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สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ 
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

บัญชี (2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

 
1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1) ของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติ (1) แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม (“รายการปรับ
โครงสร้างธุรกิจ”) (2) แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) 
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“Spin-Off”) และ (3) การออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ภายใต้โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-
ESOP”) โดยรายการที่ (2) และ (3) รวมเรียกว่า “รายการเพิ่มทุนของ WCIH”  

 ทั้งนี้ รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ และรายการเพ่ิมทุนของ WCIH เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง  
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ซึ่ง
ธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดของรายการค านวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อย
ละ 11.16 และเมื่อบริษัทนับรวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อ่ืนของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 
เดือนที่ผ่านมา ก่อนการเข้าท ารายการในครั้งนี้ โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 บริษัทท ารายการจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายหุ้นสามัญ WCIH จ านวน 9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 
495 ล้านบาท ขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 7.00 และ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 บริษัทท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายหุ้นสามัญ WCIH จ านวน 8.8 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 55 บาท คิดเป็น
มูลค่ารวม 484 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.84  ดังนั้น เมื่อรวมกับรายการดังกล่าวข้างต้น 
จะท าให้รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 25.00 จัดเป็น
รายการประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึง
มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตาม
บัญชี (1) ท้ายประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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ทั้งนี้ ก่อนบริษัทพิจารณาแผนการท ารายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ท ารายการเพ่ือการได้มาซึ่งธุรกิจเสริม
ความงามเพ่ือขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกันกับธุรกิจ
จ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ ดังต่อไปนี้  

 กันยายน 2557  จัดตั้ง WCIH เพ่ือการลงทุนใน บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป   
จ ากัด 

 ธันวาคม 2557  ซื้อหุ้นทั้งหมดของกลุ่มบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด มูลคา่
รวม 4,500 ล้านบาท 

 กันยายน 2558   : จ าหน่ายหุ้นสามัญ WCIH จ านวน  9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 55 บาท 
คิด  เป็นมูลค่ารวม 495 ล้านบาท  เพ่ือน าเงินค่าหุ้นไปลงทุนซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนของ WCIH และ WCIHสามารถน าเงินเพ่ิมทุนไปลดภาระหนี้สถาบัน
การเงิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย มีฐานะทาง
การเงินที่ม่ันคงในระยะยาว 
: ซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน WCIH ในราคาหุ้นละ 50 บาท จ านวน 16 ล้าน
หุ้นมูลค่ารวม 800 ล้านบาท เพ่ือรักษาสัดส่วนอ านาจควบคุมใน WCIH 
และเพ่ือให้ WCIH น าเงินไปช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน    

 ตุลาคม 2558  จ าหน่ายหุ้นสามัญ WCIH จ านวน 8.8 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 55 บาท คิด
เป็นมูลค่ารวม 484 ล้านบาท เพื่อน าเงินค่าหุ้นไปลดภาระหนี้กับสถาบัน
การเงิน 

ส าหรับแผนการท ารายการในครั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงสารสนเทศของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

1.1.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 การขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท สยามสเนล จ ากัด (“สยามสเนล”) จ านวนร้อยละ 51 
ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว และหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท แดทโซ เอเซีย คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (“แดทโซ”) จ านวนร้อยละ 18 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วให้แก่ WCIH โดยคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 เพ่ือช่วยท าให้โครงสร้างธุรกิจมีความเหมาะสมในการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“หุ้น IPO”)  
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1.1.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

 การเสนอขายหุ้น IPO ของ WCIH และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP จะข้ึนอยู่กับความส าเร็จ
ของเงื่อนไขการเข้าท ารายการตามข้อ 10 ทั้งนี้ WCIH มีแผนยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 2 ปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

1.2.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

ผู้ขาย : บริษัท 

ผู้ซื้อ : WCIH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

1.2.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

 ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : WCIH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

 ผู้ซื้อ : ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ส าหรับ
กรณี Spin-Off และผู้บริหารและ/หรือพนักงานของ WCIH และ/
หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP 

1.3  ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับ
โครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม โดยบริษัทจะจ าหน่ายหุ้นสามัญของสยามสเนลจ านวน 1,019,999 หุ้น 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว ในราคาตามมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 10,199,990 
บาท และจะจ าหน่ายหุ้นสามัญของแดทโซ จ านวน 360,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18 ของหุ้นที่ออก
และเรียกช าระแล้ว ในราคาตามมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 36,000,000 บาท โดยจ าหน่ายหุ้นของทั้งสอง
บริษัทให้แก่ WCIH ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแผนการ Spin-Off และการเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจตามแผนดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2559 โดย WCIH จะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพ่ือเสนอขายหุ้น IPO ของ WCIH และยื่นค า
ขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวน
หุ้น IPO ของ WCIH ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของ WCIH ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO 
ของ WCIH พร้อมทั้งก าหนดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของจ านวนหุ้น IPO ทั้งหมดที่จะได้รับการ
จัดสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัท (Pre-
emptive Rights) และการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP เป็นจ านวนไม่เกิน 3,000,000 
หน่วย โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ในจ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2.03 ของทุนช าระแล้วหลัง IPO และมีการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP   

 ทั้งนี้ รายการเพ่ิมทุนของ WCIH ดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน WCIH ลดลงจาก
ร้อยละ 50.17 เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 34.50 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO 
ของ WCIH ครั้งนี้ และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP  

 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างหลังการ
เสนอขายหุ้น IPO และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP ของ 
WCIH เป็นดังนี้ 

โครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบัน 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัทสยามสเนล จ ากัด   

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
%  

ถือหุ้น 

1 บมจ. อี ฟอร์ แอลเอม 1,019,999 51 
2 นางอัญชลี ทัศนาขจร 245,000 12.25 
3 นายกฤษณะ เนียมมณ ี 245,000 12.25 
4 นายสมศักดิ์ ปัญหา 245,000 12.25 
5 นายสุพจน์  หารหนองบัว 245,000 12.25 
6 นายปรีชา นันท์นฤมิต 1 0.00 

 
รวม 2,000,000 100 

ข้อมูลจากบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น ฉบบัลงวนัที่  24 กรกฎาคม 2558 ตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์  

รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัท แดทโซเอเชีย คอปอร์เรชั่น จ ากัด   

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
%  

ถือหุ้น 
1 นางวิมลวรรณ มลิินทจินดา 500,000 25.00 

2 นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต 640,200 32.01 

3 นายพีรพงษ ์ศรีอินทราวานิช 499,800 24.99 

4 บมจ. อี ฟอร์แอล เอม 360,000 18.00 

 
รวม 2,000,000 100.00 

ข้อมูลจากบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น ฉบบัลงวนัที่  27 มกราคม 2559 ตามทีป่รากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์  

รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัท  ดับบลิวซี ไอโฮลดิ้ง จ ากัด  

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
%  

ถือหุ้น 

1 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 58,200,000 50.17 

2 นายปรีชา นันท์นฤมิต 1 0.00 
3 นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย ์ 1 0.00 

4 นายโกศล วรฤทธินภา 1 0.00 

5 นางสาวชลธิชา พุ่มพฤกษ์ 1 0.00 

6 นายพลภัทร จันทร์วิเมลือง 8,000,000 6.90 
7 นายวุฒิศักดิ์ ลิ่มพานิช 8,000,000 6.90 

8 นายณกรณ์ กรณ์หริัญ 9,000,000 7.76 

9 
กองทุนส่วนบุคคล บริษัท อินฟินิทบิวตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด  
โดยบริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุนรวมโซลารสิ 

15,000,000 12.93 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
%  

ถือหุ้น 

10 ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต 4,500,000 3.88 
11 นายฟิลิป วีระ บุนนาค 4,500,000 3.88 
12 นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจรญิ 4,400,000 3.79 

13 นายวีระพันธ์ จักรไพศาล 4,400,000 3.79 
  รวมท้ังหมด 116,000,000 100.00 

ข้อมูลจากบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น ฉบบัลงวนัที่  16 ตุลาคม 2558 ตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์  

 

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ WCIH 
และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจ านวน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

การท ารายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือ
จ าหน่ายไป และมีวิธีการค านวณขนาดรายการ โดยใช้ ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของสยามสเนล ประจ าปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว งบการเงินรวมของ WCIH ประจ าปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ซ่ึงเป็นงบการเงินที่จัดท าเพ่ือผู้บริหาร จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

WCIH 

>34.50% 

51.00% 100.00% 18.00% 

>25.37% <2.03% 

Solaris Asset 
Management Co., Ltd. 

Other 11 
Individuals 

Public 
Executives and 

employees of WCIH and 
WCIH’s subsidiaries 

>8.89% <29.47% 
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ส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE) ซึ่งงบตรวจสอบคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 
2559 และคาดว่าไม่น่าจะมีรายการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยส าคัญ และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
แดทโซ ประจ าปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ดังมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการต่อไปนี้ 

 
หน่วย: ล้านบาท   

     EforL WCIH สยามสเนล แดทโซ 

 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพย์รวม  7,305.49 5,801.14 20.82 245.30 
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,076.96 4,303.94 0.78 215.81 
หัก หนี้สินรวม 4,307.47 2,426.84 2.87 79.35 
หัก ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอานาจควบคมุ 1,692.89 0.00 0.00 0.00 
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธ ิ(NTA) (771.82) (929.63) 17.17 (49.86) 
ส่วนของก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 210.39 79.18 7.00 (33.93) 

  

รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

   เกณฑ์การค านวณ    วิธีการค านวณ 

1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ = ไม่น ามาค านวณเนื่องจากบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
(NTA) ติดลบ 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิของของสยามสเนลและแดทโซที่จ าหน่ายไปตาม
สัดส่วน / ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 

 = (7.00 x ร้อยละ 51) / 210.39 (ไม่รวมก าไรสุทธิของแดท
โซเนื่องจากแดทโซมีขาดทุนสุทธิในปี 2557) 

 = ร้อยละ 1.70 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = มูลค่ารายการที่ได้รับตามสัดส่วน / มูลค่าสินทรัพย์รวมตาม
งบการเงินรวมของบริษัท 

 = (10.20 + 36.00) / 7,305.49 

 = ร้อยละ 0.63 

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้ = ไม่น ามาค านวณ เนื่องจากบริษัท ไม่มีการออกหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนตอบแทนการได้สินทรัพย์มา 
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รายการเพิ่มทุนของ WCIH 
  เกณฑ์การค านวณ    วิธีการค านวณ 

1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ = ไม่น ามาค านวณเนื่องจากบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
(NTA) ติดลบ 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิของ WCIH ที่จ าหน่ายไปตามสัดส่วน / ก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมของบริษัท 

 = (79.18 x ร้อยละ 15.68*) / 210.39 

 = ร้อยละ 5.90 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ WCIH x (จ านวนหุ้นที่จะเสนอ
ขายต่อประชาชน (IPO) + จ านวนหุ้นที่รองรับใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ) x สัดส่วนหุ้นที่บริษัทถือใน WCIH / มูลค่าสินทรัพย์
รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท 

 = 
((

        
      ) ((           

    )     ))       

        
 

 = ร้อยละ 10.53 

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้ = ไม่น ามาค านวณ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนตอบแทนการได้สินทรัพย์มา 

หมายเหตุ: * 15.68% ค านวณจากสัดส่วนหุ้นที่บริษัทถือใน WCIH ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 (50.17%) ลบด้วยสัดส่วนหุ้นที่บรษัิทจะถอืใน WCIH ภายหลัง
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวนหุ้น IPO ของ WCIH ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแล้วของ WCIH 
ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ WCIH และภายหลังจากที่ผู้บริหาร และ/หรอืพนกังานใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ WCIH ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ WCIH-ESOP (34.50%) 

 จากการค านวณทั้งสองรายการข้างต้น มูลค่าสูงสุดของรายการค านวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งมีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 11.16 และเม่ือบริษัทนับรวมรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์อื่นของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ซ่ึง 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 บริษัทท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายหุ้นสามัญ WCIH 
จ านวน  9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 495 ล้านบาท  ขนาดรายการเท่ากับ ร้อย
ละ 7.00  และ  

 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 บริษัทท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายหุ้นสามัญ WCIH 
จ านวน 8.8 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 484 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 6.84  ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.84 ดังนั้น เมื่อรวมกับรายการดังกล่าวข้างต้น จะท า
ให้รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 25.00 จัดเป็น
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รายการประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น 
บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ
อย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 
21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ในการนี้ บริษัทจะน าเสนอรายการ Spin-Off เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเสนอรายการเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559  

 1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจ าหน่ายไป 

1.4.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

1.4.1.1 รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจ าหน่ายไป  

(1) บริษัท สยามสเนล จ ากัด 

สินทรัพย์ที่ท ารายการ หุ้นสามัญของบริษัท สยามสเนล จ ากัด 

ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหน่ายเมือกหอยทากและผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่มีเมือก
หอยทากเป็นส่วนผสม 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 26 พฤศจิกายน 2557 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น  ก่อนเขา้ท ารายการ 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ : 1,019,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 

 หลังเข้าท ารายการ 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ : - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

คณะกรรมการ ณ วันที่ 16 
มีนาคม 2559 

 นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ 

 นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี 

 นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 

 นายสุพจน์ หารหนองบัว 

 นายสมศักดิ์ ปัญหา 
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 นายอภิพร ภาษวัธน์ 

 นางอัจฉรา เพียรวณิช 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของสยามสเนล ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี
รายละเอียดดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการของ สยามสเนล จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE)) 

งบก าไรขาดทุน 

หน่วย: บาท งบผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้จากการขาย 16,826,770 
ต้นทุนขาย (4,472,786) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 12,353,984 
รายได้อ่ืน 8,515 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 12,362,499 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (341,623) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (3,636,073) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 8,384,803 
ภาษีเงินได้ (1,385,330) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 6,999,473 

  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

หน่วย: บาท งบผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,194,527 
ลูกหนี้การค้า 10,330,074 
สินค้าคงเหลือ            4,007,242  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น               340,496 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            1,966,413  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน               784,000  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               198,000  
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หน่วย: บาท งบผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รวมสินทรัพย์ 20,820,752 
หนี้สิน  
เจ้าหนี้การค้า 536,091 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,330,764 
รวมหนี้สิน 2,866,855 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว* 10,999,700 
ก าไรสะสม 6,954,197 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,953,897 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,820,752 

* วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 สยามสเนล จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดย EforL มีการช าระเงิน
ค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 24 กรกฏาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 5,099,847 บาท และ ส่วนท่ีเหลือ 
จ านวน 4,590,153 บาท เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 รวมเป็นเงินเพิ่มทุนจ านวน 9,690,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินลงทุน
ในสยามสเนลทั้งหมด จะคดิเป็นเงินรวมทั้งหมด 10,199,990 บาท 

 (2) บริษัท แดทโซ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

สินทรัพย์ที่ท ารายการ หุ้นสามัญของบริษัท แดทโซ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ประเภทกิจการ น าเข้าสินค้าเครื่องส าอาง และบริการเสริมความงาม ร้านขายปลีก
เครื่องส าอาง จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องส าอางเสริมความงาม 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง 31 มีนาคม 2553 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น  ก่อนเข้าท ารายการ 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ : 360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18 

 หลังเข้าท ารายการ 
จ านวนหุ้นที่บริษัทถือ : - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - 

คณะกรรมการ ณ วันที่ 16 
มีนาคม 2559 

 นางวิมลวรรณ มิลินทจินดา 

 นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต 
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของแดทโซ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
รายละเอียดดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการของ แดทโซ จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE)) โดยงบการเงินปี 2557 ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่ง บริษัท ธีซิส แอคเคานท์เทนซี่ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

หน่วย: บาท งบผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้จากการขายและบริการ 2,620,130 
ดอกเบี้ยรับ 59,424 
รวมรายได้ 2,679,554 
ต้นทุนขายและบริการ (20,072,927) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (7,214,661) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (8,362,359) 
ต้นทุนทางการเงิน (962,826) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (33,933,220) 
ภาษีเงินได้ - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (33,933,220) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

หน่วย: บาท งบผู้สอบบัญชี 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,140,449 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 5,192,079 
สินค้าส าเร็จรูป 798,103 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 17,214,258 
อุปกรณ์ 2,370,143 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 215,810,411 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 774,896 
รวมสินทรัพย์ 245,300,337 

หนี้สิน  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 5,191,004 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 73,902,232 
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หน่วย: บาท งบผู้สอบบัญชี 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 257,545 
รวมหนี้สิน 79,350781 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 200,000,000 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (34,050,444) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 165,949,556 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 245,300,337 

  

1.4.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

1.4.2.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้น IPO ของ WCIH และการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
WCIH-ESOP 

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ WCIH (ปัจจุบันยังไม่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) 

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH (ปัจจุบัน หุ้นสามัญของ WCIH 
ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)  

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH 
ส าหรับเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WCIH 
และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH   

จ านวนหุ้นสามัญ และใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่เสนอขาย 

 หุ้น IPO สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของ 
WCIH ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยก าหนดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
35 ของจ านวนหุ้น IPO ทั้งหมดท่ีจะได้รับการจัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
ในบริษัท (Pre-emptive Rights) 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ 
WCIH จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย 

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
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อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือก าหนดผู้
ได้รับสิทธิจองซื้อในส่วน Pre-
emptive Rights 

เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดสัดส่วนการให้
สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH และวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวัน
ปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยจะ
ก าหนดภายหลังจากท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ WCIH เสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชน ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

ราคาเสนอขาย  ยังมิได้มีการก าหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ WCIH ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(ตามสิทธิ Pre-emptive Rights) จะเป็นราคาเดียวกับราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 

 ในส่วนของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
WCIH-ESOP เป็นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญแบบไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิจะเป็นราคาเดียวกัน
กับราคาหุ้น IPO ของ WCIH 

ระยะเวลาเสนอขาย  หุ้น IPO จะมีการเสนอขายภายหลังจากส านักงาน ก.ล.ต. 
อนุญาตให้ WCIH เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชน 
และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ รับค าขอให้รับหุ้นสามัญของ WCIH เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือ
หุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงปี 2559 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP จะมีการเสนอขายภายใน 
1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ WCIH 

รายละเอียดอ่ืนๆ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ WCIH ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
รับทราบต่อไป 



 

 

15 
 

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างตน้อาจมกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท 
มอบหมายพิจารณาเห็นสมควร อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ทั้งหมดที่เสนอขายจะไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแล้วทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยที่สัดสว่นของจ านวนหุ้น IPO ที่จะเสนอขายต่อผูถ้ือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive 
Rights) จะไม่เกินร้อยละ 35 ของจ านวนหุ้น IPO ทั้งหมด 

1.4.2.2 รายละเอียดของ WCIH  

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจเสริมความงาม  

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 1,160,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบัน หุ้นละ 10 บาท 

คณะกรรมการของ WCIH ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 มีจ านวน 5 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

รายชื่อ ต าแหน่งใน WCIH สัดส่วนการถือหุ้นใน 
WCIH ณ วันที่ 16 

ตุลาคม 2558  
(หุ้น/ร้อยละ)(1) 

ต าแหน่งในบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท ณ วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2559  
(หุ้น/ร้อยละ)(2) 

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ 1/0.0 ประธานกรรมการ / 
ประธาน

กรรมการบริหาร 

265,274,600/2.88 

นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญ
ทรัพย ์

กรรมการ 1/0.0 - 309,106,100/3.36 

นายโกศล วรฤทธินภา กรรมการ 1/0.0 กรรมการ 350,000,000/3.80  

นายณกรณ์ กรณ์หริัญ กรรมการ 9,000,000/7.76 - - 
นายสุพรรณ เศษธะพานิช กรรมการ - - - 

 หมายเหตุ:  (1) ข้อมูลจากบัญชีรายชือ่ผู้ถอืหุ้นของ WCIH ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ตามที่ปรากฏในฐานขอ้มูลของกระทรวงพาณิชย์ 
    (2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถอืหุ้นโดยบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 

 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ WCIH และบริษัทย่อยของ WCIH ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นงบผู้จัดท าข้ึนเพื่อผู้บริหาร โดยจัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE) ซึ่งงบตรวจสอบคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2559 และคาดว่า
ไม่น่าจะมีรายการเปลี่ยนแปลงใดๆอย่างมีนัยส าคัญ 

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
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งบก าไรขาดทุน 

 งบผู้บริหาร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้จากการขายและบริการ 2,587,157,937 
ต้นทุนขายและบริการ (1,998,937,131) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 588,220,806 
รายได้อ่ืน 19,184,429 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 607,405,235 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (135,693,862) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (190,618,279) 
ค่าใช้จ่ายอื่น (17,110,621) 
ต้นทุนทางการเงิน (143,599,183) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 120,383,289 
ภาษีเงินได้ (41,208,146) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 79,175,143 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 งบผู้บริหาร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80,952,464 
เงินลงทุนระยะสั้น 140,627 
ลูกหนี้การค้า 106,478,107 
สินค้าคงเหลือ 171,762,422 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,276,674 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 821,849,514 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,045,279,246 
ค่าความนิยม 2,258,658,727 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 311,746,609 
รวมสินทรัพย์ 5,801,144,391 

หนี้สิน  
เจ้าหนี้การค้า 332,145,027 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 50,014,384 
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 งบผู้บริหาร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 421,052,632 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 520,089,560 
เงินกู้ยืมระยะยาว 684,157,895 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 419,379,816 
รวมหนี้สิน 2,426,839,313 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 1,160,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,140,000,000 
ก าไรสะสม 74,305,078 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,374,305,078 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,801,144,391 

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

1.5.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

เงินจ านวน 10,199,990 บาท ส าหรับการขายหุ้นสามัญของสยามสเนล โดยบริษัทจะได้รับช าระจาก 
WCIH ในรูปแบบของ เงินสดทั้งจ านวน ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และเงินจ านวน 36,000,000 
บาท ส าหรับการขายหุ้นสามัญของแดทโซ โดยบริษัทจะได้รับช าระจาก WCIH ในรูปแบบของเงินสดทั้ง
จ านวน 46,199,990 บาท ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 

1.5.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ WCIH ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด 

1.6  มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

1.6.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 จ าหน่ายหุ้นสามัญของสยามสเนลจ านวน 1,019,999 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและเรียก
ช าระแล้วทั้งหมด ในราคาทุนไม่เกิน 10,199,990 บาท  และจ าหน่ายหุ้นสามัญของแดทโซ จ านวน 
360,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมด ในราคาทุนไม่เกิน 
36,000,000 บาท ให้กับ WCIH  
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1.6.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

 สินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป ได้แก่ หุ้น IPO ของ WCIH ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุน และ
จากผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH เมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP (ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ WCIH) ซึ่งในปัจจุบันยัง
ไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มูลค่าตามบัญชีของ 
WCIH ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 3,374.31 ล้านบาท เมื่อคิดเทียบจาก
จ านวนหุ้น IPO ของ WCIH ที่จะเสนอขายจ านวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายหุ้น IPO ของ WCIH และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-
ESOP โดยมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 1,533.40 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทถือหุ้นใน WCIH เพียงอัตราร้อย
ละ 50.17 ดังนั้น มูลค่าของรายการจึงเท่ากับ 769.34 ล้านบาท 

1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

1.7.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 มูลค่าราคาหุ้นไม่เกินราคาทีล่งทุนในสยามสเนล จ านวน 10,199,990 บาท และที่ลงทุนในแดทโซ
จ านวน 36,000,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 46,199,990 บาท ทั้งนี้การก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่
ราคาทุนดังกล่าวนั้นเพื่อไม่ให้มีก าไรหรือขาดทุนเกินควรจากการท ารายการระหว่างกัน และเป็นการ
วางแผนทางภาษี อย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวเป็นราคาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน 

1.7.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

 ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับประชาชนทั่วไป 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.8.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 การขายหุ้นในสยามสเนลและแดทโซ ซึ่งมิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท และจะช่วยท าให้โครงสร้างธุรกิจ
ในแต่ละกลุ่มของบริษัทมีความเหมาะสมมากขึ้นและเพ่ือป้องกันการด าเนินธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท  
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1.8.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

 ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

1) ลดภาระภาพรวมของหนี้สินต่อทุนในงบการเงินรวมตลอดจนเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการระดมทุน
ของบริษัท 

2) ลดภาระของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจเสริมความงามในระยะยาว ซึ่ง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 บริษัทสนับสนุนเงินทุน หรือ รายการระหว่างกันแก่ WCIH จ านวน 187.34 ล้าน
บาท ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ต่อประชาชนทั่วไปจะ ท าให้ WCIH จะสามารถ
ระดมทนุได้เองผ่านช่องทางของตลาดทุน  

3) เพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเน้นให้กลุ่มธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการที่กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผลประโยชน์ต่อ WCIH 

1) ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายโดยมีเงินระดมทุนเพ่ือน ามาปลดภาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน 

2) เพ่ือขยายธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ โดย WCIH มีแผนธุรกิจในการรุกตลาดไปยังตลาด
ต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งจะเปลี่ยนจากธุรกิจ Franchise เป็น Joint 
Venture ซึ่งจะท าให้ WCIH มีการบริหารกิจการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของ WCIH 

ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท  

1) เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัท และ/หรือ WCIH ได้
ตามนโยบายการลงทุนของแต่ละราย 

2)  ได้สิทธิจองซ้ือหุ้น IPO ของ WCIH ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) 

ผลประโยชน์ต่อผู้บริหารและ/หรือพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH 

1) เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ WCIH และ/
หรือบริษัทย่อยของ WCIH ให้มีความตั้งใจในการท างานเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ WCIH 
ซึ่งรวมถึง บริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นของ WCIH  

2) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้
ท างานกับ WCIH ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
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1.9 แผนการใช้เงิน 

1.9.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 การท ารายการในครั้งนี้เป็นเพียงการปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความเหมาะสมและชัดเจนขึ้น  

1.9.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

WCIH จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
WCIH-ESOP 

(1)  เพ่ือแผนงานการขยายธุรกิจของ WCIH ในอนาคต 

(2) เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ WCIH  

1.10  เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

 1.10.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 -ไม่มี- 

 1.10.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WCIH มีมติอนุมัติในการน าหุ้น IPO ของ WCIH เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive rights) และ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP ด้วยคะแนนเสียงตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด 

(2) ส าหรับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP ของ WCIH บริษัทจะต้องได้รับมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ืออนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-ESOP 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย 

(3) WCIH ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(4) WCIH ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชน และ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว 
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(5) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ WCIH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

(6) WCIH ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าวให้แก่ประชาชนแล้ว  

1.11  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

 1.11.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าการก าหนดราคาซื้อขายที่
ราคาทุนนั้นมีความสมเหตุสมผล โดยมีการพิจารณาการวางแผนทางภาษี อีกท้ังจะช่วยท าให้โครงสร้าง
ธุรกิจในแต่ละกลุ่มของบริษัท มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนมากข้ึน  และเพ่ือป้องกันการด าเนิน
ธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบริษัท  

 1.11.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวเนื่องด้วยรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ใน
ครั้งนี้เป็นไปตามแผนการเสนอขายหุ้น IPO ของ WCIH และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้ WCIH สามารถระดมทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจได้ด้วยตนเอง และ
ลดภาระการพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทได้อีกด้วย แม้ว่าการท ารายการดังกล่าวจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทใน WCIH ลดลง แต่บริษัทยังมีอ านาจควบคุมใน WCIH 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ WCIH-
ESOP ของ WCIH เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH ให้มีความตั้งใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ WCIH ซึ่งรวมถึงบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ WCIH 

1.12  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท  

 1.12.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไมม่ีความเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นคณะกรรมการบริษัท และ
ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท 
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 1.12.2 รายการเพิ่มทุนของ WCIH 

 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไมม่ีความเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นคณะกรรมการบริษัท และไม่มี
กรรมการของบริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท 

 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้และในเอกสารอ่ืนที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง และขอ
รับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอ่ืนที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็น
เท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งจ าเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่
ท าให้บุคคลอ่ืนส าคัญผิดในสาระส าคัญ 

3. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ 

- ไม่มี – 

4. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน 
 - ไม่มี - 

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 - ไม่มี - 

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือ
หุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

6.1 รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับกรรมการ หรือผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

6.2 รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส าคัญระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น 
 - ไม่มี - 

 


