำมัญของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ MORE เป็ นบุคคลในวงจำกัด คือ
ระหว่ ำ งวั น ที่ 20 สิ ง หำคม 2564 ถึ ง 9 กั น ยำยน 2564 ซึ่ ง มี ร ำคำเท่ ำ กั บ 0.68 บำท (ข้ อ มู ล จำก SETSMART ตำม
www.setsmart.com)
นอกจำกนี ้ หำกรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุน้ ของบริษัท
ก่อนวันแรกที่มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้ำที่หำ้ มมิให้ MORE ขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวทัง้ หมดภำยใน
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ระยะเวลำ 1 ปี นบั แต่วนั ที่หนุ้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภำยหลังจำก
วันที่หนุ้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่ำวเริ่มทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน MORE จึงจะ
สำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกสั่งห้ำมขำยดังกล่ำวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมขำย ทั้งนี ้ ตำม
หลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำคำขอให้รบั หุน้
สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (และที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม)
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1

เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่มทุนของบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ MORE เพื่อชำระเป็ น
ค่ำตอบแทนกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ MMD ในครัง้ นี ้ จะทำให้บริษัทไม่มีภำระทำงกำรเงินเพิ่มเติมหำกบริษัทต้องดำเนินกำรหำ
เงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่กำรเพิ่มทุน อำทิ กำรกูย้ ืมเงิน อำจทำให้บริษัทมีภำระเงินกูย้ ืมที่เพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้ กำรได้มำซึ่งหุน้
สำมัญจำนวน 249,998 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท ใน บริษัท มอร์ เมดดิคลั จำกัด (“MMD”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุน้
โดย MORE จะช่ ว ยสร้ำ งโอกำสในกำรต่ อ ยอดทำงธุ ร กิ จ ด้ำ นกำรส่ ง เสริม สุข ภำพ (Healthcare & Wellness) ของบริษั ท
เนื่องจำก MMD ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มี แนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง
และบริษัทจะได้รบั ผลตอบแทนจำกธุรกิจดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
ด้วยเหตุดงั กล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีควำมจำเป็ นในกำรเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อนำหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนไปใช้ชำระเป็ นค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมดของ MORE แทนกำรชำระด้วยเงินสด
4.2

เหตุผลในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน ประโยชน์ทบ่ี ริษัทจะได้รับจากการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย

คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรเสนอขำยหุ้น เพิ่ ม ทุ น ให้แ ก่ บุ ค คลในวง จ ำกัด ในครั้ง นี ้ เป็ น กำรช ำระ
ค่ำตอบแทนตำมแผนกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ MMD ระหว่ำง บริษัท กับ MORE โดยไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นเงินสดทัง้ จำนวน
ทำให้ไม่กระทบสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยสร้ำงโอกำสในกำรต่อยอดทำงธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและบริษัทคำดว่ำจะได้รบั ผลตอบแทนที่ดีจำกธุรกิจ
ดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจำกัดในครัง้ นีจ้ ะทำให้บริษัทได้มำซึ่งธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของ MMD เป็ นกำรเฉพำะ จึงเป็ นวิธีกำรจัดเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนที่เหมำะสมกับแผนธุรกิจของบริษัท โดยกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่นกั ลงทุนที่มีควำมพร้อม และมีควำมสนใจที่จะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยตรงนัน้ ทำให้มีควำม
แน่นอนว่ำบริษัท จะสำมำรถระดมทุนได้ในระยะเวลำอันสั้น ส่งผลให้บริษัทสำมำรถกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรที่บริษัทอยู่
ระหว่ำงกำรศึกษำ และเจรจำได้ทนั ที อีกทัง้ กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะไม่เป็ นภำระต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในกำรเพิม่ ทุน
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสำมำรถรักษำสภำพคล่องและผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึน้ นอกจำกนี ้ หำกบริษัทดำเนินกำรหำเงินทุ นโดยวิธี
อื่นแทนที่กำรเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อำทิ กำรกูย้ ืมเงิน ซึ่งอำจทำให้บริษัทประสบปั ญหำทำงด้ำนเงินทุนหมุนเวียนและ
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กำรก่อภำระหนีส้ ินในจำนวนเงินที่สงู รวมถึงภำระดอกเบีย้ จ่ำยที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท หรือหำกเป็ นกำรเพิ่มทุนแก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมตำมสัดส่วน อำจมีควำมไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รบั จำกกำรระดมทุน และอำจเป็ นภำระต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จะต้อง
ชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำรที่มำกกว่ำกำรเพิ่มทุนแก่บคุ คลในวงจำกัด เป็ นต้น
ทั้งนี ้ บริษัทกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่บุ คคลในวงจำกัด (Private Placement)
โดยกำรกำหนดรำคำเสนอขำยไว้อย่ำงชัดเจนที่รำคำ 0.12083 บำทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นรำคำที่อำ้ งอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีของบริษัท
โดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีของบริษทั ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 0.05 บำทต่อหุน้ เนื่องจำกรำคำตลำด
ของหุน้ ของบริษัทเป็ นรำคำที่ไม่ได้สะท้อนภำพพืน้ ฐำนที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจำกสภำวกำรณ์โรคระบำดในปั จจุบัน ทำให้
คำดกรณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั ค่อนข้ำงยำก จึงทำให้จำเป็ นต้องพิจำรณำตำมมูลค่ำทำงบัญชีเป็ นหลัก โดยรำคำที่ทงั้ สองฝ่ ำย
ตกลงกันเป็ นรำคำประมำณ 2.4 เท่ำของมูลค่ำตำมบัญชี ซึ่งเหมำะสมกับสถำนะปั จจุบันของบริษัท ทั้งนี ้ รำคำเสนอขำยที่
0.12083 บำทต่อหุน้ เป็ นรำคำต่ำกว่ำร้อยละ 82.23 ของรำคำถั่วเฉลี่ยนำ้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง
15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเสนอวำระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้บริษัทเสนอขำยหุน้ ที่
ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่ำงวันที่ 20 สิงหำคม 2564 ถึง 9 กันยำยน 2564 ซึ่งเท่ำกับ 0.68
บำทต่อหุน้ (ข้อมูลจำก SETSMART ตำม www.setsmart.com)
ดังนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำรำคำเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำรกำหนดรำคำ
เสนอขำยต่ำกว่ำร้อยละ 82.23 ของรำคำตลำดของหุน้ ของบริษัท เป็ นรำคำที่เหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำทำงบัญชีของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เท่ำกับ 0.05 บำทต่อหุ้น ซึ่งได้คำนึงถึงสภำวะปั จจุบันที่บริษัทอยู่ระหว่ำงปรับแผนกำร
ดำเนินธุรกิจโดยกำรชะลอธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำในกลุ่มแก๊ดเจ็ต (Gadgets) และมุ่งเน้นธุรกิจด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (Healthcare
& Wellness) โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่สำมำรถสร้ำงผลกำไรให้บริษัทได้อย่ำงชัดเจน และธุรกิจที่กำลังจะได้เข้ำมำของ
MMD จะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้บริษัทได้ เมื่อมำรวมกับธุรกิจที่มีอยู่น่ำจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยรวมได้ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีผถู้ ือหุน้ จะได้รบั จำกธุรกิจที่มีควำมชัดเจนและอนำคตของ MMD จะทำให้ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ไม่เสียประโยชน์ นอกจำกนี ้ ทำให้บริษัทสำมำรถจัดหำแหล่งเงินทุนได้ตำมจำนวนที่ตอ้ งกำรเพื่อขยำยธุรกิจตำมแผนธุรกิจที่วำง
ไว้ ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจและสภำวะตลำดทุนในปั จจุบัน รวมถึงเงื่อนไขในกำรเสนอขำย เช่น กำรห้ำมขำยหุ้นภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด หำกเป็ นกำรเสนอขำยในรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำตลำดตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
จำกเหตุผลข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำกำรจัดสรรหุน้ และเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ MORE
นัน้ ถือเป็ นวิธีกำรระดมทุนที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้เงินทุนที่มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของบริษัทใน
ปั จ จุบัน ซึ่งจะท ำให้บริษัท สำมำรถระดมเงิน ทุนได้ในระยะเวลำอัน สั้น และบริษัท ไม่มีภำระทำงด้ำนทำงกำรเงินเพิ่มเติม
ในกรณีท่กี ำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนแก่ MORE ไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุน้ หรือกำรขอมติผ่อนผันกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท โดยอำศั ย มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ( Whitewash) ไม่ ผ่ ำ นกำรอนุ มั ติ จ ำกที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น
จะทำให้บริษัทไม่สำมำรถระดมทุนได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้และส่งผลกระทบต่อแผนกำรลงทุนในธุรกิจที่มีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องและมั่นคง รวมถึงบริษัทอำจเสียโอกำสกำรได้รบั ผลตอบแทนจำกธุรกิจดังกล่ำวซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่ำง
รวดเร็ว
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4.3

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผัน กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และข้อตกลงทีม่ ีนัยสาคัญระหว่างกัน

ก่อนกำรเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ MORE ไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม หรือ
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรเข้ำทำรำยกำรซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว MORE จะถือหุน้
รำยใหญ่ ในบริษัท โดยถือหุน้ จำนวนทั้งสิน้ 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุน้ ที่
จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด (ภำยหลังกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทหลังจำกกำรออกเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี)้
4.4

ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน และความเป็ นไปได้ของ
นโยบายหรือแผนบริหารกิจการดังกล่าว

ภำยหลังกำรจัดสรรหลักทรัพย์ท่ีขอผ่อนผันในครัง้ นี ้ บริษัทจะได้มำซึ่ง หุน้ สำมัญของ MMD ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนของ MMD ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร กำรได้มำซึ่งหุน้ สำมัญใน MMD ดังกล่ำว
จะทำให้บริษัทขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจด้ำนสุขภำพและสมุนไพร ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มี แนวโน้มกำรเจริญเติบโต
อย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง และทำให้บริษัทได้รบั ผลตอบแทนที่ม่นั คงจำกธุรกิจดังกล่ำวอันจะเป็ นกำรช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงสถำนะกำรเงินของบริษัท ทั้งนี ้ ผูข้ อผ่อนผันไม่มีนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ
โครงสร้ำงองค์กร และนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัท
นอกจำกนี ้ ผูข้ อผ่อนผันไม่ประสงค์ท่จี ะส่งตัวแทน หรือกรรมกำรใด ๆ เข้ำมำในบริษัท จึงทำให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำร
ชุดเดิมสำมำรถกำหนดทิศทำงธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ระหว่ำงบริษัท และ MORE
4.5

ความเห็นทีเ่ สนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่โดยไม่ต้องทา
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทัง้ หมดของบริษัทพร้อมทัง้ เหตุผล

คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเพื่ออนุมตั ิกำรผ่อนผันกำรทำคำเสนอซือ้
หลัก ทรัพ ย์ทั้ง หมดของกิจ กำรโดยกำรอำศัยมติท่ี ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น (Whitewash) เนื่ อ งจำกกำรผ่ อ นผัน กำรท ำคำเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลเมื่อพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยำย
และต่อยอดธุรกิจของบริษัทในอนำคต และผลประโยชน์ท่ีบริษัทพึงจะได้รบั อื่น ๆ จำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทดังกล่ำ ว
ตำมรำยละเอียดตำมข้อ 4.1 ถึง 4.4 ข้ำงต้น นอกจำกนี ้ ณ วันที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทนี ้ รำคำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขำยให้ MORE รำคำ 0.12083 บำทต่อหุน้ ในครัง้ นี ้ มีส่วนลดร้อยละ 82.23 ของรำคำตลำดดังรำยละเอียดในข้อ 3 ข้ำงต้น
ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถขำยหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ได้สะดวก และรวดเร็วกว่ำ อีกทัง้ ได้รำคำสูงกว่ำผ่ำนกระบวนกำรทำคำเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจกำร รวมถึงมีควำมเห็นดังนี ้
(1)

กำรเพิ่มทุนด้วยวิธีกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่นกั ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เป็ นวิธีกำร
ระดมทุนที่ใช้ระยะเวลำนำนกว่ำกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
รวมถึงบริษัทอำจไม่ได้รบั เงินทุนตำมที่คำดกำรณ์ไว้ท่จี ำเป็ นต้องใช้ตำมแผนธุรกิจ
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4.6

(2)

กำรเพิ่มทุนด้วยวิธีกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
(Right Offering) มีควำมเสี่ยงว่ำบริษัทจะไม่สำมำรถระดมทุนได้ตำมจำนวนที่คำดกำรณ์ไว้ เนื่องจำกผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัทอำจไม่ประสงค์จองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตำมจำนวนที่ออกและเสนอขำย
เนื่องจำกผูถ้ ือหุน้ อำจได้รบั ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจจำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19

(3)

กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน หรือกำรออกตรำสำรหนี ้ เป็ นกำรระดมทุนที่มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลำ
ค่อนข้ำงนำนซึ่งอำจทำให้บริษัทไม่สำมำรถระดมทุนได้ทนั และอำจได้รบั เงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ใช้ตำมแผนธุรกิจของบริษัท

ความเห็นและเหตุผลของกรรมการบริษัทแต่ละรายในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ปรึกษา
ของผู้ถือหุ้น
-ไม่มี-

5.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอคัดค้านการผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท

ในกำรผ่อนผันกำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทโดยอำศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ จะต้องได้รบั
อนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงั กล่ำวมิให้นบั รวมกำรออกเสียงของบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูข้ อผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำ
กำรร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของบุคคลดังกล่ำว
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แบบ 247-7
(สก. 29/2561)
แบบหนังสื อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ ได้ มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของกิจการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรี ยน ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)ด
ข้าพเจ้า
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จากัด (มหาชน)
ผู ้ข อผ่ อ นผัน ที่ อ ยู่ เลขที่
222/148-150 อาคารชุ ด บ้ า นสวนจตุ จั ก ร ซอยวิ ภ าวดี รั ง สิ ต 17 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจตุ จั ก ร เขตจตุ จั ก ร
กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์
0-2120-6804
,
มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิให้ขา้ พเจ้าได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของ บริ ษทั
เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“กิจการ”) โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของกิจการ ทั้งนี้
มีรายละเอียดดังนี้
1. จานวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ร้ อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ
ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นที่
สิทธิออกเสียง
จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ
ทั้งหมด
กิจการ3

จานวนหุ้น /
ประเภท

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น
หุ้นกู้แปลงสภาพ

หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)

รุ่น

1

หุ้นรองรับ
ที่จะขอมติ

ราคาต่อ
หน่ วยของ
หลักทรัพย์
ที่จะขอมติ

มูลค่ าของ
หลักทรัพย์
ที่จะขอมติ
200,000,000
บาท
-

-

1,655,262,500

ของกิจการ2
36.07%

อัตราการใช้สิทธิ :
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :
ราคาใช้สิทธิ :
อัตราแปลงสภาพ :
ระยะเวลาแปลงสภาพ :
ราคาแปลงสภาพ :
-

-

-

-

0.12083
บาท
-

-

-

-

-

-

-

36.07%

36.07%

-

200,000,000
บาท

รวม

1

36.07%

จานวนหุ้นรองรับ = จานวนหน่วยคูณด้วยจานวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซ้ือหรื อแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่ นนั้น
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลัง
การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผขู ้ อผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้
3
สิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ = สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผขู ้ อผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้
2
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2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคาขอผ่อนผันต่อสานักงาน ก.ล.ต.)

ชื่ อ

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ กับ สิทธิออกเสียง
แล้วทั้งหมดของกิจการ4 ทั้งหมดของ
กิจการ5
-

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

I. ผูข้ อผ่อนผัน

-

-

II. บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party)
กับผูข้ อผ่อนผัน
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II

-

-

-

-

รวม

-

-

-

3. จานวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสู งสุ ดที่จะมีภายหลังการได้ มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้ อ 1

ชื่ อบุคคล / นิติบุคคล

I. ผูข้ อผ่อนผัน

II. บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert
party) กับผูข้ อผ่อนผัน
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ตาม I
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล
ตาม II

จานวนหุ้น/
หุ้นรองรับ
ที่ถือก่อนขอมติ6

จานวนหุ้น/
หุ้นรองรับ
ที่จะขอมติ7

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้น
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)
-

-

1,655,262,500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

1,655,262,500

36.07%

ประเภทหลักทรัพย์

4

หลักทรัพย์ ที่จะถือภายหลังการได้ มา
ซึ่งหลักทรัพย์ ตามข้ อ 1
จานวนหุ้น/
ร้ อยละของหุ้น/หุ้น
8
หุ้นรองรับ
รองรับเมื่อเทียบกับสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของ
กิจการ9
1,655,262,500
36.07%
-

จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จานวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ
สิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
6
จานวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจานวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิ ซ้ือหรื อแปลงสภาพตาม
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี)
7
ดูเชิงอรรถ 1
8
ดูเชิงอรรถ 1
9
สิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาตามที่ระบุใน I ถึง IV
5

296

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7
4.

ในกรณีที่ผ้ขู อผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับผู้
ขอผ่อนผัน หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลทีก่ ระทาการร่ วมกัน (concert party) มีการถือหลักทรัพย์
แปลงสภาพอยู่ด้วย หรื อมีข้อตกลงอื่นที่จะทาให้ ได้ ห้ ุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิม่ ขึน้ ให้ ระบุ
(1) จานวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้ มาเพิม่ ขึน้ จากข้ อตกลงอื่นนั้น หรื อ
(2)

ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรื ออัตราการแปลงสภาพเป็ นหุ้นต่ อหลักทรัพย์ หนึ่งหน่ วย
ระยะเวลาในการใช้ สิทธิซื้อหรื อแปลงสภาพ และจานวนหุ้นและสิ ทธิออกเสี ยงที่จะได้ มาจาก
การใช้ สิทธิซื้อหรื อแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรื อที่จะได้ มานั้น

-ไม่มี5. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน (ข้ อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผ้ขู อผ่อนผันเป็ นนิตบิ ุคคล)
(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ /อาชีพโดยสังเขป
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผูข้ อผ่อนผันมี วตั ถุประสงค์หลักในการประกอบธุ รกิจ ซึ่ ง สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักได้แก่
1) ธุ ร กิ จ จัด จ าหน่ ายอุ ปกรณ์ ป ระหยัดพลัง งาน (Energy Saving) และธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ พลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy) 2) ธุรกิจวางระบบน้ าประปาเพื่อบริ หารจัดการน้ าประปาบนเกาะเสม็ด
3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผูข้ อผ่อนผันมีทนุ จดทะเบียนทั้งหมด 503,793,579.75 บาท และมีทนุ จด
ทะเบียนชาระแล้ว 326,543,579.75 บาท
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(3) รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น10ที่ถือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรก11ของผูข้ อผ่อนผัน ซึ่งเป็ นข้อมูลล่าสุ ด

ชื่ อ

นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ
นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสี กุล
นายวสันต์ จาวลา
นายอภิมุข บารุ งวงศ์
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒั นา
UOB KAY HIAN PRIVATE
LIMITED
น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
นายปริ ญญา ปริ ญญานุสสรณ์
นางฐานิสร ธรรมลิขิตกุล

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น
จากัด (มหาชน) 13

1,507,200,165
732,862,800
456,748,000
333,333,333
319,206,259
284,000,065
193,750,000

ร้ อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ว
ทั้งหมด
ของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น
จากัด (มหาชน) 12
23.08%
11.22%
6.99%
5.10%
4.89%
4.35%
2.97%

121,897,400
111,111,111
90,594,000

1.87%
1.70%
1.39

1.87%
1.70%
1.39

จานวนหุ้น

10

23.08%
11.22%
6.99%
5.10%
4.89%
4.35%
2.97%

ให้นับรวมผูถ้ ือหุ้นที่เ ป็ นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุค คล
ที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) รวมทั้งผูถ้ ือหุ้นที่อยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมเดียวกัน เป็ นกลุ่มเดียวกัน
11
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นรายใดตามรายชื่อผูถ้ ือหุ้นสู งสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่โดยพฤติ การณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการ
จัดการ หรื อการดาเนินงานของผูข้ อผ่อนผันอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีการส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการที่มีอานาจจัดการ (authorized director)
ในผูข้ อผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง (ultimate shareholder) (เช่น ผูถ้ ือหุ้นมีสถานะเป็ น holding company หรื อ
nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็ น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย
12
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผูข้ อผ่อนผัน = จานวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้นที่ซ้ือคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นเดือน
ของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคาขอผ่อนผันต่อสานักงาน ก.ล.ต.
13
สิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ อผ่อนผัน = สิ ทธิออกเสี ยงของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผูข้ อผ่อนผัน
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(4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุ ดของผูข้ อผ่อนผัน
ชื่ อ
พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ
นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสี กุล
นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
นายปรวิชย์ โอภาส
นายอริ ชยั รักธรรม
นายภัทร์บดี โฉมวงศ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยกรรมการซึ่ งลงชื่ อ ผู ก พัน บริ ษัท ได้ คื อ นายอมฤทธิ์ กล่ อ มจิ ต เจริ ญ ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ
นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสี กุล หรื อนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
6. ข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของผู้ขอผ่อนผัน
6.1
ให้ ผู ้ข อผ่ อ นผัน เปิ ดเผยความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ข อผ่ อ นผัน กั บ กิ จ การ กรรมการ ผู ้บ ริ หาร
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของกิจการไม่ว่าจะเป็ นการถือหุ้น การมีสัญญา หรื อข้อตกลงที่
มีหรื อจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริ หาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนยั สาคัญระหว่างกัน
ณ ปั จจุบนั ผูข้ อผ่อนผันไม่มีความสัมพันธ์กบั กิจการ อย่างไรก็ดี ภายหลังการซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันจะถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 36.07 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกิจการ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของกิจการ)
การซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็ นผลจากการที่ผขู ้ อผ่อนผันเข้าทาสัญญาจะซื้ อจะขายหุ้นกับกิจการ
เพื่อตกลงเกี่ยวกับการขายและโอนหุ้นบริ ษทั มอร์ เมดดิคลั จากัด (“MMD”) จานวน 249,998 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ของผูข้ อผ่อนผันให้แก่กิจการ และผูข้ อผ่อนผันจะได้รับค่าตอบแทนการ
โอนหุ้นเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกิจการ จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น แทนการชาระด้วยเงินสด
ด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) (“ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน”)
อย่างไรก็ดี ธุ รกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ ผขู ้ อผ่อนผัน
และกิจการ จะตกลงร่ วมกันในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนเสร็ จสมบูรณ์ โดย
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(1)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการมีมติอนุอมัติธุรกรรมการซื้ อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรม
การจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้ อหุ้นสามัญของ MMD รวมทั้งอนุ มตั ิเรื่ องต่าง ๆ ที่จาเป็ น
และ/หรื อ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
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(2)

ณ วันที่การซื้ อขายเสร็ จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรื อการกระทาใด ๆ เกิดขึ้นหรื อถูกทาให้
เกิดขึ้นหรื อมีเหตุอนั ควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสาคัญต่อ MMD หรื อขัดขวางการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนของผูข้ อผ่อนผัน

(3)

สานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ให้แก่ผูข้ อผ่อนผันซึ่งเป็ น
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และการขอผ่อนผันการทาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้งั หมด
ของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (Whitewash)

(4)

6.2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของผูข้ อผ่อนผันมีมติอนุมตั ิการขายหุน้
สามัญของ MMD ให้แก่กิจการ รวมถึง การเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการ
จัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ
ของ MMD และธุ รกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้ อหุ้นสามัญของ MMD เสร็ จ
สมบูรณ์

ในกรณี ที่ผขู ้ อผ่อนผันเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกิจการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ผขู ้ อผ่อนผันเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ของ
ผูข้ อผ่อนผันในฐานะบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกิจการ เช่น เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ของกิจการ
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกิจการ หรื อ กรรมการ หรื อ ผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของกิจการ

7 รายชื่ อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่ อนผัน บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่ อนผันและ
บุ ค คลตามมาตรา 258 ของบุ ค คลที่ ก ระท าการร่ วมกั น (concert party) ซึ่ ง เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นของกิ จ การ
ณ วันกาหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2564
-ไม่มี8 รายชื่ อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุ ดของกิจการ ณ วันที่ [1 ตุลาคม] 2564 และที่คาดว่ าจะเป็ นหลัง
การได้ มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ ตามข้ อ 1
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการภายหลังจากการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่ ตาม
ข้อ 1และผูข้ อผ่อนผันจะไม่ส่งตัวแทนเข้าบริ หารหรื อเป็ นกรรมการในกิจการ
ก่อนการยื่นคาขอผ่อนผัน
ชื่อ
นายสุรพันธ์ พุ่มแก้ว
นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒั นา
นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
นายธิบดี มังคะลี
นายกาพล บุริยเมธากุล

หลังการยื่นคาขอผ่อนผัน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร /
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ชื่อ
นายสุรพันธ์ พุ่มแก้ว
นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒั นา
นายสิทธิชยั เกษรสมบัติ
นายธิบดี มังคะลี
นายกาพล บุริยเมธากุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร /
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7
ก่อนการยื่นคาขอผ่อนผัน
ชื่อ
นางศุภากร ฉัว่ ศิริพฒั นา
พล.ต.ท. สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
นายพนม รัตนะรัต

หลังการยื่นคาขอผ่อนผัน

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อ
นางศุภากร ฉัว่ ศิริพฒั นา
พล.ต.ท. สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
นายพนม รัตนะรัต

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

9 แผนการดาเนินการภายหลังการได้ มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้ อ 1
9.1 นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
ให้ระบุว่ามีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึ่ งนโยบายหรื อแผนการประกอบธุรกิจของกิจการภายใน
12 เดือนข้างหน้าหรื อไม่ อย่างไร (เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยาย/ชะลอ
การลงทุนหรื อกาลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริ หารหรื อจ้างบุคลากร แผนการจาหน่าย
ทรัพย์สินหลักของกิจการหรื อบริ ษทั ย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นต้น) และ (หากมี) ให้ระบุสมมติฐานในการจัดทาแผนดังกล่าว และอธิบายถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรื อ
ต่อผูถ้ ือหุ้นของกิจการ
ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ผูข้ อผ่อนผันจะเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ้นของกิจการโดยถือหุน้ จานวนไม่เกิน
1,655,262,500 หุ้ น ซึ่ ง คิ ด เป็ นอัต ราส่ วนไม่ เกิ นร้ อยละ 36.07 ของจ านวนหุ้นที่ ออกและจาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกิจการ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของกิจการ) โดยภายใน 12 เดือนข้างหน้า
ภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการมีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผขู ้ อผ่อนผัน
(Private Placement) และยินยอมให้ผูข้ อผ่อนผันไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ ผูข้ อ
ผ่อนผันมีนโยบายและแผนการบริ หารกิจการ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
(1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใ นการประกอบธุรกิจของกิจการให้
แตกต่างไปจากปัจจุบนั แต่อย่างใด
(2) การปรับโครงสร้างองค์กร แผนการบริ หารจัดการ และการจ้างบุคลากร
ภายหลังการได้มาซึ่ งหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผูข้ อผ่อนผันจะไม่ส่งตัวแทนเข้าบริ หารหรื อเป็ นกรรมการใน
กิจการและไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริ หารจัดการกิจการแต่อย่างใด
(3) แผนการจาหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรื อบริ ษทั ย่อย
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะจาหน่ายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของกิจการหรื อบริ ษทั ย่อย
อย่างมีนยั สาคัญในปัจจุบนั
อย่างไรก็ดี หากกิจการจะมีจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน ผูข้ อผ่อนผันจะดาเนิ นการให้กิจการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(4) แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของกิจการแต่อย่างใด
(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ
9.2

รายการระหว่างกัน
ถ้าภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 จะทาให้กิจการมีรายการระหว่างกันกับผูข้ อผ่อนผันบุคคล
ตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผัน บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน หรื อบุคคล
ตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) เพิ่มขึ้นหรื อเปลี่ยนไปจากปัจจุบนั อย่างมี
นัยสาคัญ ให้อธิ บายลักษณะรายการ และนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต และปริ มาณ
รายการโดยประมาณ
ณ ปั จจุบนั ผูข้ อผ่อนผันไม่มีรายการระหว่างกันกับกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 1 แล้ว ผูข้ อผ่อนผันไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคตของ
กิจการแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี ผูข้ อผ่อนผันและกิจการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งต้องพิจารณารายการ
ระหว่างกันในลักษณะที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไปเสมือนเป็ นการทาธุรกรรม
กับคู่คา้ ทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length) เพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.

10 ข้ าพเจ้ าได้ ยื่นหนังสื อขอมติที่ประชุ มผู้ถือหุ้นนี้ต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว โดยสานักงาน ก.ล.ต. จะผ่ อนผันให้
ข้ าพเจ้ าไม่ ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของกิจการภายใต้ เงื่อนไขดังต่ อไปนี้
10.1 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ขา้ พเจ้าโดย
(1) ในกรณี ที่จานวนหลักทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะไม่เป็ นผลให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงจนถึงหรื อข้ามร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ มติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน หรื อ
(2) ในกรณี ที่จานวนหลักทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะเป็ นผลให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสิทธิออกเสี ยงจนถึงหรื อข้ามร้อยละ 50 ของสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มีผถู ้ ือหุ้น ออกเสี ยง คัดค้านรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และหลักทรัพย์ที่
จะได้มาดังกล่าวต้องเป็ นหลักทรัพย์ซ่ ึ งเหลือจากการเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(rights offering) หรื อเป็ นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
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ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ข้า พเจ้า เป็ นผู ้ถื อ หุ้ น ในกิ จ การ ข้า พเจ้า ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในวาระดัง กล่ า ว รวมถึ ง
จะไม่ มี ก ารนั บ คะแนนเสี ย งของบุ ค คลตามมาตรา 258 ของข้า พเจ้า บุ ค คลที่ ก ระท าการร่ ว มกั น
(concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) ใน
การออกเสี ยงลงคะแนนในการลงมติวาระดังกล่าว และ
10.2 ผูถ้ ือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ โดยหนังสื อนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่าง
น้อยตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บงั คับใน
เรื่ องนี้
10.3 ข้าพเจ้า บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา
258 ของบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วนั ที่
คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ขา้ พเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการมีมติ
10.4 หลักทรั พย์ที่ข้าพเจ้าจะได้มาตามข้อ 1 หากเข้าข่ายเป็ นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด ต้อง
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่ งมี ข้อกาหนดเกี่ ยวกับ การนัดประชุ มผูถ้ ื อหุ้นของกิ จการ หนังสื อนัด
ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการ ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวาระดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว
10.5 หากผูข้ อผ่อนผันเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประการดังกล่าว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่มีขอ้ มูลที่อาจทาให้บุคคลอื่น
สาคัญผิดในสาระสาคัญ และมิได้มีการปกปิ ดข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) ..........................................................
(ลงชื่อ) ..........................................................
(นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ)
(นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสี กุล)
กรรมการ
กรรมการ
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จากัด (มหาชน)
ผูข้ อผ่อนผัน
ประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ามี)
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สรุ ปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
1.

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษทั รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
ผู้ออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

ชื่อหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหำชน) รุน่ ที่ 2 (HEMP-W2)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญชนิดระบุช่ือผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 177,849,750 หน่วย

จานวนหุ้นทีจ่ ดั สรรไว้เพือ่
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 177,849,750 หุน้ (มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
50 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
*คำนวณจำกจำนวนหุน้ ภำยหลังกำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจำกัด และภำยหลังกำร
เปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้โดยกำรรวมหุน้ และกำรลดทุนเพือ่ ชดเชยขำดทุนสะสม
ทัง้ นี ้ โปรดพิจำรณำสำรสนเทศเกีย่ วกับกำรเสนอขำยและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนทีอ่ อกใหม่ของบริษัท
เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบุคคล
ในวงจำกัด และเพือ่ รองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท รุ่นที่
2 (HEMP-W2) (สิ่งทีส่ ่งมาด้ วย 3)

วิธีการเสนอขาย/อัตราการ
จัดสรร

บริษัทจะดำเนินกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 2 หุน้ สำมัญ ต่อ ใบสำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย (อัตรำกำรจัดสรรคำนวณจำกจำนวนหุน้ ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ โดยกำรรวม Parและกำรลดทุนเพื่อชดเชยขำดทุนสะสม)
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจำกกำรคำนวณตำมอัตรำส่วน
กำรจัดสรรดังกล่ำวให้ปัดเศษดังกล่ำวทิง้ ทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ
จำกกำรจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือ
จำนวนดังกล่ำว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนเท่ำที่จัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ลงตัว

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0.00 บำท
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อัตราการใช้สทิ ธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สำมัญบริษัทได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมีกำร
ปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ (อัตรำกำรจัดสรรคำนวณจำก
จำนวนหุน้ ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ โดยกำรรวม Par(อัตรำ
กำรจัดสรรคำนวณจำกจำนวนหุน้ ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้
โดยกำรรวม Parและกำรลดทุนเพื่อชดเชยขำดทุนสะสม))
ในกรณีท่ีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจำกกำรคำนวณ (หำกมี) ให้ปัดเศษ
นัน้ ทิง้

ราคาการใช้สิทธิ

15.00 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
(รำคำใช้สิทธิคำนวณจำกจำนวนหุน้ ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของ
หุน้ โดยกำรรวม Par และกำรลดทุนเพื่อชดเชยขำดทุนสะสม)

วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ 18 กุมภำพันธ์ 2565
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำกำร
สุดท้ำยของทุกไตรมำส (เดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคม) ของแต่
ละปี ปฏิทิน
ทั้งนี ้ หำกวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่ำว
เป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำวันใช้สิทธิดงั กล่ำว

ระยะเวลาแสดงความจานง
ในการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ ในกำรซือ้ หุ้นสำมัญของบริษั ท
จะต้อ งแจ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สำมั ญ ตำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
ในระหว่ ำ งเวลำ 9.00 ถึ ง 16.00 น. ล่ ว งหน้ำ เป็ น ระยะเวลำไม่ น้อ ยกว่ ำ 5 วัน
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้
ในกรณี ท่ี วัน ก ำหนดกำรใช้สิ ท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ท ำกำรของบริ ษั ท ให้เ ลื่ อ นวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำว ยกเว้นกำรแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย ให้แสดงควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิในระหว่ำง 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย ทัง้ นี ้
จะกำหนดวันกำหนดกำรใช้สิทธิเป็ นรำยไตรมำส
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การไม่ ส ามารถยกเลิ ก การ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ ตำม
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำวได้
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง บริ ษั ท จะยื่ น ค ำขอเพื่ อ น ำใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ำ จดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์
สิทธิ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป
ตลาดรองของหุน้ สามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ

บริษัทจะนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธินี ้
เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไข
รองรั บการเปลี่ยนแปลงการ ในกำรปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
ใช้สิทธิ
สิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ่ึง เป็ น เหตุ ก ำรณ์ท่ี มี ลัก ษณะตำมที่
ก ำหนดไว้ ใ นข้ อ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ ตลำดทุ น ที่
ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ
เหตุกำรณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น
(ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ ของบริษัทอันเป็ นผลมำจำกกำร
รวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริษัทมีกำรเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ
(ค) เมื่อบริษัทมีกำรเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพในรำคำต่ำหรือมีกำรเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิในรำคำต่ำ
(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้
(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ต อบ
แทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ด้อยไปกว่ำเดิม
นายทะเบี ย นของใบส าคั ญ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผูท้ ่ีได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ทำ
แสดงสิทธิ
หน้ำที่เป็ นนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
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เงือ่ นไขอื่น ๆ

ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะ
กรรมกำรบริห ำร หรื อ ผู้รับ มอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริห ำร เป็ น ผู้มี
อำนำจในกำรกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดและเงื่อนไขที่จ ำเป็ น
และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับกำรออกและกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประกำร
รวมทั้งมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้องหรือจำเป็ นได้ตำมสมควร
เพื่อให้กำรออกและเสนอขำย ใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง ภำยใต้เงื่อนไขของ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และภำยใต้กรอบของกำรอนุมตั ิของที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้
โดยรำยละเอียดดังกล่ำวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(ก)

จั ด เตรี ย มข้ อ ก ำหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ
รวมทั้ง กำหนดรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้น

(ข)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัด ทำ ลงนำม ส่งมอบ ยื่น เอกสำรต่ำง ๆ ที่จำเป็ นหรือ
เกี่ ย วข้อ งกับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ต่ อ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพำณิชย์ และ
หน่วยงำน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค)

กำรน ำใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละหุ้น สำมัญ ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น
สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

(ง)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอำนำจช่วง ให้มีอำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ อันจำเป็ นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
เพื่ อ ให้ก ำรออกและกำรเสนอขำยใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ำเร็ จ ลุ ล่ ว ง
ทุกประกำร

(จ)

จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช ำระแล้ว กั บ กรมพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ และมีอำนำจดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้เป็ นไป
ตำมค ำสั่ง ของนำยทะเบี ย น เพื่ อ ให้ก ำรด ำเนิ น กำรจดทะเบี ย นเสร็ จ
สมบูรณ์

(ฉ)

ก ำหนดและแก้ไขเปลี่ย นแปลงวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือ หุ้น ที่มี สิท ธิ ได้รับ
กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
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วั ต ถุ ป ระสงค์ข องการออก
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ และ
ประโยชน์ท่บี ริษัทจะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้

บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รบั กำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวเพื่อเป็ นกำรเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงิน ในกำร
ขยำยธุรกิจในอนำคต และสำรองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำรเมื่อมีกำรใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประโยชน์ ท่ี ผู้ ถื อ หุ้ น จะพึ ง นโยบายเงินปั นผล
ได้รับจากการเพิ่มทุน
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อบริษัทไม่มียอดขำดทุนสะสมแล้ว
ทัง้ นี ้ หำกไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใด และกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ จะต้องไม่กระทบต่อกำร
ดำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ หำกบริษั ทมีกำไรจำกกำรดำเนินงำน
และไม่มีผลขำดทุนสะสม ผูถ้ ือหุน้ จะได้ประโยชน์จำกเงินปั นผลที่จะได้รบั
สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลภำยหลัง
จำกที่ได้รบั กำรจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว

2.

ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ ใน สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเสนอขำยและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของบริษั ท เฮลท์ เอ็ ม ไพร์ คอร์ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ให้แ ก่ บริษั ท มอร์ รี เ ทิ ร น์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่ง เป็ น บุคคล
ในวงจ ำกัด และเพื่ อ รองรับ กำรใช้สิ ท ธิ ต ำมใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริษั ท รุ่น ที่ 2 (HEMP-W2)
(สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3)
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
11 มกราคม 2564
อายุ
64 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์บณ
ั ฑิต โรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. 2521
ประวัติการอบรม
1. การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 180/2021
- อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 40/2021
2. หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุน่ ที่ 2 พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุน้
- ของตนเอง : ไม่มี
ในบริษัท (%)
- คู่สมรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปั จจุบนั )
- ไม่มี การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (ปั จจุบัน)
- ไม่มี *กรรมการอิสระไม่ มี ส่ว นได้ เสี ยพิ เ ศษที่แตกต่ า งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุ ก วาระที่เ สนอในการประชุ มวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 นี้
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ)
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
11 มกราคม 2564
อายุ
49 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท MBA General Management University of Leicester
ปริญญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประวัติการอบรม
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 87/2554
- อบรม Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 34/2554
- อบรม Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุน่ ที่ 14/2555
สัดส่วนการถือหุน้
- ของตนเอง : ไม่มี
ในบริษัท (%)
- คู่สมรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี การดารงตาแหน่ง
2564 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ,
บริษัท ยูบิส (เอเชีย)
ธุรกิจสินค้า
กรรมการ /ผูบ้ ริหารใน
กรรมการตรวจสอบ
จากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรม ผลิตและ
บริษัทจดทะเบียน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยา
(ปั จจุบัน)
แนวฝากระป๋ อง และ
แลคเกอร์เคลือบกระป๋ อง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ,
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็น ธุรกิจสินค้า
กรรมการตรวจสอบ, เตอร์ จากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม / เหล็ก
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (ปั จจุบัน)
- ไม่มี *กรรมการอิสระไม่ มีส่ วนได้ เสี ยพิ เศษที่แ ตกต่ างจากกรรมการคนอื่ นๆ ในทุ ก วาระที่เสนอในการประชุ มวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 นี้
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ)
ชือ่ -นามสกุล
ตาแหน่ง

นายพนม รัตนะรัต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ 2564
อายุ
46 ปี
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 151/2018
- อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 40/2021
2. หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สัดส่วนการถือหุน้
- ของตนเอง : ไม่มี
ในบริษัท (%)
- คู่สมรสบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี การดารงตาแหน่ง
2564 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิ
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
กรรมการ /ผูบ้ ริหารใน
เคชั่น เอเชีย (มหาชน)
สื่อสารโทรคมนาคม และ
บริษัทจดทะเบียน
ดิจิตอลทีวี
(ปั จจุบัน)
2563 - ปั จจุบนั
กรมการบริษัท บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์
ธุรกิจบริการประเภท
จากัด (มหาชน)
Contact center
2561 – ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภท เครือ่ งจักร
อุตสาหกรรม
การดารงตาแหน่งใน
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี ้ จากัด ธุรกิจบริหารจัดการ
บริษัทอื่น/กิจการอืน่
นา้ ประปา ผลิตนา้ ประปา
(ปั จจุบัน)
และไฟฟ้าเพื่อจาหน่าย
2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี ้ จากัด
ธุรกิจรับจ้างผลิตนา้
สะอาด นา้ ประปา เดิน
ระบบรวบรวมและระบบ
บาบัดนา้ เสียและนา้
ประเภทอื่นๆ
*กรรมการอิสระไม่ มีส่ วนได้ เสี ยพิ เศษที่แ ตกต่ างจากกรรมการคนอื่ นๆ ในทุ ก วาระที่เสนอในการประชุ มวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 นี้
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ข้อบังคับบริษทั เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้อ 15 ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง

(ข)

ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้ค ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้

(ค)

บุค คลซึ่ง ได้รับ คะแนนเสี ย งสูง สุด ตามลาดับ ลงมา เป็ น ผู้ได้รับ การเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 16 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3)ของจานวนคณะกรรมการในขณะนัน้
พ้นจากตาแหน่งถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จานวนที่
ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
กรรมการซึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นอย่าง
อื่น ก็ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 21 กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา แต่ทงั้ นี ้ จะไม่รวมถึง บรรดา
ค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รบั ในฐานะลูกจ้างของบริษัท
ข้อ 26 คณะกรรมการเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบจัด การกิ จ การทั้ง หลายทั้ง ปวงของบริ ษั ท และต้อ งปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ ห้เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุ คลหนึ่ง หรือ หลายคนปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
อานาจคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษั ท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
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หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บัญชี
ของบริษัท
การประชุมผูถ้ ื อหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี ้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุน้ วิสามัญ กรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี ้ ให้ถือว่า เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทัง้ รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นีใ้ ห้ลงโฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันโดยลงติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทั้งนี ้ สถานที่ท่ีใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
คณะกรรมการอาจกาหนดให้จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีท่ีมีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ การด าเนิ นการจะต้อ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์แ ละวิธี การตามที่ กฎหมายกาหนด และตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กาหนด
ข้อ 32 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดรวมกัน และต้องมีหนุ้ นับ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุม
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เป็ น อัน ระงับ ไป ถ้า การประชุม ผู้ถื อ หุ้น นั้น มิ ใ ช่ เ ป็ น การเรี ย กประชุม เพราะผู้ถื อ หุ้น ร้อ งขอให้นัด ประชุ ม ใหม่
และในกรณีนีใ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 34 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั
หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง
ก. การขายหรือโอนกิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญของบริษัทให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
ค. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฉ. การเลิกบริษัท และ
ช. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 35 กิจการที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และประกาศจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

(5)

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6)

กิจการอื่น
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รายการเอกสารทีต่ ้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม
1. กรณีท่ีประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสาเนาได้)
2. กรณี ท่ี มี การมอบฉัน ทะ โปรดแนบหนังสื อ มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนด โดยปฎิบัติตาม
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ทม่ี าประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ
1.1 ในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นครัง้ นี ้ การออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถื อ หนึ่งหุ้น เป็ นหนึ่ง เสีย ง ทั้ง นี ้ในการ
ดาเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ
การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ จากนัน้ จะนาคะแนน
เสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
ในการลงคะแนนเสียงให้ผูถ้ ื อหุน้ เลือกวาระที่ตอ้ งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ มสาหรับ
การออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้ )
หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปมุ่ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผูถ้ ือ
หุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ดรับลงคะแนน * หากทาการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด " หรือ
“ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนัน้ ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้
จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการลงคะแนน
1.2 กรณีผูร้ บั มอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่
“สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
1.3 ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
1.4 ผูถ้ ือหุน้ มีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็ นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิ ดการลงคะแนนเสียงของแต่ละ
วาระ และเมื่อมีการปิ ดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนัน้ ให้ท่ปี ระชุมทราบต่อไป
1.5 ผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน้ บริษัทได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้
ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผุถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้ คือ
1) วาระที่ 1, 5.2, 8 และ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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2) วาระที่ 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 ของการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน
และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 จะไม่มี
การพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมตั ิอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกั บ
วาระอื่นที่ได้รบั อนุมตั ิไปแล้วเป็ นอันยกเลิก
2. การซักถามในห้องประชุม
2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทาการถามคาถามได้
โดยการกดปุ่ ม “การส่ ง คาถาม/Question”เลื อ กวาระ ที่ ต ้อ งการถามแล้ว ทาการพิ มพ์ถามคาถามลงไป แล้ว ท าการ กดที่
สัญลักษณ์ ส่งคาถาม หรือสอบถามคาถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ ม “บันทึกเสียง/Record”แล้วทาการถามคาถามด้วยเสียง
เมื่อถามคาถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทาการ กดปุ่ ม “ส่งคาถาม /SendQuestion”
2.3 ในกรณีท่ีมีคาถามที่เกี่ยวข้องในวาระนัน้ ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
คัดเลือกคาถามตามความเหมาะสม
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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดาเนินการได้ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขั้นตอนยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.1 ยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/HEMP150923R
หรือสแกน QR Code นี ้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผถู้ ือหุน้ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น

•
•
•
•
•
•
•

เลขประจาตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ชื่อ - นามสกุล
จานวนหุน้
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
แนบเอกสารเพิม่ เติม
- กรณีท่ปี ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสาเนาได้)
- กรณีท่มี ีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนด

1.3 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อา่ นและตกลงปฎิบตั ิตามข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกาหนดการเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสีเ่ หลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
1.4 จากนัน้ ให้เลือก “ส่งแบบคาร้อง”
1.5 หลังจากขัน้ ตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้อง เมื่อคาร้องได้รบั การอนุมตั ิ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั
E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี ้
1) ลิงค์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2) ข้อมูล Username และ Password สาหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
3) ลิงค์สาหรับคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาที่แจ้งใน
หนังสือเชิญประชุมกรณีคาร้องไม่ถกู อนุมตั ิ ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดาเนินการยื่นแบบคาร้องเพิ่มเติมได้
1.6 สาหรับผู้ถือหุน้ ทีม่ อบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนัน้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผถู้ ือหุน้ กาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 13)
1.7 สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องจะเปิ ดดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:30 น.เป็ นต้นไป และสิน้ สุดการลงทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิ ดการประชุม
1.8 กรณีผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททาง
ไปรษณีย ์ ตามที่อยู่ขา้ งล่างนี ้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 19 ซอยรามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
ระบบ Inventech Connect รองรับการทางานบน Web browser ซึ่งมีค่มู ือการใช้งานระบบ ดังนี ้
2.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
คู่มือการใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ท่ี https://qrgo.page.link/obr8g
หรือสแกน QR Code นี ้

2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้
2.2.1 ผูถ้ ือหุน้ ทาการ คลิกลิงค์สาหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming
ที่ได้รบั จาก E-mail แจ้งการอนุมตั ิ แบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
2.2.2 ให้นา Username และ Password ตามที่ได้รบั จาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฎบนหน้าจอ หลังจากนัน้
กดปุ่ ม Sign in เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming)
2.2.3 จากนัน้ กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ” (*ขัน้ ตอนนีจ้ ะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เรียบร้อยแล้วจะทาให้จานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม )
2.2.4 หลังจากขัน้ ตอนที่ 3 ผูถ้ ือหุน้ จะสามารถรับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได้ ดังนี ้
(1) เข้าที่แท๊บเมนู (มุมบนซ้ายมือ) หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ
(2) ไปที่เมนู “รับชมถ่ายทอดสด / Live”
(3) ระบบจะแสดงเมนูเข้าใช้งานทัง้ หมด 4 ส่วน คือ 1. การถ่ายทอดสด / Live 2. การลงคะแนน / Vote 3.
การส่งคาถาม / Question และ 4. เอกสารการประชุม / File
2.2.5 กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการรับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming) สามารถกดที่ปมุ่ “การถ่ายทอดสด / Live”
2.2.6 กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดที่ปมุ่ “การลงคะแนน / Vote” โดยทาการเลือก
วาระตามที่ปรากฎใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็ น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถกดปุ่ ม
ลงคะแนนเสียงได้ ดังนี ้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการยกเลิกการลงคะแนน
เสียงล่าสุดสามารถกดที่ปมุ่ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ” (ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิ ดรับ
ลงคะแนน)
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2.2.7 กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการส่งคาถาม (Question) สามารถทาได้ 2 กรณี คือ 1.ส่งคาถามผ่านข้อความ สามารถทา
การพิมพ์ข้อความที่ตอ้ งการ จากนั้นกดปุ่ มสัญลักษณ์ ดังภาพ
เพื่อส่งคาถาม 2.ส่ ง ค าถามด้ วยเสี ย ง สามารถกดที่ปมุ่
“บันทึกเสียง” จากนัน้ กดปุ่ ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคาถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทาการกดปุ่ ม “ส่งคาถาม” เพื่อส่งคาถาม
ด้วยเสียง
2.2.8 ผูถ้ ือหุน้ สามารถทาการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ ปิ ดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทา
การเลือกวาระที่ตอ้ งการตรวจสอบ จากนัน้ ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทาการเลือก
2.2.9 กรณีผูถ้ ือหุน้ ต้องการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดที่ปมุ่ “เอกสารการประชุม / File”
ซึ่งระบบจะแสดงเอกสารการประชุม ตามที่บริษัทกาหนด
*2.2.10 กรณีผถู้ ือหุน้ มีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่ “สลับบัญชี”
เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนาออกจากการประชุม
*2.2.11 กรณีผูถ้ ือหุน้ ต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ป่ ุม “ออกจากการ
ประชุม”
*ขัน้ ตอนนีห้ ากผูถ้ ือหุน้ ทาการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ออกจากการประชุมใน
วาระที่ยงั ไม่ถกู ดาเนินการ
2.2.12 ระบบประชุม ผ่า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์จ ะเปิ ดให้เ ข้า ระบบได้ใ นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา
07:30 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รบั และ สามารถทา
ตามขัน้ ตอนการใช้งานตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
2.2.13 การทางานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ขึน้ อยู่กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ดังต่อไปนีใ้ นการใช้งานระบบ
• ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนา ควรไม่ต่ากว่า 4 Mbps
• อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนา) หรือ Safari
หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องนา Username และ Password ที่ได้รบั จาก E-mail มากรอกเพื่อทาการลงทะเบียน ระบบจะทาการ ลงทะเบียนและ
นับเป็ นองค์ประชุมให้ท่ขี นั้ ตอนนี ้ (หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ทาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นบั เป็ นองค์ประชุม และไม่
สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผูถ้ ือหุน้ ทาการกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม”
ระหว่างการประชุม ระบบจะทาการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม)
2. ผูถ้ ือหุน้ ต้องเตรียม E-mail สาหรับยื่นแบบคาร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ
Password สาหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
พบปั ญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ท่ี
โทร. 02-021-9122
ให้บริการระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564เวลา 08:30 น.เป็ นต้นไป และสิน้ สุดการลงทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะ
ปิ ดการประชุม (เฉพาะวันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

Address
(2)

(3)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
as a shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preferred share
shares and having the right to vote equal to

votes as follows.
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
(ผูถ้ ือหุน้ สามารถแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้ โดยผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ ที่จะเป็ นผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ในการ
มาเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย หน้า ชื่อกรรมการอิสระ
ของบริ ษั ท ฯ ที่ ป รากฏข้ า งท้ า ยนี ้ / 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
 1. ชื่อ (Name)
อยู่บา้ นเลขที่ (residing at)

in the boxes in front of their names listed below.)
อายุ (age)
ปี /years
.
หรือ (or)
 2. ชื่อ (Name) พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anekvieng กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ /
Independent Director and Chairman of Audit Committee อายุ/Age 65 ปี /Years อยู่บา้ นเลขที่ 38 ซอยรามอินทรา 28 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220/ Residing at 38 Soi ramintra 28, Taraeng Subdistrict,Bang Khen District,Bangkok 10220
หรือ (or)
 3. ชื่อ (Name) นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ์ / Mr. Chalermpong Mahavanidvong กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
Independent Director and Audit Committee อายุ/Age 49 ปี /Years อยู่บา้ นเลขที่ 293 ซอยพัฒนาการ 32 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / Residing at 293 Soi Pattanakarn 32, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250, หรือ (or)
 4. ชื่อ (Name) นายพนม รัตนะรัต / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit
Committee อายุ /Age 46 ปี /Years อยู่บา้ นเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing
at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok

ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสือฉบับนีม้ าแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk.
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to
represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 2/2021 to be
held on Friday 26, November 2021 at 08.30 hrs. 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)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป็ น จํา นวน 2 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 2,933,261,052 บาท เป็ น
2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ สามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
และพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการ
ตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายออก
Agenda No. 2 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by THB 2 from the existing registered capital
of THB 2,933,261,052 to be THB 2,933,261,050, which are ordinary shares remaining from the allocation of newly issued
ordinary shares to the Company’s existing shareholders in proportion to their shareholding percentages (Rights Offering)
and an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the
Company’s registered capital by cancelling the unsold ordinary shares.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จํากัด จาก บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จํากัด (มหาชน) รวมถึงการเข้าทําสัญญาซือ้
ขายหุน้ ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สาํ หรับปลูก
กัญชง และกัญชาของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จํากัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซือ้ และเป็ นเจ้าของหุน้ สามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคลั
จํากัด ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
Agenda No. 3 To consider and approve the purchase of the ordinary shares of More Medical Co., Ltd. from More Return PCL, including
entering into a share purchase agreement and contract and other related documents and the gradual investment in
building greenhouses and investing in equipment for planting hemp and marijuana of More Medical Co., Ltd. after the
Company acquired and owned the common shares of More Medical Co., Ltd., which is a transaction of acquiring assets
of the listed company.
วาระที่ 3
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 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,933,261,050 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,949,524,275 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1
บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) และพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda No. 4 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by 3,949,524,275 from the current registered
capital of THB 2,933,261,050 to be THB 6,882,785,325 by issuing not exceeding 3,949,524,275 newly issued ordinary
shares at a par value of THB 1 per share for (i) an allocation to private placement investor and (ii) an accommodation of
the exercise of the HEMP-W2 Warrants for allocation to the Company’s existing shareholders in proportion to their
shareholding percentage (Right Offering) and an 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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขาย
ให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 1,655,262,500 หุน้ และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จํานวน 2,294,261,775 หุน้
Agenda No. 5 To consider and approve the issuance and allocation of not exceeding 3,949,524,275 newly issued ordinary shares of
the Company at a par value of THB 1.00 per share by allocating (i) 1,655,262,500 newly issued ordinary shares to
allocate to private placement investor and (ii) 2,294,261,775 newly issued ordinary shares to accommodate the exercise
of the HEMP-W2 Warrants for allocation to the Company’s existing shareholders in proportion to their shareholding
percentage (Right Offering).
วาระที่ 5

วาระที่ 5.1
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
Agenda No.5.1 To consider and approve the issuance the Company’s newly issued ordinary shares to be allocated to private placement
investor
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
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พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 2 (HEMPW2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
Agenda No.5.2 To consider and approve the issuance the Company’s newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of
warrants to purchase ordinary shares of the Company Series 2 (HEMP-W2) for allocation to the Company’s existing
shareholders in proportion to their shareholding percentage (Right Offering)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)
Agenda No. 6 To consider and approve a waiver from the requirement to make a tender offer for all securities by virtue of the resolution
of the Shareholders’ Meeting (Whitewash).
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท และพิจารณาอนุมตั ิ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท
Agenda No. 7 To consider and approve the change of par value from THB 1.00 per share to be THB 12.90 per share and an amendment
to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the change of par value of the Company.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 7

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ิการโอนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
Agenda No. 8 To consider and approve the transfer of legal reserve to compensate the Company’s accumulated losses.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นจํานวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 6,882,785,325 บาท
เป็ น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 4,588,523,550 บาท เป็ น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 12.90 บาท เป็ น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ และผลขาดทุนสะสมของบริษทั
และพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของ
บริษัท
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Agenda No. 9 To consider and approve a reduction of the Company’s registered capital by THB 6,349,236,075 from the current
registered capital of THB 6,882,785,325 to be THB 533,549,250 and from the current paid-up capital of THB 4,588,523,550
to be THB 355,699,500 by change of par value from THB 12.90 per share to be THB 1.00 per share in order to compensate
share discount and the Company’s accumulated losses and an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association
of the Company to be in line with the change of par value of the Company.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering) จํานวนไม่เกิน 177,849,750 หุน้
Agenda No.10 To consider and approve the issuance of the warrants to purchase ordinary shares of the Company in the amount not
exceeding 177,849,750 units for allocation to the Company’s existing shareholders in proportion to their shareholding
percentage (Right Offering).
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 10

วาระที่ 11
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No.11 To consider other businesses (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
(5)

(6)
(7)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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.
คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
Other statements or evidences (if any) of the Proxy
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผูร้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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 ______________________________________ ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ /
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉัน ทะ
แบบ ข. ตามแนบ / 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. กรณีหากมีขอ้ กําหนด หรือ ข้อบังคับใดกําหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ใน ข้อ (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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด หรือ เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / 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. ซึ่งเป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความ
เหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information
from the company’s website at www.mangpong.co.th

325

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 13
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Supplemental Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General
Meeting of Shareholders no. 2/2021 to be held on Friday 26, November 2021 at 08.30 hrs. 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.
วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(d) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject Election of Directors (Continues)
1) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
2) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
3) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
4) ชื่อกรรมการ
Director’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
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 งดออกเสียง / Abstain

 งดออกเสียง / Abstain

 งดออกเสียง / Abstain

 งดออกเสียง / Abstain

