
  เลขทีใ่บจอง............................................................... 

ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ บรษิทั เฮลทล์ดี จ ากดั (มหาชน) 

การเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวน 72,000,000 หุน้ ใหแ้กป่ระชาชนเป็นครัง้แรก มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 9.80 บาท ซึง่ผูจ้องซือ้ตอ้งจองซือ้หุน้ขัน้ต ่าจ านวน 100 หุน้ และเป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั เฮลทล์ดี จ ากดั (มหาชน)  (“บรษัิทฯ”)  วันทีจ่องซือ้     25 พฤศจกิายน 2564      26 พฤศจกิายน 2564     29 พฤศจกิายน 2564 

ขอ้มูลผูจ้องซือ้หุน้ โปรดกรอกขอ้ความในชอ่งดา้นลา่งนีใ้หค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นติบิคุคล  อืน่ๆ ระบ ุ(.................................................).................................................................................................................................................................................. เพศ   ชาย   หญงิ 

 บตัรประจ าตัวประชาชน เลขที ่                                                                             หรอื  ใบตา่งดา้ว   หนังสอืเดนิทาง   เลขทะเบยีนนติบิคุคล เลขที ่...................................................................................................... 

สญัชาต ิ............................................ วัน/เดอืน/ปีเกดิ (วันจดทะเบยีนนติบิคุคล) (ปี ค.ศ.) ...........................................อยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ีบ่า้นเลขที.่...........................หมูท่ี.่.........ตรอก/ซอย....................................................................... 
ถนน........................................................................................... แขวง/ต าบล........................................................... เขต/อ าเภอ........................................................จังหวัด............................................................ รหัสไปรษณีย.์............................. 
โทรศัพท.์.................................................................โทรศัพทเ์คลือ่นที.่...........................................................................................อเีมล.์....................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น/ทะเบยีนนติบิคุคล   ทีอ่ยูเ่ดยีวกับทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้   ตา่งจากทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(โปรดระบ)ุ บา้นเลขที.่..................................หมูท่ี.่.........ตรอก/ซอย.......................................................................... 
ถนน........................................................................................... แขวง/ต าบล........................................................... เขต/อ าเภอ........................................................จังหวัด............................................................ รหัสไปรษณีย.์............................. 
อาชพี/ประเภทธรุกจิ .....................................................................................ชือ่และสถานทีต่ัง้ของทีท่ างาน/สถานทีป่ระกอบกจิการ .........................................................................................................................................................................  
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี..................................................................................ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่่าย  ไมห่ักภาษี   หักภาษี แหลง่ทีม่าของรายไดจ้ากต่างประเทศ  ไมม่ ี ม ี(ระบชุือ่ประเทศ) ........................................................................... 
ทา่นเป็นบคุคลทีม่สีถานภาพทางการเมอืง* หรอืไม ่ ไมเ่ป็น  เป็น  โปรดระบตุ าแหน่งทางการเมอืง  .............................................................................................................................................................................................................. 
* บุคคลที่มสีถานภาพทางการเมอืง หมายถงึ บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งทางการเมืองระดบัสูง หรอืเคยด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและพน้จากต าแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกีย่วขอ้งกบัต าแหน่งดงักลา่วแมพ้น้จากต าแหน่งมาแลว้เกนิ 1 ปีก็ตาม 

หรอืบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งระดบัสูง และมอี านาจหนา้ทีส่ าคญัในฝ่ายนิตบิัญญัต ิฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายตลุาการ  หรือบุคคลที่ด ารงต าแหน่งระดับสงูและมหีนา้ทีบ่รหิารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนทอ้งถิน่ รัฐวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งระดบัสงู และมอี านาจบังคับบัญชาในระดับสงูของฝ่ายทหาร ฝ่ายต ารวจ หรือบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งระดับสงูหรือกรรมการในองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรอืบุคคลที่มสีถานภาพทางการเมอืงของตา่งประเทศและขององคก์ารระหวา่งประเทศ หรอืเป็นสมาชกิ

ในครอบครัว ไดแ้ก ่บดิา มารดา คูส่มรส บุตร และ ผูร้่วมงานใกลช้ดิ 

แหลง่ทีม่าของเงนิทีใ่ชใ้นการจองซือ้  บคุคลธรรมดา :  เงนิเดอืน   ธรุกจิสว่นตัว   เงนิออม   รายไดจ้ากการลงทนุ   มรดก   อืน่ๆ (ระบ)ุ  ........................................................................................................................... 
(สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  นติบิคุคล       :  เงนิจากการด าเนนิธรุกจิ       อืน่ๆ (ระบ)ุ ...............................................................................................................................................................................................................  
มวัีตถปุระสงคใ์นการท าธรุกรรม เพือ่จองซือ้หุน้สามญัของบรษัิท เฮลทล์ดี จ ากัด (มหาชน)  โดยขอจองซือ้และขอใหจั้ดสรรหุน้ ดังนี้   

จ านวนหุน้ทีจ่องซือ้ (หุน้) ราคาเสนอขาย (บาทตอ่หุน้) รวมเป็นเงนิท ัง้ส ิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) 

 9.80   

พรอ้มกนัน้ี ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามัญดงักลา่วโดยช าระเป็น  

 เงนิโอน/BAHTNET    เงนิโอนผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมัต ิ(ATS)    หักจากเงนิฝากบัญชซีือ้ขายหลกัทรัพยข์องขา้พเจา้ เลขทีบ่ัญช.ี................................................................................................................................................................................................................................................... 

 เช็ค / แคชเชยีรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร) / ดร๊าฟท ์เลขทีเ่ช็ค .............................................................................................ลงวนัที ่ .................................................................. ธนาคาร ............................................................................................... สาขา.................................................................................................................... 
(ในกรณีทีช่ าระคา่จองซือ้หุน้เป็นเช็คบุคคล แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรยีกเก็บเงนิไดจ้ากส านักหักบัญชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ) 

เมือ่ขา้พเจา้ไดร้ับการจัดสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ในการสง่มอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหด้ าเนนิการดงัตอ่ไปน้ี (ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่เท่านัน้) 

 ในกรณีทีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์  

ใหฝ้ากใบหุน้สามัญตามจ านวนทีไ่ดร้ับการจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการให ้บรษัิท................................................................................................................................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที่ 

โดยน าหุน้เขา้ฝากไวก้ับบรษัิท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อเขา้บัญชซีือ้ขายหลักทรัพยข์องขา้พเจา้  เลขที่บัญช.ี................................................................................................................................................. ซึง่ขา้พเจา้มีอยู่กับบรษัิทนัน้ (ชือ่บัญชซีือ้ขายหลักทรัพยต์อ้ง

ตรงกบัชือ่ผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนนิการออกใบหุน้ในชือ่ของผูจ้องซือ้แทนภายใน 15 วนัท าการ นับแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ และจัดสง่ใบหุน้ใหท้างไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ีร่ะบุไวข้า้งตน้) 

 ในกรณีทีไ่มม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์

 ใหฝ้ากใบหุน้สามัญตามจ านวนทีไ่ดร้ับการจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษัิท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ TSD โดยน าเขา้บัญชขีองบรษัิทที่ออกหลักทรัพย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพยใ์น

ภายหลัง ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD ก าหนด) และในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะรับการจัดสรรหุน้สามัญไวใ้นบัญชบีรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์ขอใหก้รอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารที่เกีย่วขอ้งตามที่ TSD ก าหนด ทัง้น้ี หากปรากฏขอ้

บ่งชีว้า่ ผูจ้องซือ้เป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยนิยอมทีจ่ะรับการจัดสรรหุน้สามัญเป็นใบหุน้ และไดร้ับทราบเงือ่นไขการรับใบหุน้ตามทีร่ะบุไวด้า้นลา่ง 

 ใหอ้อกใบหุน้สามัญตามจ านวนที่ไดร้ับการจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้และจัดส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชือ่ทีอ่ยู่ที่ตดิต่อไดท้ีร่ะบุไวข้า้งตน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษัิทฯ ด าเนนิการใด ๆ  เพือ่ใหก้ารจัดท าใบหุน้และส่งมอบใบ

หุน้ใหแ้กข่า้พเจา้ภายใน 15 วันท าการนับแตว่นัปิดการจองซือ้หุน้ ดงันัน้ ท่านอาจไดร้ับใบหุน้หลงัวนัซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึง่บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้ับจัดสรรไดท้ันวนัที่หุน้สามัญของบรษัิทฯ เริม่ท าการ

ซือ้ขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

การคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญ ในกรณีทีต่อ้งมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ที่ 6.9 ตามหนังสอืชีช้วน ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หค้นืเงนิคา่จองซือ้หุน้ดงัน้ี (เลอืกไดเ้พยีงวธิเีดยีวเท่านัน้) (กรณีไม่ระบุ ถอืวา่ใหด้ าเนินการคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้ดว้ยเช็ค) 

 โอนเงนิผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมัต ิ(ATS) ของขา้พเจา้ โอนเงนิเขา้บัญชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ในบัญชทีีช่ าระคา่จองซือ้หุน้สามัญดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

 โอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารในชือ่ของขา้พเจา้ ธนาคาร ................................................................................. สาขา.........................................................................................................................เลขทีบ่ัญช ี................................................................................................................................... 
 (กรุณาแนบส าเนาสมุดเงนิฝากหนา้ทีม่ชี ือ่ผูจ้องซือ้และเลขทีบ่ัญชเีงนิฝาก หรอืส าเนาแสดงรายการเคลือ่นไหวของรายการบัญช ี(Bank Statement) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีต่ดิตอ่ไดท้ีร่ะบุไว ้ทัง้น้ี ขา้พเจา้ตกลงรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเรยีกเก็บจากธนาคาร  

ในการจองซือ้หุน้ครัง้น้ี ขา้พเจา้   ไดร้บัหนังสอืชีช้วนในรูปแบบ (   ) หนังสอื  (   ) ซดีรีอม  (   ) อเีมล ์         ไม่ประสงคจ์ะรับหนังสอืชีช้วน          ไดร้ับขอ้มูลสรุป (รวมทัง้ผูท้ีไ่มไ่ดใ้สเ่ครือ่งหมายใดๆ) 

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการช าระคา่จองซือ้ ตัง้แต ่100,000 บาทขึน้ไป หากผูร้ับผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ* ไม่ใชผู่จ้องซือ้ โปรดระบุ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  
* ผูไ้ดร้ับผลประโยชน์ที่แทจ้รงิ หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของที่แทจ้รงิหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกคา้ หรือบุคคลที่ลูกคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนิตบิุคคลหรือผูท้ี่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การประเมนิความเสีย่งทีย่อมรับไดเ้พือ่การจองซือ้หุน้ (Suitability Test)  

1.  ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ไม่เกนิกวา่ 2 ปี จากผูจ้ัดจ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืจากบรษัิทหลักทรัพยอ์ืน่ และรับทราบระดับความเสีย่งที่ยอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ (กรณีผูจ้องซือ้ยังไม่เคยผ่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test หรือ   

ผูจ้องซือ้ไดผ้่านการท าแบบประเมนิ  Suitability Test กบัผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รอืบรษัิทหลกัทรัพยอ์ืน่มาแลว้เกนิกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีท่ าการลงทุน ผูจ้องซือ้จะตอ้งจัดท าแบบประเมนิ Suitability Test ของหุน้สามัญทีจ่ะจองซือ้ในครัง้น้ี) 

2.  ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเสีย่งของหุน้สามัญทีข่า้พเจา้จะจองซือ้น้ีจากผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ 

3.  ขา้พเจา้ไดผ่้านการศกึษาขอ้มูลในเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรัพยห์รอืหนังสอืชีช้วนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้น้ี หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ตามขอ้ที ่1 ขา้งตน้หรือผลประเมนิลงทุนในหุน้สามัญครัง้น้ีออกมาวา่ ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซือ้หุน้สามัญในครัง้น้ี ขา้พเจา้ยังยนืยันและประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุน้สามัญในครัง้น้ี และไดล้งลายมอืชือ่เพือ่ยนืยัน

ในฐานะผูจ้องซือ้ดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบวา่การลงทุนในหุน้สามัญครัง้น้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีข่า้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใด ๆ จากการลงทุนในหุน้สามัญน้ีต่อไปในอนาคต ผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรัพยไ์ม่

มหีนา้ทีต่อ้งรับผดิชอบใด ๆ  ทัง้ส ิน้ 
 

 X   ลงชือ่ .................................................................................................................................................................................................................. ผูจ้องซือ้  

   (..................................................................................................................................................................................................................) 

◾ ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขา้พเจา้มใิชบุ่คคลทีถู่กหา้มมใิหจ้ัดสรรหุน้ใหต้ามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ทัง้น้ี ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรับว่าหากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไวข้า้งตน้ ขา้พเจา้จะไม่มสีทิธใินการจองซือ้หุน้ครัง้น้ี เวน้แต่เป็นการจัดสรรหุน้ที่

เหลอืจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด  

◾ การจองซือ้และการช าระเงนิโดยผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้ครัง้น้ี ผูจ้องซือ้หุน้ตกลงและรับทราบวา่ บรษัิทฯ มสีทิธปิฏเิสธไม่รับการจองซือ้หากผูจ้องซือ้หุน้กระท าผดิเงื่อนไขดังกลา่ว และขา้พเจา้

ยนิยอมและตกลงว่าจะรับซือ้หุน้สามัญจ านวนดงักล่าวหรอืในจ านวนตามทีบ่รษัิทฯ จัดสรรใหแ้ละจะไม่ยกเลกิการจองซือ้หุน้สามัญน้ี เวน้แต่ เป็นการยกเลกิการจองซื้อหุน้สามัญตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนและยนิยอมรับคนืเงนิในกรณีที่

บรษัิทฯ ปฏเิสธการจองซือ้หรอืมกีารยกเลกิการจองซือ้หุน้สามัญ  

◾ ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพันตนเองตามเงือ่นไข ขอ้ก าหนดและขอ้ความใด ๆ ในหนังสอืชีช้วนเพือ่การออกและเสนอขายหุน้ครัง้น้ี รวมทัง้ในหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บังคบัของบรษัิททีม่อียู่แลว้ในขณะน้ีและ/หรอืซึง่จะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในภายหนา้ดว้ย  

◾ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหส้ถาบันการเงนิ (รวมถงึบรษัิทหลักทรัพย ์และ/หรือ นิตบิุคคลอืน่ใด) ที่ขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกับการแสดงตนและ/หรือการระบุตัวตนของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกับผูร้ับประโยชน์ที่

แทจ้รงิของขา้พเจา้ ใหแ้กผู่จ้ัดจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ทัง้น้ี เพือ่ปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิที่เกีย่วขอ้ง  

◾ ในกรณีการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการจองซือ้ดว้ยตนเอง โดยมไิดเ้ปิดเผยชือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพื่อด าเนินการจองซือ้แทนขา้พเจา้ ทัง้น้ี ผูจ้ัดจ าหน่ายหลักทรัพยไ์ม่มี

หนา้ทีต่อ้งตรวจสอบความถูกตอ้งส าหรับการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนด์งักลา่ว 

 X   ลงชือ่ .................................................................................................................................................................................................................. ผูจ้องซือ้  

   (..................................................................................................................................................................................................................) 
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เฮลทล์ดี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) - ผูจ้องซือ้โปรดกรอกขอ้ความในสว่นนีด้ว้ย 

วนัทีจ่องซือ้     25 พฤศจกิายน 2564       26 พฤศจกิายน 2564      29 พฤศจกิายน 2564                 เลขทีใ่บจอง ......................................................................................................    
ผูจ้ัดจ าหน่าย.........................................................................................................................................................ไดร้ับเงนิจาก(ชือ่ตามใบจอง) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

เพือ่จองซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ  จ านวน  ........................................................................................ หุน้ ในราคาหุน้ละ 9.80 บาท  รวมเป็นเงนิ....................................................................................................................................................................................................................................................................... บาท 

โดยช าระเป็น  เงนิโอน/BAHTNET         เงนิโอนผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมัต ิ(ATS)        หักจากเงนิฝากบัญชซีือ้ขายหลกัทรัพยข์องขา้พเจา้ เลขทีบ่ัญช.ี.................................................................................................................................................................................................. 

  เช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดร๊าฟท ์เลขทีเ่ช็ค..............................................................ลงวนัที.่.......................................................................ธนาคาร ..................................................................................................สาขา..................................................................................................................... 
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้ับการจัดสรรหุน้ดงักลา่ว ผูจ้องซือ้ใหด้ าเนนิการ : 

 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก                                  บัญชซีือ้ขายหลกัทรัพยเ์ลขที ่....................................................................................................................... 

 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บัญชขีองผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ 

 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 

การคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญ ในกรณีทีต่อ้งมกีารคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ที่ 6.9 ตามหนังสอืชีช้วน ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หค้นืเงนิคา่จองซือ้หุน้ดงัน้ี (เลอืกไดเ้พยีงวธิเีดยีวเท่านัน้) (กรณีไม่ระบุ ถอืวา่ใหด้ าเนินการคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้ดว้ยเช็ค) 

 โอนเงนิผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมัต ิ(ATS) ของขา้พเจา้  โอนเงนิเขา้บัญชซีือ้ขายหลกัทรัพยข์องขา้พเจา้ในบญัชทีีช่ าระคา่จองซือ้หุน้สามัญดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

 โอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารในชือ่ของขา้พเจา้ ธนาคาร ............................................................................................ สาขา.......................................................................................................เลขทีบ่ัญช ี.................................................................................................................... 

 เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีต่ดิตอ่ไดท้ีร่ะบุไว ้ทัง้น้ี ขา้พเจา้ตกลงรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเรยีกเก็บจากธนาคาร                                                                        
เจา้หนา้ทีผู่ร้ับมอบอ านาจ........................................................................................................................... 

 

**ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัยส์ามารถปฏเิสธการจองซือ้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ยงัไมม่ปีระวตักิารท าและไมย่นิยอมท า Suitability 
Test หรอืผูล้งทนุรบัความเสีย่งตาม Suitability Test ไดต้ า่กวา่หุน้สามญันีแ้ละไมล่งนามยอมรบัความเสีย่งของหุน้สามญันี*้* 
ผูจ้องซือ้ประเภทสถาบัน ไดรั้บยกเวน้การท าแบบสอบถาม Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทธ.35/2556 

การลงทนุในหุน้มคีวามเสีย่ง และกอ่นตดัสนิใจจองซือ้หุน้ ผูจ้องซือ้ควรอา่นหนงัสอืชีช้วน 

หรอืขอ้มูลทีม่สีาระตามขอ้มูลสรุปสาระส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) อยา่งรอบคอบ 
 

หมายเหต ุ: หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยูท่ ีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขตอ่นายทะเบยีนโดยตรงและจัดสง่ใหฝ่้ายปฏบัิตกิารหลักทรัพย ์บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เลขที ่93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ถ.รัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000 



 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั 

002 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษทัหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  

GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB BROKER 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 257 บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร ์จ ากดั 

SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

243 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 บริษทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 

JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

329 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   
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 ส่วนท่ี 1 
ข้อมลูสรปุ (Executive Summary) 

 
ข้อมลูสรปุน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชี้ชวน ซ่ึงเป็นเพียง
ข้อมลูสรปุเก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของบริษทัท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(“บริษทัฯ”) ดงันัน้  
ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมลูในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
หรืออาจศึกษาข้อมลูได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือชี้ชวนท่ีบริษทัฯ ย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี 

website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
 

ข้อมลูสรปุของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
บริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : 25-26 และ 29 พฤศจกิำยน 2564 
 

ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย 

ผู้เสนอขาย  :  บริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) (“HL”) 

ประเภทธรุกิจ :  บริษัทประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย
ปัจจุบนัลงทุนในธุรกจิร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลติภณัฑ์
เสริมอำหำร อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ และธุรกิจ
คดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ เช่น ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร ผลติภณัฑฆ์ำ่
เชือ้ ผลติภณัฑส์ลำยกลิน่ และผลติภณัฑห์น้ำกำก เป็นตน้ 

จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย : หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 72,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 26.47 ของจ ำนวนหุ้น
  ที่ออกและเรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุน
  ในครัง้น้ี 

สดัส่วนการเสนอขายหุ้น : (1)  เสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 64,800,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 23.82 ของ
 จ ำนวนหุน้ที่ออกและเรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอ
 ขำยหุน้เพิม่ทุนในครัง้น้ี  

  (2) เสนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
 จ ำนวน 7,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและ
 เรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ทุนใน
 ครัง้น้ี  

เง่ือนไขการจดัจ าหน่าย :  รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 
    ไมร่บัประกนักำรจ ำหน่ำย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน  : 9.80 บำทต่อหุน้ 

มลูค่าการเสนอขายรวม : 705,600,000 บำท 

มลูค่าท่ีตราไว้ (par)  : 0.50 บำทต่อหุน้ 

มลูค่าตามราคาบญัชี :  0.80 บำทต่อหุ้น ค ำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ จำกงบกำรเงนิรวม ณ 
 วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 ซึ่งเท่ำกบั 160.12 ล้ำนบำท และหำรด้วยจ ำนวนหุ้นที่
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 ออกและเรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้น้ี จ ำนวน 
 200 ลำ้นหุน้ 

  0.59 บำทต่อหุน้ ค ำนวณจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จำกงบกำรเงนิ ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน 2564 ซึ่งเท่ำกบั 160.12 ล้ำนบำท และหำรด้วยจ ำนวนหุ้นที่ออกและ
 เรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษทัฯ หลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้น้ี จ ำนวน 272 
 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted)  

การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานจนถึงช่วงเสนอ
ขาย 
 ไมม่ ี   ม ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์กับกลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์เช่น การถือหุ้นระหว่างกนั การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยด์ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์การกู้ยืมจากกลุ่มท่ีปรึกษา
ทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และความสมัพนัธ์อ่ืนท่ีอาจท าให้ท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือ
ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยข์าดความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ี 
 ไมม่ ี   ม ี

ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมลูทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย: 
กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ในครัง้น้ี  พิจำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to 
Earnings Ratio : P/E) ทัง้น้ี  รำคำหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยหุน้ละ 9.80 บำท คดิเป็นอตัรำสว่นรำคำต่อก ำไรสทุธติ่อหุน้เท่ำกบั 
27.63 เท่ำ ซึ่งค ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ในรอบ 4 ไตรมำสที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2563 ถงึวนัที่ 30 
กนัยำยน 2564 ซึง่มกี ำไรสทุธเิท่ำกบั 70.95 ลำ้นบำท เมื่อหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแล้วก่อนกำรเสนอขำย
หุ้นในครัง้น้ีเท่ำกบั 200 ล้ำนหุ้น จะได้ก ำไรสุทธติ่อหุ้นเท่ำกบั 0.35 บำท และคดิเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธติ่อหุ้น 
(Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกบั 37.57 เท่ำ เมื่อค ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ในรอบ 4 ไตรมำสที่ผ่ำน
มำ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ในครัง้น้ีเท่ำกบั 272 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted) จะ
ไดก้ ำไรสุทธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.26 บำท ทัง้น้ี อตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสุทธดิงักล่ำวค ำนวณจำกผลประกอบกำรในอดตี 4      
ไตรมำสยอ้นหลงั โดยทีย่งัมไิดพ้จิำรณำถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ข้อมลูทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรประเมนิรำคำหุน้ที่เสนอขำย จงึไดเ้ปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธติ่อหุน้ของบรษิทั
เทยีบเคยีงที่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรกด็ ีกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  ซึ่งประกอบธุรกิจ
ธุรกจิโดยกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบนัลงทุนในธุรกจิร้ำนขำยยำ และธุรกจิคดิค้น และพฒันำ
ร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ ซึ่งเป็นธุรกจิที่แตกต่ำง
จำกธุรกจิของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นๆ ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึเปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธิ
ต่อหุ้นของบรษิทัจดทะเบียนที่มลีกัษณะกำรประกอบธุรกิจบำงส่วนที่คล้ำยคลึงกบัธุรกิจของบรษิทัฯ 2 ธุรกิจ คอื ธุรกิจ    
คำ้ปลกี และธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพ และธุรกจิจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรแพทย ์ในระยะเวลำ 3 เดอืน ตัง้แต่
วนัที ่17 สงิหำคม 2564 ถงึวนัที ่16 พฤศจกิำยน 2564 โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

  บริษทั  ลกัษณะการประกอบรุกิจ ตลาดรองท่ี

จดทะเบียน/

หมวดธรุกิจ 

ราคา

เฉล่ีย           

(บาท)1/ 

P/E                  

(เท่า) 

บรษิทั เคแอนดเ์ค 

ซุปเปอรส์โตร ์เซำท์

เทริน์ จ ำกดั (มหำชน) 

(KK) 

ธรุกจิคำ้ปลกีและคำ้สง่สนิคำ้อุปโภคบรโิภค mai / 
บรกิำร 

4.02 31.71 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบรุกิจ ตลาดรองท่ี
จดทะเบียน/
หมวดธรุกิจ 

ราคา

เฉล่ีย           

(บาท)1/ 

P/E                  

(เท่า) 

บรษิทั ธนพริยิะ จ ำกดั 

(มหำชน) (TNP) 

ธรุกจิคำ้ปลกีและคำ้สง่สนิคำ้อุปโภคบรโิภคภำยใต้ชื่อ 

"ธนพริยิะ" 

mai / 
บรกิำร 

5.62 25.57 

บรษิทั อนิเตอร ์ฟำรม์ำ 

จ ำกดั (มหำชน) (IP) 

ธุรกิจพฒันำ คดิค้น และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑส์ุขภำพ

และนวตักรรมควำมงำมส ำหรบัคน และผลิตภณัฑ์

สขุภำพส ำหรบัสตัวเ์ลีย้งและปศุสตัว ์

mai / 
สนิคำ้อุปโภค

บรโิภค 

21.76 96.97 

บรษิทั เซนตเ์มด จ ำกดั 

(มหำชน) (SMD) 

ธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ โดยน ำเข้ำจำกผู้ผลิตต่ำงประเทศ 

เพื่อจดัจ ำหน่ำยให้แก่สถำนพยำบำลในประเทศและ

บุคคลทัว่ไป 

mai / 
สนิคำ้อุปโภค

บรโิภค 

14.51 23.52 

บรษิทั เทคโนเมดคิลั 

จ ำกดั (มหำชน) (TM) 

ธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ เพื่ อจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับ

สถำนพยำบำลชัน้น ำในประเทศ โดยไดร้บักำรแต่งตัง้

เ ป็น Exclusive Distributor จำกผู้ผลิตชัน้น ำจำก

ต่ำงประเทศรวมถงึประเทศไทย 

mai / 
สนิคำ้อุปโภค

บรโิภค 

3.56 46.00 

บรษิทั วนิเนอรย์ี ่เมดิ

คอล จ ำกดั (มหำชน) 

(WINMED) 

ธุรกิจน ำเข้ำ และจ ำหน่ำยเครื่อง และชุดอุปกรณ์ 

ส ำหรบักำรเกบ็ กำรตรวจวเิครำะห ์วนิิจฉัย และกำร

บ ำบดัรกัษำทำงกำรแพทย ์

mai / 
สนิคำ้อุปโภค

บรโิภค 

6.30 49.12 

ทีม่ำ: www.setsmart 
หมำยเหตุ: 1/เป็นรำคำหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ค ำนวณโดยใชม้ลูคำ่กำรซือ้ขำยหำรดว้ยปรมิำณกำรซือ้ขำย 

สดัส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ท่ีไม่ติด Silent Period : จ ำนวน 37,337,500 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 13.73 
ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนในครัง้น้ี 

ตลาดรอง :   SET                mai  

หมวดธรุกิจ (Sector) : บรกิำร 

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน :   profit test  
 

 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

บริษทัฯ มีวตัถุประสงค์ในกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลักทรพัย์ครัง้น้ีหลังหกัค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยเ์ป็นจ ำนวนเงนิสุทธปิระมำณ 679.26 ลำ้นบำท ไปใชด้งัต่อไปน้ี 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
 

จ านวนเงินท่ี 
คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. ขยำยสำขำและปรบัปรงุสำขำ 60.00 ภำยในปี 2567 
2. เงนิทุนหมุนเวยีน 619.26 ภำยในปี 2567 

 

 

http://www.setsmart/
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ 
บรษิทัฯ ในแต่ละปี ภำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ อำจ
พจิำรณำจำ่ยเงนิปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องทำง
กำรเงนิ และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงนิทุนหมุนเวยีนในกำรบรหิำรกิจกำร และแผนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต รวมถึงภำวะ
เศรษฐกจิ 

บรษิทัย่อย มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธจิำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของแต่ละ
บรษิทัยอ่ย ในแต่ละปี โดยจะตอ้งค ำนึงถงึผลกำรด ำเนินงำน สภำพคล่องทำงกำรเงนิ กระแสเงนิสด ฐำนะทำงกำรเงนิ ควำมจ ำเป็น
ในกำรใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ภำวะเศรษฐกจิ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัผู้เสนอขายหลกัทรพัย ์

บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) (Healthlead Public Company Limited) (“บรษิทัฯ” หรอื “เฮลทล์ดี”) จดทะเบยีนจดัตัง้
เมื่อวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) ปัจจุบนับรษิทัฯ ได้ลงทุนในบรษิทั
ยอ่ย ดงัน้ี 

(1) บรษิทั ไอแคร ์เฮลท์ จ ำกดั (Icare Health Company Limited) (“ไอแคร ์เฮลท์”) เป็นบรษิทัย่อย ซึ่งบรษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 100.00  ณ วนัที ่18 ธนัวำคม 2563  ไอแคร ์เฮลท ์มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแล้วจ ำนวน 65 ลำ้นบำท 
โดยไอแคร ์เฮลท ์ประกอบธรุกจิหลกัคอื ธรุกจิรำ้นขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 
อุปกรณ์กำรแพทย ์และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพต่ำงๆ รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร เพื่อใหค้รอบคลุมควำมต้องกำรของ
ลูกคำ้ทีห่ลำยหลำย โดยสำมำรถแบ่งประเภทของผลติภณัฑอ์อกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 

ประเภทสินค้า ลกัษณะ 
ยำและผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ 
(Professional Healthcare) 

สนิค้ำส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทยำ ซึ่งประกอบด้วยยำทัว่ไป 
ยำสำมญัประจ ำบำ้น และยำควบคมุพเิศษ เพื่อใชร้กัษำอำกำรป่วยชนิด
ต่ำงๆ นอกจำกน้ียังรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อบ ำรุงสุขภำพ ใช้ป้องกนัหรอืบรรเทำอำกำรเจบ็ป่วย โดย
สนิคำ้ประเภทน้ีถอืเป็นสนิคำ้ทีม่กีำรจ ำหน่ำยเป็นหลกัในทุกสำขำ 

อุปกรณ์กำรแพทย์ และของใช้
ในบำ้น 
(Home Healthcare) 

สินค้ำประเภทอุปโภค ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องมือ
แพทย ์วสัดุสิน้เปลอืงทำงกำรแพทย ์วสัดุหรอือุปกรณ์เพื่อบ ำบดัรกัษำ
ผูป่้วย และผลติภณัฑใ์ช้ภำยในบ้ำน ในกำรช่วยเหลอืหรอือ ำนวยควำม
สะดวกให้กบัผู้ป่วยในบำงลกัษณะ เช่น ไม้เท้ำผู้สูงอำยุ อุปกรณ์ช่วย
พยุงเดนิ หน้ำกำกทำงกำรแพทย ์เครื่องวดัอุณหภูม ิเครื่องวดัควำมดนั
โลหติ เป็นตน้ 

สนิค้ำสุขภำพส ำหรบัภำยนอก
รำ่งกำย 
(Personal Healthcare) 

ประกอบด้วยสินค้ำอุปโภคเพื่อสุขภำพหรือสุขอนำมัย ส ำหรับใช้
ภำยนอกร่ำงกำย เพื่อบ ำรุงสุขภำพของผู้ใช้ หรอืบรรเทำและป้องกัน
อำกำรเจบ็ป่วย เช่น แชมพรูกัษำอำกำรหนังศรษีะร่วง สบู่บ ำรงุผวิ เป็น
ตน้ 

สนิคำ้บรโิภค 
(Deli Healthcare) 

สินค้ำบริโภค หรือสินค้ำอื่นๆ ประกอบด้วย อำหำร เครื่องดื่ม หรือ
อำหำรทำงกำรแพทยอ์ื่นๆ เช่น นมผงส ำหรบัเดก็ นมผงส ำหรบัผูส้งูอำยุ 
น ้ำดื่มขวดเลก็ เป็นตน้ 
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โดยสนิคำ้เหล่ำน้ีจะจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นขำยยำทัง้หมด 4 แบรนด ์ซึ่งปัจจุบนัมจี ำนวน 26 สำขำ (ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 
2564) ดงัน้ี 
- iCare 10 สำขำ 
- Pharmax 12 สำขำ 
- vitaminclub  3 สำขำ 
- Super Drug  1 สำขำ 

 
(2) บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั (Healthiness Company Limited) (“เฮลทเินส”) เป็นบรษิทัย่อย ซึ่งบรษิทัฯ ถอืหุน้ร้อยละ 

100.00 ณ วนัที่ 18 ธนัวำคม 2563 เฮลทิเนส มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 35 ล้ำนบำท โดย      
เฮลทเินส ประกอบธุรกิจหลกัคอื คดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผู้ผลิต เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสขุภำพ ภำยใต ้2 แบรนด ์ดงัน้ี 
1. PRIME เป็นแบรนด์ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสรมิ ที่คดัสรรวตัถุดบิคุณภำพจำกทัว่ทุกมุมโลก ปัจจุบนัมผีลติภณัฑ์ 

ภำยใตแ้บรนด ์PRIME จ ำนวนทัง้หมด 26 SKU 
2. Besuto เป็นแบรนด์ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อสุขภำพ ซึ่งมผีลิตภณัฑ์ฆ่ำเชื้อ ผลิตภณัฑ์สลำยกลิ่น และ    

ผลติภณัฑห์น้ำกำก ซึง่ปัจจบุนั เฮลทเินส จ ำหน่ำยผลติภณัฑภ์ำยใตแ้บรนด ์Besuto ทัง้หมด 9 SKU 
โดยปัจจบุนั ผลติภณัฑข์องเฮลทเินส สว่นใหญ่จ ำหน่ำยผำ่นรำ้นคำ้ปลกีของกลุ่มบรษิทั 

 
โครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 136 ล้ำนบำท และมทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วจ ำนวน 
100 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชนในครัง้น้ี บรษิทัฯ จะมทีุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 136 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 272 ลำ้นหุน้ 
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

 
 

ประกอบธรุกิจลงทุนบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) 

ธรุกิจร้านขายยา  

บริษทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ากดั 

ธรุกิจคิดค้น และพฒันาร่วมกบัทีม

วิจยัภายนอก รวมทัง้ว่าจ้างผูผ้ลิต 

เพ่ือจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละ

นวตักรรมเพ่ือสขุภาพ 

บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่25 มนีำคม 2564 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชน สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 

 
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน หลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท์  117,375,000  58.69  117,375,000  43.15 
2. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท์  65,562,500  32.78  65,562,500  24.10 
3. นพ.ธญักร พนัธุกำนนท์  13,062,500  6.53  13,062,500  4.80 
4. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล  4,000,000  2.00  4,000,000  1.47 
รวมจ านวนหุ้นก่อนการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 200,000,000 100.00 200,000,000 73.53 
จ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 7,200,000 2.65 
จ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำยต่อประชำชน 64,800,000 23.82 
รวมจ านวนหุ้นหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 272,000,000 100.00 

 

 

สดัส่วนรายได้ของกลุ่มบริษทั 

หมำยเหตุ * รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั รำยไดจ้ำกกำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้ภำยในรำ้นขำยยำ เป็นตน้ 
 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์
เสรมิอำหำร 

561.88 71.02 659.46 72.03 753.19 69.73 558.68 70.13 623.01 68.26 

รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์
และของใชใ้นบ้ำน 

114.11 14.42 129.11 14.10 169.27 15.67 123.28 15.47 160.52 17.59 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำสุขภำพ
ส ำหรบัภำยนอกร่ำงกำย 

69.74 8.81 73.28 8.00 95.79 8.87 71.27 8.95 78.71 8.62 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้บรโิภค 35.66 4.51 44.37 4.85 45.84 4.24 33.18 4.16 40.45 4.43 
รวมรายได้จากการขาย 781.39 98.76 906.22 98.99 1,064.09 98.52 786.41 98.71 902.69  98.90 
รำยไดอ้ื่น* 9.82 1.24 9.29 1.01 16.02 1.48 10.26 1.29 10.06 1.10 
รวมรายได้ทัง้หมด 791.21 100.00 915.51 100.00 1,080.11 100.00 796.67  100.00 912.74  100.00 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 
1. ผศ.ภญ.อภฤิด ีเหมะจฑุำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
2. นำงสำวอมัไพวรรณ ลิม่ประภสัสร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
3. นำงมำรยำท ธรีโตมร* กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
4. นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
5. ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท์ กรรมกำร 
6. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำร 
7. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท์ กรรมกำร 
 
หมำยเหตุ: * นำงมำรยำท ธรีโตมร เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มคีวำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงนิได ้โดยนำงมำรยำท ธรีโตมร จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีจำกคณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัชี สำขำกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรของบริษัทให้
ค ำปรกึษำทำงด้ำนธุรกิจและกำรลงทุนแห่งหน่ึง จงึมปีระสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิ (ดูรำยละเอียดเพิม่เตมิในเอกสำร
แนบ 1 รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบรษิทั) 
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สรปุปัจจยัความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้ผลิตหรือผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั เป็นธุรกิจร้ำนค้ำปลีกยำและเวชภณัฑ์ โดยมีกำรสัง่ซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำย      
รำยใหญ่ จ ำนวน 2 รำย รำย โดยมยีอดซื้อสนิคำ้จำกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยที่หน่ึงจ ำนวน 141.71 ล้ำนบำท จ ำนวน 
275.63 ล้ำนบำท จ ำนวน 315.53 ล้ำนบำท และจ ำนวน 258.17 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 22.63 ร้อยละ 36.58 ร้อยละ 
37.36 และร้อยละ 35.60 ของมูลค่ำกำรจดัซื้อสินค้ำของกลุ่มบริษทั ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 
ตำมล ำดบั และมยีอดซื้อสนิคำ้จำกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยที่สองจ ำนวน 100.74 ล้ำนบำท จ ำนวน 240.73 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 252.24 ลำ้นบำท และจ ำนวน 225.43 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 16.08 รอ้ยละ 31.95 รอ้ยละ 29.87 และรอ้ยละ 
31.08 ของมูลค่ำกำรจดัซื้อสินค้ำของกลุ่มบริษทั ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ตำมล ำดบั ดงันัน้     
กลุ่มบรษิทัจงึอำจไดร้บัผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน หำกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวไม่สำมำรถจ ำหน่ำยสนิคำ้ให้กบั
กลุ่มบริษทั หรือไม่สำมำรถจดัส่งสินค้ำได้ ตำมก ำหนดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 2 รำย
ดงักล่ำว เป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมยำ โดยที่ยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรส่วนใหญ่ จะแต่งตัง้
ให้ผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยสองรำยน้ีเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย โดยกลุ่มบรษิทัซื้อสนิค้ำจำกผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำย 2 รำย
ดงักล่ำว มำตัง้แต่เปิดรำ้นขำยยำ และกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนักว่ำ 28 ปี และเป็นไปด้วยดมีำโดยตลอด ยอดสัง่ซื้อของ
กลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้ มำอย่ำงต่อเน่ืองตำมกำรเตบิโตและกำรขยำยสำขำ จงึมัน่ใจว่ำจะสำมำรถรกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดกีบั
ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยไดต้่อไป นอกจำกน้ี ไดม้กีำรสรรหำ และคดัเลอืกผูค้ำ้รำยใหม่เขำ้มำขึน้ทะเบยีนเป็น Approved 
Vendor List อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อเพิม่ช่องทำงในกำรจดัหำสนิคำ้ใหเ้พยีงพออยำ่งต่อเน่ือง  

2. ความเส่ียงจากการบริหารคลงัสินค้า 
กำรด ำเนินธุรกจิรำ้นยำ จ ำเป็นตอ้งมกีำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ใหม้ปีรมิำณทีเ่หมำะสม เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกค้ำ
ไดอ้ยำ่งครบถว้นและทนัเวลำ หำกปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืในคลงัน้อยเกนิไป จะมคีวำมเสีย่งในกำรสญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจ  
หรอืหำกมปีรมิำณสนิค้ำคงคลงัมำกเกินไป จะเพิม่ภำระในกำรบริหำรสภำพคล่อง ดงันัน้ ประสทิธภิำพในกำรบริหำร
คลงัสินค้ำส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอย่ำงมีนัยส ำคญั  อย่ำงไรก็ตำม       
ทีผ่ำ่นมำ กลุ่มบรษิทัใหค้วำมส ำคญัอยำ่งมำกในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ มกีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยใน
กำรควบคุมสินค้ำตำมรูปแบบ FIFO (First In First Out) ซึ่งพิจำรณำอำยุสินค้ำควบคู่ไปด้วย โดยระบบสำรสนเทศ        
ทีน่ ำมำใช ้สำมำรถเชื่อมโยงขอ้มูลสนิคำ้คงคลงัที่คลงัสนิคำ้และทีร่ำ้นสำขำ ฝ่ำยจดัซือ้สนิคำ้จงึสำมำรถตรวจสอบปรมิำณ
สนิคำ้คงคลงัไดต้ลอดเวลำและมกีำรประเมนิควำมตอ้งกำรของสนิคำ้แต่ละชนิดตำมสำขำต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี 
กำรแบ่งพืน้ที่จดัเกบ็สนิคำ้ และกำรจดัเรยีงสนิคำ้ตำม ABC Analysis ซึ่งเป็นวธิกีำรในกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัโดยแบ่ง
ตำมควำมส ำคญัและกำรหมุนเวยีนของสนิค้ำแต่ละชนิด ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรคลงัสนิค้ำ ปัจจยัเหล่ำน้ี
สง่ผลใหร้ะยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลี่ยที่ดขีึน้ตำมล ำดบัจำกเดมิที ่74.28 วนั ในปี 2561 ลดลงเหลอื 54.14 วนั ณ สิน้ไตรมำส 
3 ปี 2564   

3. ความเส่ียงจากการแข่งขนัสงูในอตุสาหกรรม 
กำรเติบโตของมูลค่ำตลำดร้ำนขำยยำ ได้ดึงดูดให้เกิดกำรแข่งขนัในระดบัที่สูงขึ้น จำกทัง้ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยยำ   
ขนำดใหญ่ (Chain Store) รวมถงึผูป้ระกอบกำรคำ้ปลกีสมยัใหม่ รำ้นคำ้สะดวกซื้อ ที่เขำ้มำร่วมแข่งขนัในอุตสำหกรรม 
จงึอำจส่งผลกระทบกบักำรด ำเนินงำนอย่ำงมนีัยส ำคญั อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัเป็นรำ้นยำในลกัษณะ Chain Store ที่
บรหิำรงำนดว้ยผูบ้รหิำรทีม่วีสิยัทศัน์และประสบกำรณ์ในธุรกจิมำกว่ำ 28 ปี จงึมุง่เน้นกำรเปิดสำขำในท ำเลที่เขำ้ถงึลูกค้ำ
อย่ำงทัว่ถึงภำยในกรุงเทพมหำนคร ด้วยแบรนด์ร้ำนขำยยำที่เหมำะสมของแต่ละกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม    
ประกอบกบักำรมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัคู่ค้ำเสมอมำที่มีผลต่อกำรจดัหำสินค้ำ รวมถึงกำรจดัให้มีเภสชักรอยู่ประจ ำ      
ทุกสำขำ ลูกคำ้จงึมัน่ใจไดถ้งึคุณภำพในกำรบรกิำร ปัจจยัเหล่ำน้ีท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวำมพรอ้มและสำมำรถที่จะแข่งขนั
กบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นและเตบิโตต่อไป 
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4. ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้องกบัธรุกิจ 
กำรด ำเนินธุรกจิรำ้นขำยยำ จ ำเป็นต้องไดร้บักำรอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ด ำเนิกำรตำมกฏระเบยีบและ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง หำกภำครฐัมกีำรแก้ไขหรอืออกระเบียบเพิม่เติมขึ้นเกี่ยวกบัธุรกิจร้ำนขำยยำ อำจส่งผลต่อกำร
ประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของอย่ำงมนีัยส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งของภำครฐั ก ำหนดขึน้โดยมุ่งหวงัถงึประโยชน์ของประชำชนเป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบรษิทัทัง้ดำ้นคุณภำพสนิคำ้และกำรบรกิำร โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรตำมวธิกีำรที่ดทีำงเภสชักรรม หรอื Good 
Pharmacy Practice (GPP) (รำยละเอียดตำมข้อมูลอุตสำหกรรมในหวัข้อ 2.3) ซึ่งเป็นหลกักำรสำกลระดบัโลก กลุ่ม
บรษิทัมัน่ใจว่ำ รำ้นขำยยำทัง้หมดมคีุณภำพตำมเกณฑท์ัง้ 3 ขัน้ตำมมำตรฐำน GPP ครบถ้วนแล้ว นอกจำกน้ี ผูบ้รหิำร
ของกลุ่มบรษิทั ไดม้กีำรตดิตำมข่ำวสำรเกีย่วกบักฎหมำย กฎระเบยีบ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิรำ้นขำยยำอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

5.  ความเส่ียงเก่ียวกบัสญัญาเช่าพืน้ท่ี 
รำ้นขำยยำแต่ละสำขำของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่จะเป็นกำรเช่ำพืน้ที่ในบรเิวณศูนยก์ำรคำ้ หำ้งสรรพสนิคำ้ คอมมนิูตีม้อลล์ 
หรอืชุมชนทีม่ผีูอ้ยู่อำศยัจ ำนวนมำก ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพ (Prime Location) ซึง่สญัญำเช่ำพืน้ทีท่ ัง้ 26 สำขำ (ณ วนัที่ 
31 ตุลำคม 2564) มสีทิธิใ์นกำรต่อสญัญำเช่ำเมื่อหมดอำยตุำมเงื่อนไขทัว่ไปในกำรใหเ้ช่ำพืน้ที ่ดงันัน้ หำกไมไ่ดร้บักำรต่อ
อำยุสญัญำเช่ำพืน้ที่จำกเจำ้ของพืน้ที ่หรอืมกีำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรต่อสญัญำ อำจส่งผลกระทบกบัรำยไดแ้ละผล
กำรด ำเนินงำนได ้อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดกีบัผู้ให้เช่ำทุกรำย มปีระวตักิำรช ำระค่ำเช่ำที่ด ีและปฏิบตัิ
ตำมสญัญำเช่ำ   อย่ำงเคร่งครดัมำโดยตลอด จงึไม่เคยประสบปัญหำจำกกำรไม่ไดร้บักำรต่ออำยุสญัญำเช่ำพืน้ที่ รวมถงึ
แบรนดร์ำ้นขำยยำของกลุ่มบรษิทัยงัเป็นทีม่ ัน่ใจของผูบ้รโิภคทัว่ไป จงึสง่ผลดำ้นดตี่อรำ้นคำ้อื่นๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีงด้วย
เช่นกนั นอกจำกน้ี ในกรณีที่ไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำพื้นที่ดงักล่ำว กลุ่มบริษทัมัน่ใจว่ำจะสำมำรถเช่ำพื้นที่ที่มี
คุณสมบตัใิกล้เคยีงกบัพืน้ที่ดงักล่ำวจำกเจำ้ของพืน้ที่รำยอื่นไดใ้นเงื่อนไขและรำคำตลำดโดยทัว่ไป ภำยใต้ประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญ      ในธุรกิจของผู้บริหำร ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเลือกพื้นที่เช่ำเพื่อเปิดร้ำนสำขำและสำมำรถ
บรหิำรงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

6. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรทางเภสชักรรม 
จำกประกำศกฎหมำยฉบบัใหม่ในปี 2557 โดยกระทรวงสำธำรณสุข ที่ก ำหนดให้ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบนั จ ำเป็นต้องมี
เภสชักรอยูป่ระจ ำรำ้น เภสชักรจงึเป็นทีต่อ้งกำรของตลำดรำ้นขำยยำมำกขึน้ หำกไมส่ำมำรถจดัหำเภสชักรมำปฏบิตัิงำน
ในแต่ละสำขำอย่ำงเพยีงพอ จะส่งผลถงึคุณสมบตัใินกำรต่ออำยุใบอนุญำต และส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงมนีัยส ำคญั 
ทัง้น้ี ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบรษิทัไม่เคยประสบปัญหำดำ้นกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงดำ้นเภสชักรรม เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัไดม้ี
กำรเปิดรบัเป็นแหล่งฝึกงำนของนิสติและนักศึกษำคณะเภสชัศำสตร์ และมกีำรลงนำมเป็นบนัทึกข้อตกลงร่วมมอืทำง
วชิำกำรกบัจำกสถำนศกึษำชัน้น ำต่ำงๆ ท ำใหม้นีักศกึษำเขำ้มำฝึกงำนกบัสำขำต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง และมนิีสตินักศกึษำ
บำงส่วนที่กลบัเข้ำมำท ำงำนกบั กลุ่มบริษทัเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ ท ำให้กลุ่มบริษทัมีบุคลำกรทำงเภสชักรรมเข้ำมำ
หมนุเวยีนอยำ่งต่อเน่ือง 

7. ความเส่ียงจากการเติบโตของตลาดออนไลน์และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
กำรเกดิขึน้ของตลำดออนไลน์ ไดส้่งผลใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลี่ยนไป จงึเกดิผลกระทบอย่ำงรวดเรว็และรุนแรงต่อ
ธุรกิจหลำยภำคส่วน กำรสัง่ซื้อของทำงแพลตฟอร์มออนไลน์อย่ำงเช่น Shopee หรอื Lazada มำกขึ้นอย่ำงมนีัยส ำคญั 
หำกไม่สำมำรถปรบัตวัตำมเทคโนโลยแีละพฤติกรรมของผู้บรโิภค จะส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัลดลง และ
เกดิผลกระทบดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินงำน อยำ่งไรกต็ำม กฎหมำยก ำหนดใหส้นิคำ้เวชภณัฑป์ระเภทยำที่เป็นสนิคำ้หลกั
ในธุรกจิของกลุ่มบรษิทัยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ได ้นอกจำกน้ี พฤตกิรรมในกำรเลอืกซื้อสินค้ำ
ประเภทยำ ทีเ่ป็นสนิคำ้ทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงกบัสขุภำพของผูใ้ชส้นิคำ้ ผูบ้รโิภคจงึยงัคงมพีฤตกิรรมกำรซือ้ยำตำมค ำสัง่
แพทย์หรอืซื้อยำตำมค ำแนะน ำของเภสชักรผ่ำนร้ำนขำยยำเป็นหลกั ในส่วนของสนิค้ำประเภทผลิตภณัฑ์เสรมิอำหำร  
เวชส ำอำง และสนิค้ำอุปโภคเพื่อสุขภำพหรอืสุขอนำมยั ที่สำมำรถซื้อขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กลุ่มบรษิทัได้มีกำร



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 
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ปรบัตวัโดยริเริ่มกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ ผ่ำน Social Media และเริ่มกำรขำยสินค้ำผ่ำนแพลตฟอร์ม Shopee และ 
Lazada ซึง่จะเป็นช่องทำงเพื่อขยำยกำรตลำดออนไลน์ของกลุ่มบรษิทัได ้ในอนำคต 

8. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหาร 
นำงมทัยำ พนัธกุำนนท ์ซึง่ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร เป็นผูท้ีม่คีวำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจร้ำนขำยยำมำกว่ำ 28 ปี อีกทัง้ยงัมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตหรือผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทยำและเวชภณัฑม์ำอย่ำงยำวนำน ในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิำรดงักล่ำว อำจส่งผลต่อกำรบรหิำรงำนได้ 
ทัง้น้ี จำกกำรที่ นำงมทัยำ พนัธุกำนนท์ ยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 43.15 ของทุนจดทะเบยีน
และช ำระแลว้ของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ครัง้น้ี (รวมกำรถอืหุน้ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง) ซึง่เป็นแรงจงูใจทีจ่ะช่วย
ใหผู้บ้รหิำรด ำเนินกำรบรหิำรงำนกลุ่มบรษิทัต่อไป นอกจำกน้ี กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยกำรฝึกอบรมพนักงำนและผูบ้รหิำรใน
สว่นงำนต่ำงๆ เพื่อทีจ่ะสำมำรถช่วยผูบ้รหิำรหลกัในกำรบรหิำรงำนต่ำงๆ รวมทัง้มแีผนสบืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสูง 
เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิำพ 

9 ความเส่ียงจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 (COVID-19) 
ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2563 เป็นช่วงทีป่ระเทศไทยเริม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ซึง่มกีำรแพร่
ระบำดรุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง รฐับำลจึงเริ่มมีกำรบงัคบัใช้มำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด ที่ส่งผลกระทบกบั
เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศไทย เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรหลำยรำยไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ  ซึ่งเป็น    
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อรำยได้และก ำลังซื้อของประชำกร  รวมถึงรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภค           
ภำยใต้ “ควำมปกติรูปแบบใหม่” (New Normal) นอกจำกน้ี หำกมกีำรแพร่ระบำดภำยในพื้นที่ของสำขำหรอืส ำนักงำน
ของกลุ่มบรษิทั อำจสง่ผลกระทบอยำ่งมนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน ซึง่ทีผ่ำ่นมำกลุ่มบรษิทัได้รบั
ผลกระทบในช่วงต้นปี 2563 จำกกำรสัง่ปิดสถำนทีท่ีม่คีวำมเสีย่ง ซึง่รวมถงึหำ้งสรรพสนิคำ้ที ่กลุ่มบรษิทัมสีำขำทีเ่ปิดท ำ
กำรอยู่ภำยใต้แบรนด ์“vitaminclub” ที่ถงึแมว้่ำรำ้นขำยยำหรอืรำ้นสนิคำ้อื่นที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชวีติจะไดร้บักำรยกเวน้
ใหเ้ปิดบรกิำรตำมปกติ แต่จำกกำรที่ประชำชนผูม้ำซื้อสนิคำ้หรอืใช้บรกิำรของหำ้งสรรพสนิคำ้มจี ำนวนลดลงอย่ำงมำก 
ท ำใหจ้ ำเป็นต้องพจิำรณำปิดสำขำเหล่ำน้ีชัว่ครำวเพื่อหลีกเลี่ยงกำรขำดทุนจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรโดยไม่มลีูกคำ้  ในส่วน
ของกำรจดัส่งสนิค้ำจำกผูผ้ลิตหรอืผู้จดัจ ำหน่ำย ยงัคงจดัส่งได้ตำมปกติ นอกจำกน้ีผู้บรหิำรรวมถึงฝ่ำยจดัซื้อของกลุ่ม
บรษิทั ไดม้กีำรตดิตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 อยำ่งใกลช้ดิ 
อยำ่งไรกต็ำม ธรุกจิของกลุ่มบรษิทัเป็นธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคำ้ทำงดำ้นสขุภำพ ทัง้ยำ เวชภณัฑ ์ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 
เครื่องมอืทำงกำรแพทย ์ทัง้ในลกัษณะของรำ้นยำคำ้ปลกี รวมทัง้เป็นผูค้ดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้
ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ โดยเฉพำะแบรนด ์Besuto ที่ถูกพฒันำเพื่อรบัมอืกบั
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั ท ำให้ถึงแม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 จะส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อภำวะ
เศรษฐกิจและก ำลงัซื้อของผู้บรโิภค แต่ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ซึ่งสำมำรถพจิำรณำได้
จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิทัที่เตบิโตขึน้จำก 906.22 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็น 1,064.09 ล้ำนบำท ในปี 2563 
คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถงึรอ้ยละ 17.42 และในงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 902.69 ล้ำนบำท 
ซึง่มำกกวำ่งวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 ทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขำยอยูท่ี ่786.41 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 14.79 
นอกจำกน้ี กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ไดเ้ปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมดำ้นสุขภำพของประชำชน ใหห้นัมำใส่ใจกบักำร
ดูแลสุขภำพมำกขึน้ผ่ำนกำรใช้ผลติภณัฑส์ุขภำพในเชงิป้องกนักำรเจบ็ป่วยที่อำจเกดิขึน้ ท ำใหม้คีวำมต้องกำรของสนิคำ้
สขุภำพสงูขึน้จำกในอดตี ซึง่นบัเป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัในอนำคต 

10 ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 25 
ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้น้ี บรษิทัฯ จะมผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืนำงมทัยำ พนัธุกำนนท์ 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร โดยถือหุ้นในบรษิทัฯ คดิเป็นร้อยละ 43.15 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดหลงักำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ทุน จงึอำจท ำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงักล่ำวสำมำรถใช้สทิธคิดัค้ำนในมตทิี่
ส ำคญัในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ส ำหรบัเรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำ 
3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง เช่น กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรพัย์ กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั กำรลดหรอืเพิม่ทุน และกำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น  อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ       
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ได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ พจิำรณำ และกลัน่กรองเพื่อมใิห้เกิดรำยกำร        
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ       
ยิ่งไปกว่ำนัน้แล้ว โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน (ซึ่งรวมประธำน
กรรมกำร) จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 7 ท่ำน โครงสรำ้งกรรมกำรดงักล่ำวจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรออกเสยีงเพื่อ
พจิำรณำในเรื่องต่ำงๆ และช่วยใหก้ำรก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและเกดิประสทิธภิำพสงูสุด 

11 ความเส่ียงเก่ียวกบัตลาดรองส าหรบัการซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
เน่ืองจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ต่อประชำชนในครัง้น้ี  จะเป็นกำรเสนอขำยก่อนที่จะไดร้บัทรำบผล
กำรพิจำรณำของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในกำรรบัหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนใน     
ตลำดหลกัทรพัย์ ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงอำจมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกบัสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษทัฯ ในตลำ ดรอง     
หำกหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้ อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ ได้ยื่นค ำขออนุญำตน ำหลกัทรพัยเ์ขำ้   
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว และบรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะ       
ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิได้พจิำรณำคุณสมบตัิของบรษิทัฯ ในเบื้องต้นแล้วและมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำดว้ยกำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์  เอม็ เอ ไอ 
ยกเว้นคุณสมบตัิเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งบรษิทัฯ ต้องมจี ำนวนผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 
รำย และต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทุนช ำระแล้ว โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงนิคำดว่ำภำยหลงักำรเสนอ
ขำยหุน้ในครัง้น้ีแลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จะมคีณุสมบตัเิกีย่วกบักำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยยอ่ยครบถว้นตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 

12 ความเส่ียงจากการท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจ ากดัในการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัในอนาคต 
ในอนำคตบรษิทัอำจมกีำรออกตรำสำรต่ำงๆ รวมถงึหุน้สำมญัเพิม่ทุน และตรำสำรประเภทอื่น เช่น ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สำมญั (Warrant) หรอืใบแสดงสทิธใินกำรซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) หรอืหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นครัง้ครำว 
โดยอำจจดัสรรใหก้บัผู้ถอืหุ้นเดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่บรษิทัเสนอหรอืใหส้ทิธแิก่ผู้ถือหุ้น
สำมญัเดมิในกำรซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนหรอืสทิธใิดๆ ในรูปแบบใดๆ บรษิทัมสีทิธใิช้ดุลยพนิิจในกำรด ำเนินกำรเสนอขำย
ตรำสำรดงักล่ำวแก่ผู้ถอืหุ้น โดยบรษิทัอำจไม่เสนอสทิธใินกำรจองซื้อตรำสำรดงักล่ำวแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัที่มถีิ่นที่อยู่นอก
ประเทศไทยบำงสญัชำต ิ(Restricted Countries) หำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำที่ต้องปฏบิตัติำมขัน้ตอน
หรอืขอ้ก ำหนดของกฎหมำยของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงันัน้ กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยหลกัทรพัยห์รอืขอ้ก ำหนดของกฎเกณฑอ์ื่นในบำงประเทศ อำจท ำใหผู้ล้งทุนบำงกลุ่มไม่
สำมำรถใชส้ทิธใินกำรซือ้ตรำสำรดงักล่ำวตำมสดัส่วนได ้ซึง่อำจสง่ผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูล้งทุนดงักล่ำวลดลง ทัง้น้ี 
บรษิทัไม่มหีน้ำที่ต้องด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบยีนหุ้นสำมญัของบรษิทัในประเทศใด เพื่อใหผู้ล้งทุนต่ำงชำตสิำมำรถใช้
สทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัสว่นในอนำคต 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ส าหรบัปี 2561-2563 และ งวดไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2564 

รายละเอียด 
งบการเงิน
เสมือน* 

งบการเงินรวม 

ปี 2561** ปี 2562** ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 
สนิทรพัยร์วม  (ลำ้นบำท) 258.47 312.22 413.81 375.37 419.04 
หนี้สนิรวม (ลำ้นบำท) 156.53 188.50 273.23 248.62 258.92 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ลำ้นบำท) 101.94 123.71 140.59 126.75 160.12 
รำยไดร้วม*** (ลำ้นบำท) 791.21 915.51 1,080.11 796.67 912.74 
ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยรวม*** (ลำ้นบำท) 788.60 886.78 1,013.57 746.89 841.45 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ*ิ** (ลำ้นบำท) 0.39 21.77 52.08 38.65 57.53 
มลูค่ำทีต่รำไว ้(Par Value)    (บำท) 10.00 10.00 0.50 10.00 0.50 
ก ำไรสุทธต่ิอหุน้ (EPS) (Fully Diluted)1) (บำท/หุน้) 0.001 0.08 0.19 0.14 0.21 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 17.66 20.09 21.89 21.78 22.76 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ (%) 0.05 2.38 4.82 4.85 6.30 
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (D/E) (เท่ำ) 1.54 1.52 1.94 1.96 1.62 
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รายละเอียด 
งบการเงิน
เสมือน* 

งบการเงินรวม 

ปี 2561** ปี 2562** ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ (ROA)  (%) 0.15 7.75 14.35 13.062) 18.422) 
อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE)  (%) 0.41 20.11 39.41 38.562) 51.022) 

หมำยเหตุ : * ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้ถอืเสมอืนว่ำบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยมทีุนจดทะเบยีน 80.00 ลำ้นบำท จำกกำรรบัช ำระเป็น
เงนิลงทุนในหุน้สำมญัของ บรษิทั ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกดั มลูค่ำ 55.00 ลำ้นบำท และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั (เดมิชื่อ: บรษิทั 
ฟำรแ์มกซ์ รเีทล จ ำกดั) มลูค่ำ 25.00 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั บรษิทัฯ ควบคุมบรษิทัย่อย
ทัง้ 2 แห่งในจ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 100.00 ในวนัที ่1 มกรำคม 2560 

     ** เพื่อประโยชน์ในกำรเปรยีบเทยีบ ผู้บรหิำรได้ปรบัปรุงงบกำรเงนิปี 2561 - 2562 เพื่อให้สอดคล้องกบัที่ในระหว่ำงปี 2564 
บรษิทัไดท้บทวนรำยกำรทีเ่กีย่วกบั กำรรวมธุรกจิของกลุ่มบรษิทั และสรุปไดว้่ำกำรรวมธุรกจิระหว่ำง บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั 
(มหำชน)  และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั ไมถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัตำมทีเ่คยน ำเสนอในงบกำรเงนิใน
งวดก่อน ดงันัน้ ส่วนต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนในกำรรวมธุรกจิกบัสนิทรพัย์และหนี้สนิสุทธทิีร่ะบุได ้- ทีไ่ดร้บั ระหว่ำง บรษิทั 
เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั จงึต้องแสดงเป็น “ค่ำควำมนิยม” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม จำก
สำเหตุดงักล่ำว ส่งผลท ำให้ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม
เสมอืน ปี 2561 มกีำรเปลีย่นแปลงจำก 15.20 ลำ้นบำท เป็น 22.15 ลำ้นบำท และค่ำควำมนิยมเพิม่ขึน้เป็น 15.62 ลำ้นบำท 
บรษิทัฯ จงึปรบัปรุงงบกำรเงนิส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมยอ้นหลงั โดยกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่องบ
ก ำไรขำดทุน 

 *** เป็นผลประกอบกำรรวมของ บรษิทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกดั และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั ในปี 
2561 

 1) ค ำนวนโดยใชจ้ ำนวนหุน้สำมญัหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้จ ำนวน 272,000,000 หุน้ 
 2) ปรบัใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีเพือ่กำรเปรยีบเทยีบ (Annualized) 

ค าอธิบายเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบรษิทัมรีำยไดร้วมจ ำนวน 791.21 ลำ้นบำทในปี 2561 จ ำนวน 915.51 ลำ้นบำทในปี 2562 และจ ำนวน 1,080.11 
ล้ำนบำทในปี 2563 คดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15.71 และรอ้ยละ 17.98 ส ำหรบัปี 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั ส ำหรบั
งวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดร้วมจ ำนวน 912.74 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.57 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้ำ โดยรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทั ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดอ้ื่น โดยในปี 2561 - 2563 และงวด 
9 เดอืนแรกของปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยต่อรำยได้รวม คดิเป็นร้อยละ 98.76 ร้อยละ 98.99 ร้อยละ 
98.52 และรอ้ยละ 98.90 ตำมล ำดบั และมสีดัสว่นรำยไดอ้ื่นต่อรำยไดร้วมที่รอ้ยละ 1.24 รอ้ยละ 1.01 รอ้ยละ 1.48 และรอ้ยละ 
1.10 ตำมล ำดบั 

 
รายได้จากการขาย 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิทั สำมำรถแบ่งตำมประเภทของผลติภณัฑ ์ ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอืนแรกของ

ปี 2564 เป็นดงัน้ี  

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 561.88 71.91 659.46 72.77 753.19 70.78 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น 114.11 14.60 129.11 14.25 169.27 15.91 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้สุขภำพส ำหรบัภำยนอกร่ำงกำย 69.74 8.93 73.28 8.09 95.79 9.00 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้บรโิภค 35.66 4.56 44.37 4.89 45.84 4.31 
รวมรายได้จากการขาย 781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.09 100.00 
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โครงสร้างรายได้ 
ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 558.68  71.04 623.01  69.02 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น 123.28  15.68 160.52  17.78 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้สุขภำพส ำหรบัภำยนอกร่ำงกำย 71.27  9.06 78.71  8.72 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้บรโิภค 33.18  4.22 40.45  4.48 
รวมรายได้จากการขาย 786.41  100.00 902.69 100.00 

รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิทั ประกอบไปดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยในธุรกจิรำ้นขำยยำ ซึ่งด ำเนินงำนโดย ไอแคร์ 
เฮลท ์และสว่นทีเ่หลอืมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของ เฮลทเินส โดยในปี 2561 – ไตรมำส 3 ปี 2562 เฮลทเินส ยงัมรีำยไดจ้ำก
กำรขำยจำกกำรด ำเนินธุรกจิรำ้นขำยยำ อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลงักำรโอนยำ้ยธุรกจิรำ้นขำยยำของเฮลทเินส ไป ไอแคร ์เฮลท์ 
ในเดอืนตุลำคม ปี 2562 เฮลทิเนส ได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจมำเป็นธุรกิจคดิค้น และพฒันำร่วมกบัทีมวจิยัภำยนอก รวมทัง้
ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสขุภำพ โดยรำยไดข้องเฮลทเินส หลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทั จะเป็นกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ เพื่อไปจ ำหน่ำยต่อในร้ำนสำขำ  และจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำที่เป็น
ผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ซึ่งซื้อผลิตภณัฑ์ของ เฮลทิเนส เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยแก่ผู้บรโิภคสุดท้ำย (End Users) รวมถึงจ ำหน่ำย
โดยตรงใหแ้ก่ลูกคำ้ผำ่นช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ 

กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ขึ้นต่อเน่ืองทุกประเภทสนิค้ำในปี 2561-2563 คดิเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 
15.98 และร้อยละ 17.42 ในปี 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั โดยในปี 2561-2563 รำยได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจะมำจำก
รำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรที่มสีดัส่วนประมำณรอ้ยละ 70.78 ถงึรอ้ยละ 72.77 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
รวม และมีอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 15.78 รวมถึงรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำนที่มี
สดัส่วนกำรขำยรองลงมำที่ประมำณรอ้ยละ 14.25 ถงึรอ้ยละ 15.91 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม และมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ย
ต่อปีทีร่อ้ยละ 21.80 รำยไดจ้ำกกำรขำยในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.79 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ แต่รำยไดส้่วนใหญ่ยงัคงประกอบไปด้วยรำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลิตภณัฑเ์สรมิอำหำร และอุปกรณ์กำรแพทย์
และของใชใ้นบำ้นทีม่สีดัสว่นประมำณรอ้ยละ 69.02 และ 17.78 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ตำมล ำดบั 

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัสำมำรถจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรขำยตำมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยได ้ดงัน้ี 

ช่องทางการจ าหน่าย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยปลกี 767.20 98.18 876.70 96.74 1,050.99 98.77 777.26  98.84 894.75  99.12 
รำยไดจ้ำกกำรขำยส่ง 14.19 1.82 29.52 3.26 13.10 1.23 9.15  1.16 7.94  0.88 
รวมรายได้จากการขาย 781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.09 100.00 786.41  100.00 902.69 100.00 
 

รายได้จากการขายปลีก 
รำยไดจ้ำกกำรขำยปลกีเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำ ผ่ำนสำขำรำ้นขำยยำ 4 แบรนด ์ไดแ้ก่ “iCare” “Pharmax” 

“vitaminclub” และ “Super Drug” 
ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 และ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมจี ำนวนสำขำของรำ้น “iCare” “Pharmax” 

“vitaminclub” และ “Super Drug” ดงัน้ี 

จ านวนสาขา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ม.ค. – ก.ย. 

2563 
ม.ค. – ก.ย. 

2564 
ตน้งวด 26 25 25 25 25 
เปิดสำขำระหว่ำงงวด +1 +1 +2 +1 +1 
ปิดสำขำระหว่ำงงวด -2 -1 -2 - -1 
ปลายงวด 25 25 25 26 25 

หมำยเหตุ : ปัจจบุนัมจี ำนวนสำขำทัง้หมด 26 สำขำ โดยไดเ้ปิดท ำกำร Pharmax สำขำโรบนิสนัลำดกระบงั และ Pharmax สำขำมำรเ์กต็เพลส กรงุเทพ
กรฑีำ ในเดอืนกนัยำยน และตุลำคม 2564 ตำมล ำดบั (ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564) 

 
ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยปลีกจ ำนวน 767.20 ล้ำนบำท 876.70 ล้ำนบำท และ 1050.99 ล้ำน

บำท คดิเป็นรอ้ยละ 96.97 รอ้ยละ 95.76 และรอ้ยละ 97.30 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำ 13 
 

ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยปลกีเพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 109.50 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.27 
จำกกำรที่กลุ่มบรษิทัเปิดสำขำใหม่ 2 สำขำ ไดแ้ก่ รำ้น vitaminclub สำขำแฟชัน่ไอสแ์ลนด ์และรำ้น iCare สำขำเพชรเกษม 
56 ในเดอืนพฤศจกิำยน ปี 2561 และปี 2562 ตำมล ำดบั โดยทัง้สองสำขำท ำให้รำยได้โดยรวมของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึ้น ใน
ขณะเดยีวกนัยอดซือ้ต่อบลิ (Spending per Ticket) ปี 2562 เพิม่ขึน้จำก 384.68 บำทต่อบลิ ในปี 2561 เป็น 430.70 บำทต่อ
บิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.96  สำเหตุส่วนหน่ึงเกิดจำกกำรรวมร้ำนขำยยำไว้ด้วยกัน ท ำให้กำรบริหำรจดักำรสินค้ำได้ดีขึ้น 
สำมำรถบรหิำรจดักำรใหทุ้กสำขำมสีนิคำ้ครบถ้วนตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้    

ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรกำรขำยปลกีเพิม่ขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 174.28 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 19.88 สำเหตุมำจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ริม่เกดิกำรระบำดขึน้ในช่วงปลำยปี 2562 ถงึช่วงตน้ปี 2563 และ
ขยำยเป็นวงกวำ้งอย่ำงต่อเน่ือง รฐับำลไดป้ระกำศใช้พระรำชก ำหนดบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และได้ มี
กำรสัง่ปิดสถำนที่หลำยแห่งเพื่อยบัยัง้กำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ส่งผลใหป้ระชำชนมคีวำมตื่นตระหนกในสถำนกำรณ์
ดงักล่ำว และเขำ้ซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทยป์ระเภทหน้ำกำกอนำมยั และแอลกอฮอล์ส ำหรบัลำ้งมอืประเภทต่ำงๆ มำกขึน้ ท ำ
ใหก้ลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยม์ำกขึน้ และท ำใหส้ดัส่วนรำยไดข้องงวดปี 2563 ของอุปกรณ์กำรแพทย์
และของใช้ในบ้ำนเพิม่มำกขึ้น นอกจำกน้ี ยำและผลิตภณัฑ์เสรมิอำหำรที่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษทัก็มียอดขำ ย
เพิม่ขึ้นเช่นกนั ในขณะเดยีวกนัยอดซื้อต่อบิลในปี 2563 เพิม่เป็น 470.08 บำทต่อบิล เพิม่ขึ้นร้อยละ 9.14 จำกกำรที่กลุ่ม
บรษิทัหนัมำใหค้วำมส ำคญักบักำรสง่เสรมิกำรขำยมำกขึน้ รวมทัง้จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 ท ำใหย้อดซือ้ต่อบลิของลูกคำ้เพิม่
มำกขึน้  

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรกำรขำยปลกีเพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
จ ำนวน 117.49 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.12 โดยยอดซื้อต่อบลิในงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564เท่ำกบั 553.39 บำท
ต่อบลิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.08 จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำที ่464.72 บำทต่อบลิ สำเหตุสว่นใหญ่เกดิจำกสถำนกำรณ์โควดิ-
19 ทีแ่พรร่ะบำดรนุแรงมำกขึน้ในไตรมำส 2-3 ปี 2564  สง่ผลท ำใหผ้ลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งมยีอดขำยเพิม่ขึน้ทัง้ยำ อำหำรเสรมิ 
และอุปกรณ์กำรแพทย ์ และจำกผลจำกกำรแพร่ระบำดในปี 2563  ท ำใหร้ำ้นขำยยำในกลุ่มบรษิทัเป็นทีรู่จ้กัมำกขึน้ จำกกำรที่
มสีนิคำ้ครบตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ รวมทัง้สำขำส่วนใหญ่ ตัง้อยู่ในชุมชน และ Community Mall  มผีลกระทบจำกกำร
ปิดหำ้งสรรพสนิคำ้คอ่นขำ้งน้อย   

 
อตัราการเติบโตของรายได้จากการขายของสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) 
ส ำหรบักำรเตบิโตของยอดขำยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิจ ำนวน 23 สำขำ (ไม่นับสำขำ

ที่เปิด/ปิดระหว่ำงปี 2561 และ 2562) จ ำนวน 746.34 ล้ำนบำท และจ ำนวน 855.30 ล้ำนบำท ในปี 2561-2562 ตำมล ำดบั 
กลุ่มบรษิทัมอีตัรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth) ของปี 2562 เทียบกบัปี 
2561 เตบิโตขึน้จ ำนวน 108.96 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14.60  

ส ำหรบักำรเตบิโตของยอดขำยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิจ ำนวน 22 สำขำ (ไม่นับสำขำ
ทีเ่ปิด/ปิด ระหวำ่งปี 2562 และ 2563) จ ำนวน 855.10 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1,010.82 ลำ้นบำท ในปี 2562-2563 ตำมล ำดบั 
กลุ่มบรษิทัมอีตัรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth) ของปี 2563 เทียบกบัปี 
2562 เตบิโตขึน้จ ำนวน 155.72 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 18.21 

งวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิจ ำนวน 22 สำขำ (ไม่นับสำขำที่เปิด/ปิด 
ระหว่ำงงวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 และ ปี 2564) จ ำนวน 871.25 ล้ำนบำท และจ ำนวน 749.09 ล้ำนบำท ในงวด 9 เดอืน
แรกของปี 2563 และ ปี 2564 ตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth) ของงวด 9 เดอืน
แรกของปี 2564 ของกลุ่มบรษิทั เมื่อเทยีบกบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 เพิม่ขึน้จ ำนวน 122.16 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 16.31 

 
รายได้จากการขายส่ง 
ปัจจบุนั ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทเินส มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสง่ ซึง่เป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ทัง้ 4 ประเภท ผำ่น

ส ำนักงำนใหญ่ของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส โดย ไอแคร์ เฮลท์ มกีำรจ ำหน่ำยสนิค้ำให้กบัองค์กร เพื่อใช้เป็นคลงัยำ
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ส ำหรบัพนักงำนขององคก์รนัน้ รวมทัง้มกีำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัรำ้นขำยยำอื่นที่ซื้อเพื่อไปจ ำหน่ำยต่อ และเฮลทเินส มกีำร
ขำยสง่ใหลู้กคำ้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ ซึง่ซือ้ผลติภณัฑข์อง เฮลทเินส เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยแก่ผูบ้รโิภคสุดทำ้ย (End Users) 
อกีทอดหน่ึง 

ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสง่ จ ำนวน 14.19 ลำ้นบำท 29.52 ลำ้นบำท และ 13.10 ลำ้นบำท คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.79 รอ้ยละ 3.22 และรอ้ยละ 1.21 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยส่งเพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 15.33 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 108.08 
เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัมลีูกคำ้ขำยสง่รำยใหญ่เพิม่มำกขึน้  

ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 16.42 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 
55.62 เน่ืองจำกในปี 2563 ลูกคำ้รำยใหญ่มปีรมิำณสัง่ซือ้ลดลงเน่ืองจำกไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
จ ำนวน 1.21 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 13.24 เน่ืองจำกปัจจบุนั ไอแคร ์เฮลท ์เน้นกำรขำยปลกี และไมม่แีผนกำรขยำยฐำน
ลูกคำ้ขำยสง่ 

ปัจจุบนั ไอแคร ์เฮลท์ ไม่มแีผนกำรขยำยฐำนลูกคำ้ขำยส่ง โดย ไอแคร ์เฮลท์ มุ่งเน้นกำรเปิดสำขำรำ้นขำยยำเพิม่ขึน้
อย่ำงต่อเน่ืองทุกปี โดยมุ่งหวงัให้ครอบคลุมพื้นที่ในจงัหวดักรุงเทพฯ ให้มำกที่สุด เพื่อให้กลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ ในพื้นที่ต่ำงๆ 
เขำ้ถงึและสำมำรถซื้อสนิค้ำที่รำ้นสำขำของ ไอแคร ์เฮลท์  ไดส้ะดวกมำกยิง่ขึ้น อย่ำงไรกต็ำม เน่ืองจำกปัจจุบนั เฮลทิเนส 
ประกอบธุรกจิ คดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อ
สุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” โดยมุ่งเน้นลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรต่ำงๆ เช่น ร้ำนขำยยำในเครอืกลุ่ม
บรษิทั รำ้นขำยยำอสิระทัว่ไป และรำ้นคำ้ปลกีในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งซื้อผลติภณัฑข์อง เฮลทเินส เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยแก่
ผูบ้รโิภคสุดท้ำย (End Users) อกีทอดหน่ึง ดงันัน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยสง่ของกลุ่มบรษิทัอำจมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในอนำคต โดย
ปัจจุบนั เฮลทเินส ขำยส่งผลติภณัฑใ์หก้บั ไอแคร ์เฮลท์ เป็นหลกั จ ำนวน 19.48 ล้ำนบำท และ 27.89 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ย
ละ 99.53 และ 95.41 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของ เฮลทเินส ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 ตำมล ำดบั 

นอกจำกน้ี กลุ่มบรษิทัยงัมรีำยไดอ้ื่น เช่น ดอกเบี้ยรบั รำยไดจ้ำกกำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้ภำยในรำ้นขำยยำ รำยไดท้ี่
ไดร้บัจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น โดยในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่ม
บรษิทัมรีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 9.82 ลำ้นบำท จ ำนวน 9.29 ลำ้นบำท จ ำนวน 16.02 ลำ้นบำท และจ ำนวน 10.06 ลำ้นบำท คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 1.24 รอ้ยละ 1.01 รอ้ยละ 1.48 และรอ้ยละ 1.10 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

 
ต้นทุนขาย 
กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนขำยในปี 2561 – 2563 จ ำนวน 643.43 ล้ำนบำท จ ำนวน 724.17 ล้ำนบำท และจ ำนวน 831.18 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และมกี ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 137.96 ล้ำนบำท 182.05 ล้ำนบำท และ 232.91 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 17.66 รอ้ยละ 20.09 และรอ้ยละ 21.89 ตำมล ำดบั โดยต้นทุนขำยของกลุ่มบรษิทัคอื ต้นทุนสนิคำ้
ซึง่เป็นสนิคำ้ที่กลุ่มบรษิทัซือ้เพื่อจ ำหน่ำย โดยทัง้ในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนขำยที่เพิม่มำกขึน้ซึ่งสอดคล้องกบั
รำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ขึ้น กลุ่มบรษิทัมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นที่ดขีึ้นอย่ำงต่อเน่ือง จำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ  
เฮลทเินส ซึ่งเพิม่อ ำนำจกำรต่อรองในกำรซื้อสนิคำ้กบัผู้จดัจ ำหน่ำย และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนหรือม ีSynergy 
ในกำรประกอบธรุกจิมำกขึน้ ทัง้ในเรื่องกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ กำรสง่สนิคำ้ กำรบรหิำรจดักำรสำขำ 

งวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนขำยจ ำนวน 697.19 ล้ำนบำท และมกี ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 205.49 ล้ำน
บำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 22.76 ซึ่งเพิม่ขึ้นจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้ำและปี 2563 เน่ืองจำก  
เฮลทิเนส มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีมีอตัรำก ำไรขัน้ต้น
คอ่นขำ้งสงู 

 
ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 
ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 106.14 ลำ้นบำท จ ำนวน 113.17 ลำ้นบำท และจ ำนวน 

123.58 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.58 รอ้ยละ 12.49 และรอ้ยละ 11.61 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยต้นทุนในกำรจดั
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จ ำหน่ำยหลกัของกลุ่มบรษิทั คอื คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัพนกังำน เช่น เงนิเดอืน คำ่จำ้ง คำ่ล่วงเวลำ เป็นตน้ และคำ่เช่ำสำขำต่ำงๆ  
โดยในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนคดิเป็นรอ้ยละ 43.21 รอ้ยละ 46.80 และรอ้ยละ 56.69 
ต่อต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยรวม และมสีดัส่วนค่ำเช่ำคดิเป็นรอ้ยละ 31.36 รอ้ยละ 32.34 และรอ้ยละ 12.84 ต่อต้นทุนในกำร
จดัจ ำหน่ำยรวม ในปี 2561-2563 ตำมล ำดบั และจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ มำ
ปฏบิตั ิส่งผลท ำใหใ้นปี 2563 กลุ่มบรษิทัมคี่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.13 โดยต้นทุนใน
กำรจดัจ ำหน่ำยของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.63 ในปี 2562 และ 9.20 ในปี 2563 ซึง่สำเหตุสว่นใหญ่มำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ
ค่ำตอบแทนพนักงำน จำกกำรเพิม่ขึ้นของจ ำนวนพนักงำนขำยและเภสชักรหน้ำร้ำน ซึ่งสอดคล้องกบัรำยได้จำกกำรขำยที่
เตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 91.51 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 10.14 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยมคี่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนตดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51.42 ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรคดิเป็น
รอ้ยละ 12.91 และคำ่เสื่อมรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.28 ต่อตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยรวม โดยใน
งวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 57.58 ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรคิดเป็น
ร้อยละ 12.47 และค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรพัย์สิทธิกำรใช้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.97 ต่อต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยรวม 
คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัพนักงำนในงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ รอ้ยละ 8.61 เน่ืองจำกกลุ่ม
บรษิทัมกีำรยำ้ยพนักงำนฝ่ำยงำนขำยมำยงัฝ่ำยบรหิำรงำนส่วนกลำง อย่ำงไรกต็ำม ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยของกลุ่มบรษิทั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.33 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
กลุ่มบรษิทัมคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 33.27 ล้ำนบำทในปี 2561 จ ำนวน 45.64 ล้ำนบำทในปี 2562 และจ ำนวน 

51.82 ล้ำนบำทในปี 2563 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.20 รอ้ยละ 4.99 และรอ้ยละ 4.80 ต่อรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบรหิำรหลกัประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนที่ประกอบไปด้วยเงนิเดอืน โบนัส และภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงำน เป็นต้น โดยในปี 2561-2563 คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.09 รอ้ยละ 50.27 และรอ้ยละ 48.58 ของค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำรรวม ตำมล ำดบั ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมคีำ่ใช้จำ่ยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.19 เน่ืองจำกในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมี
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิ่มขึ้นจำกกำรที่จ ำนวนพนักงำนเพิ่มขึ้น และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรบักำรเข้ำจด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เช่น คำ่ตรวจสอบบญัช ีและคำ่บรกิำรจดักำรระบบคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมี
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.53 จำกกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้่ำยพนักงำน โดยคำ่ใช้จำ่ยพนักงำนเพิม่ขึน้จำกปีก่อน
รอ้ยละ 9.73 เน่ืองจำกมจี ำนวนพนักงำนที่เพิม่มำกขึน้ ตำมกำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทั และมคีำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นทีป่รกึษำต่ำงๆ เช่น 
ที่ปรกึษำด้ำนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ค่ำที่ปรกึษำด้ำนกฏหมำย ค่ำที่ปรกึษำด้ำนกำรเงนิ ค่ำที่ปรกึษำด้ำนกำรท ำกำรตลำด 
เป็นตน้ 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 48.72 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 5.34 ต่อรำยไดร้วม โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.93 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 
ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเน่ืองจำกกลุ่มบริษัทมีกำรย้ำยพนักงำนฝ่ำยงำนขำยมำยังฝ่ำย
บรหิำรงำนสว่นกลำง และกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 

 
ก าไรสทุธิ 
จำกผลกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำขำ้งต้น ท ำใหใ้นปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธจิ ำนวน 0.39 ล้ำนบำท จ ำนวน 

21.77 ล้ำนบำท และจ ำนวน 52.08 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริ้อยละ 0.05 ร้อยละ 2.38 และร้อยละ 4.82 ตำมล ำดบั 
ถงึแมว้่ำต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจะมจี ำนวนที่เพิม่ขึน้ แต่หำกเปรยีบเทยีบเป็นสดัส่วนต้นทุนใน
กำรจดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยในช่วงปี 2561 – 2563 จะพบวำ่สดัส่วนดงักล่ำวมคี่ำลดลงเรื่อยๆ แสดงใหเ้หน็ถงึควำม
มปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินกำรของกลุ่มบรษิทั โดยสดัส่วนต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2561-2563 
มจี ำนวนรอ้ยละ 13.58 รอ้ยละ 12.49 และรอ้ยละ 11.61 ตำมล ำดบั และสดัสว่นค่ำใช้จำ่ยในกำรบรหิำรต่อรำยไดร้วมคอ่นข้ำง
คงทีใ่นช่วงปี 2561-2563 โดยมจี ำนวนรอ้ยละ 4.20 รอ้ยละ 4.99 และรอ้ยละ 4.80 ตำมล ำดบั นอกจำกน้ี กลุ่มบรษิทัยงัมอีตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นที่ดขีึน้ในทุกปีที่รอ้ยละ 17.66 รอ้ยละ 20.09 และรอ้ยละ 21.89 ในช่วงปี 2561-2563 จำก Synergy ทีเ่กดิจำกกำร



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำ 16 
 

รวมธรุกจิของ ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทเินส จงึท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมกี ำไรสทุธแิละอตัรำก ำไรสุทธทิี่ดขีึน้อยำ่งต่อเน่ือง นอกจำกน้ี 
กลุ่มบรษิทัยงัไดร้บัอำนิสงคจ์ำกกำรระบำดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ที่เริม่กำรระบำดในช่วงปลำยปี 2562 ถงึต้นปี 2563 ที่ช่วย
เพิม่ยอดขำยสนิคำ้บำงประเภท เช่น หน้ำกำกอนำมยั แอลกอฮอลล์ำ้งมอืประเภทต่ำงๆ อกีดว้ย 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรสทุธจิ ำนวน 57.53 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธริอ้ยละ 6.30 
โดยอตัรำก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ซึง่อยูท่ี่รอ้ยละ 4.85 และเพิม่ขึน้จำกปี 2563 ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 4.82 จำก
กำรบริหำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยได้ดีขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส รวมทัง้มีรำยได้จำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อสุขภำพที่เป็นผลิตภณัฑ์ของเฮลทิเนส เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีมีอตัรำก ำไรขัน้ต้น
คอ่นขำ้งสงู 
 

ฐานะทางการเงิน 
ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรพัย์รวมจ ำนวน 258.47 ล้ำนบำท จ ำนวน 

312.22 ล้ำนบำท จ ำนวน 413.81 ล้ำนบำท และจ ำนวน 419.04 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัย์ที่ส ำคญัของกลุ่มบริษทั 
ไดแ้ก่ สนิคำ้คงเหลอื ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น ณ สิน้ปี 2561 สดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัยท์ี่
ส ำคญัดงักล่ำวต่อสนิทรพัยร์วมคดิเป็นรอ้ยละ 46.78 รอ้ยละ 24.60 และรอ้ยละ 5.55 ของยอดสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ณ สิน้
ปี 2562 สดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัดงักล่ำวคดิเป็นรอ้ยละ 44.50 รอ้ยละ 22.31 และรอ้ยละ 6.32 ต่อยอดสนิทรพัย์
รวม ตำมล ำดบั มสีดัส่วนเป็นรอ้ยละ 31.65 รอ้ยละ 18.26 และรอ้ยละ 3.26 ของยอดสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 ตำมล ำดบั 
และมสีดัสว่นเป็นรอ้ยละ 34.99 รอ้ยละ 18.11 และรอ้ยละ 2.80 ของยอดสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 ตำมล ำดบั 

กลุ่มบรษิทัมหีน้ีสนิจ ำนวน 156.53 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 จ ำนวน 188.50 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 273.23 
ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2563 และจ ำนวน 258.92 ล้ำนบำท ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 โดยหน้ีสนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็น
หน้ีสนิหมนุเวยีน โดยสดัสว่นหน้ีสนิหมนุเวยีนต่อหน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564เท่ำกบัรอ้ยละ 
77.96 รอ้ยละ 89.23 รอ้ยละ 61.06 และ 56.60 ตำมล ำดบั โดยหน้ีสนิหมุนเวยีนที่ส ำคญัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ เจำ้หน้ีกำรค้ำ
และเจำ้หน้ีอื่น และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.11 และรอ้ยละ 22.37 
ของหน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2561 ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 64.01 และรอ้ยละ 14.40 ของหน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2562 คดิเป็นรอ้ย
ละ 39.44 และรอ้ยละ 8.78 ของหน้ีสนิรวม ณ สิน้ปี 2563 ตำมล ำดบั และคดิเป็นรอ้ยละ 39.07 และรอ้ยละ 9.06 ของหน้ีสนิ
รวม ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 ตำมล ำดบั  

กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 101.94 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 จ ำนวน 123.71 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2562 และ
จ ำนวน 140.59 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 คดิเป็นรอ้ยละ 39.44 รอ้ยละ 39.62 และรอ้ยละ 33.97 ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อื
หุน้รวม ตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2561 จ ำนวน 21.77 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 25.21 มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของก ำไรสะสม ทัง้น้ี กลุ่มบริษทัมีก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2562 
จ ำนวน 21.77 ลำ้นบำท และ ณ ปี 2563 แมก้ลุ่มบรษิทัจะมกีำรจำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ ำนวนทัง้หมด 55.20 
ล้ำนบำท แต่ในขณะเดยีวกนัก็มกี ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 52.08 ล้ำนบำท และยงัมีกำรออกหุ้นเพิม่ทุนจ ำนวน 
20.00 ลำ้นบำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ (Right Offering) จงึท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้
เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 16.88 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 13.64 

ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 160.12 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 38.21 ของหน้ีสนิและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2563 จ ำนวน 19.53 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธิ
จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 57.53 ล้ำนบำท แต่ในขณะเดียวกนักลุ่มบรษิทัมกีำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ 
จ ำนวนทัง้หมด 38.00 ลำ้นบำท 
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