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วันท่ี 28 มีนาคม 2559 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 2. รายงานประจ าปี 2558 พร้อมงบการเงิน สิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (รูปแบบ CD-ROM) 
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีไ่ด้รบัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 4. สารสนเทศของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) เรื่องรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สารสนเทศ

บัญชี 1 และสารสนเทศบญัชี 2) 
5. รายละเอียดเบื้องต้นที่ส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุของ

บริษัท ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) ภายใตโ้ครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บรหิาร
และพนักงานของ WCIH และ/หรอืบริษัทย่อยของWCIH (WCIH-ESOP) 

6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและ
หลักฐานที่ผู้เขา้ร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุมพร้อมท้ังรายละเอียดของกรรมการอิสระ 

7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ 
8. แผนทีต่ั้งสถานท่ีจัดประชุม 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 
ได้มมีติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรม
รอยัลริเวอร์ เลขท่ี 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2558 โดยที่ประชมุได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่บริษัทไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสอืเชิญประชุมใน
ครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งมีการ
ประชุม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามกีารบันทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามมติที่ประชุมแล้ว  
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การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านอนุมตัิคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2    รับทราบรายงานประจ าปี 2558 และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2558 และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อรับทราบดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และรายงานงบการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชญิประชมุในครั้งน้ี 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรรับทราบรายงานประจ าปี 2558 และผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2558 

การลงมติ  วาระนีไ้มม่ีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เปน็ไปตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112  ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษัทคณะกรรมการ
บริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและได้ผ่านการตรวจสอบจากนายธีรศักดิ์ ฉ่ัวศรสีกุล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 
6624 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด แล้วเห็นวา่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 อนุมัติงบการเงินส าหรบัปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังปรากฏใน
รายงานงบการเงินประจ าปี 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
2. 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และได้ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทในปี 2558 สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
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ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท) 

         หน่วย: พันบาท 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมตัิคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่่ ากว่าอัตราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังจากหักส ารองตามกฎหมายและเงินสะสมอ่ืนๆ แล้ว จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหัก
ส ารองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจ านวน 464,705,000 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558 ในอัตรา 0.0203 บาท ต่อหุ้น จ านวนหุ้นสามญั 9,200,013,500 หุ้น โดยจ่าย
เป็นเงินสดรวมเป็นเงินจ านวน 186,760,274.05  บาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบคุคลเฉพาะกิจการและหักส ารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วันท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าป ี2558 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยจะ
จ่ายเมื่อได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 แล้ว ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ 2 ท่าน  
เนื่องจากอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

รายการ 2558 2557 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินรวม 

รายได้รวม 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 

7,305,494 

4,307,473 

4,503,932 

210,392 

0.0229 

7,362,718 

5,413,499 

1,450,248 

258,596 

0.0281 

(57,224) 

(1,106,026) 

3,053,684 

(48,204) 

(0.0052) 

-1% 

-20% 

211% 

-19% 

-19% 
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ประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ 2 ท่าน คือ 
1. นายปรีชา นันท์นฤมิต  กรรมการ 
2. นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ กรรมการ 

โดยทีบ่ริษัทได้ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามคีุณสมบัตเิหมาะสมเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบยีบวาระต่างๆ แตไ่มม่ีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ 
เข้ามายังบริษัทแต่อยา่งใด  

คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยค านึงถึงความเหมาะสมประกอบกับคุณสมบัติความรู้
ความสามารถแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วน
เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดประวัตผิู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งท้ัง 2 ท่านดังกล่าวมีคณุสมบัตสิอดคล้องกับข้อก าหนดข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านอนุมตัิคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหนจ็ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้   
ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอตุสาหกรรมเดียวกัน และเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ีคุณภาพไว้  โดยค านึงถึงความเปน็ธรรมและเหมาะสมส าหรบัการจา่ยค่าตอบแทน
กรรมการให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท โดยก าหนดจา่ยค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้ 

   

ประเภทและอัตรา
ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบี้ยประชุมราย 

(บาท/คน/เดือน) 

30,000 20,000 30,000 25,000 
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ส าหรับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ทัง้นี้ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยอัตราและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวเป็นอัตราวงเงินเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว  

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านอนุมตัิคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด”้ เมื่อปี 2558 นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรสีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 แห่งบริษัท แกรนท์
ธอนตัน จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีดังมรีายชื่อต่อไปนี ้
1. นายสมคดิ เตยีตระกูล      ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ 
2. นางสุมาลี โชคดีอนันท์   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี3322 หรือ 
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกลุ      ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือ 
4. นางสาวศันสนีย์ พลูสวสัดิ์   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือ 
5. นางสาวกัญญาณัฐ ศรรีัตน์ชัชวาลย์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 หรือ 
6. นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 และ
รอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยก าหนดให้ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ท าการสอบทานตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และคณะกรรมการบริษัท
ได้มมีติเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
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รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน ค่าตอบแทน  
ปี 2559 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
ปี 2558 
(บาท) 

เพ่ิม/(ลด) 
(บาท) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,000,000 600,000 400,000 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จ านวน 3 
ไตรมาส 

900,000 750,000 
 

150,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทย่อย 910,000 600,000 
 

310,000 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จ านวน 3 
ไตรมาส ของบริษัทย่อย 

450,000 
 

300,000 
 

150,000 
 

ค่าทวนสอบทาน 56-1 40,000  30,000 10,000 

รวม 3,300,000 2,280,000 1,020,000 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

1. นายสมคดิ เตยีตระกูล      ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ 
2. นางสุมาลี โชคดีอนันท์   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 หรือ 
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกลุ      ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 หรือ 
4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวสัดิ์   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือ 
5. นางสาวกัญญาณัฐ ศรรีัตน์ชัชวาลย์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 หรือ 
6. นายนรินทร์ จูระมงคล    ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน
จ านวน 3,300,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบแล้ว 
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมตัิคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามและการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการน า WCIH เข้าจดทะเบียน
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสัดส่วนของจ านวนหุน้ที่จะเสนอขายต่อ
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ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของ WCIH และสัดส่วนของจ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ที่จะจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือจองซ้ือตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (Pre-emptive rights) 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามให้มีความเหมาะสมโดยเน้นให้
กลุ่มธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกันให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อ
ป้องกันการด าเนินธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่
บริษัทถืออยู่ในบริษัท สยามสเนล จ ากัด จ านวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว และหุ้นสามัญทั้งหมดที่
บริษัทถืออยู่ในบริษัท แดทโซ เอเซียคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด จ านวนร้อยละ 18 ของหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว ให้แก่ 
บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ต่อประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรก (IPO) และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ถือเป็นขั้นตอนส าคัญเพื่อให้ WCIH สามารถระดมทุนได้เองผ่านตลาดทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ในการลดภาระภาพรวมของหนี้สินต่อทุนในงบการเงินรวมตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนและลดภาระ
ของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจเสริมความงามในระยะยาวอีกด้วย 
เนื่องจากในการน าบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการน าหุ้นของบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มา
หรือจ าหน่ายไป”) ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off และให้มีอ านาจพิจารณา
และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การ
ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off ส าเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ความเห็นคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการเห็นว่า เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
WCIH ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการน า WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยก าหนดสัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ WCIH ในจ านวนไม่
เกินร้อยละ 30ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ WCIH (ประมานไม่เกิน 49.7 ล้านหุ้น) ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“หุ้น IPO”) โดย WCIH จะเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียน 1,160 ล้านบาท 
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เป็นไม่เกิน 1,687 ล้านบาทและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรหุ้นสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 35 (ประมาณไม่เกิน 17.4 ล้านหุ้น) ของจ านวนหุ้น IPO ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อจองซื้อตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive rights) ตลอดจนการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off และให้มีอ านาจพิจารณา
และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การ
ด าเนินการตามแผนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off ส าเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
การลงมต ิวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ WCIH ภายใต้โครงการ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-
ESOP)  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามทีบ่รษิัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด (“WCIH”) ประสงค์จะแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัดตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และภายหลังจากการ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด WCIH จะด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บรหิาร และพนักงานของ 
WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP”) นั้น ในการนี้ บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
ของ WCIH ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ WCIH มีหน้าที่อนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ WCIH ภายใตโ้ครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ WCIH-ESOP 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 หรือ
ประกาศอ่ืนใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP นั้น WCIH จะออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย โดยมีอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ทั้งนี้ WCIH จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น 
(มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกิน ร้อยละ 2.03 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ WCIH 
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ WCIH-ESOP ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP 
ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นที่ส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ภายใต้
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โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ WCIH (ปัจจุบันยังไม่แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัด) และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. 

นอกจากน้ี เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวกับการการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP และให้มีอ านาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระท าการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP ส าเรจ็ลลุ่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพือ่เป็นตัวแทน
ผู้รับมอบอ านาจของบริษัท ในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นค าขอ เอกสาร หรือติดตอ่กับหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ถ้าม ี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ WCIH ภายใต้โครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือ
บริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) รวมถึงเห็นสมควรมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP และให้มีอ านาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ WCIH-ESOP ส าเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ
ของบริษัท ในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นค าขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ถ้า
มี 

ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการที่พิจารณาในวาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ดังกล่าว จะมีขนาดรายการรวมกันสูงสุดตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 11.16 และเมื่อบริษัทนับรวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558บริษัทท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดย
การจ าหน่ายหุ้นสามัญ WCIH จ านวน 9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 495 ล้านบาท ขนาดรายการ
เท่ากับ ร้อยละ 7.00 และ เมื่อวันที่15 ตุลาคม 2558 บริษัทท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจ าหน่ายหุ้น
สามัญ WCIH จ านวน 8.8 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 484 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ6.84 ดังนั้น เมื่อรวมกับรายการดังกล่าวข้างต้น จะท าให้รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีขนาด
รายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 25.00 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า 
แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจ าหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้
ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯทัง้นี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 
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การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท 
(ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไมม่ีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี้  

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ในวันท่ี 31 มนีาคม 2559 
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2559 ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 
ตามแผนที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. 

อน่ึง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไดด้้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บคุคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่ก าหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ยื่นต่อ
ประธานท่ีประชุมหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนเขา้ร่วมประชุมด้วยจักขอบพระคณุยิง่ 

 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
  
 
  (นายปรีชา นันท์นฤมิต) 
                                                             ประธานกรรมการ 

 
 


