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เลขที่ SWG 051//2561
17 ธันวาคม 2561
เรื่ อง การลงทุนในบริ ษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จากัด (“CHABA”)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2561 ได้มีมติอนุมตั ิการลงทุนในบริ ษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จากัด (“CHABA”) โดยซื้ อหุ ้นจานวน 349,600 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วของ CHABA
ทั้งนี้ CHABA ดาเนิ นธุรกิจให้บริ การทาเล็บ สปามือ-เท้า และต่อขนตา ภายใต้ชื่อ Chaba Nails & Spa ซึ่ งเริ่ มก่อตั้งสาขา
แรกในปี 2552 (สาขาสยามสแควร์ ซอย 2) โดยปั จจุบนั CHABA มีสาขารวมทั้งหมด 7 สาขา
1.) วันที่เกิดรายการ
บริ ษทั ฯ จะเข้ารายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าจะเข้าทารายการซื้อขายในวันที่ 1 มกราคม 2562
2.) คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ผูซ้ ้ือ :
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“ผูซ้ ้ือ” หรื อ “บริ ษทั ฯ”)
ผูข้ าย :
บริ ษทั ชบา เนล เวลเนส สปาแอท ดิ อีสท์ จากัด (“ผูข้ าย”) ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุดของบริ ษทั ชบา เนล เวลเนส สปาแอท ดิ อีสท์ จากัด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
สัดส่วนการถือหุน้
ลาดับ
รายชื่อ
จานวนหุน้ (หุน้ )
1
2
3

นายธีรวุฒิ ชินวงศ์วศิ าล
นางสาวภวริ ศา ชินวงศ์วศิ าล
นางสาวนฤนันท์ ชินวงศ์วศิ าล
รวม
หมายเหตุ: มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

4,000
5,500
500
10,000

40.00%
55.00%
5.00%
100.00%

รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษทั ชบา เนล เวลเนส สปาแอท ดิ อีสท์ จากัด ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

ลาดับ
1
2

รายชื่อ
นายธีรวุฒิ ชินวงศ์วศิ าล
นางสาวภวริ ศา ชินวงศ์วศิ าล

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

3.) ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ประเภทของรายการ : ซื้อหุน้ สามัญจานวน 349,600 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วของ
CHABA ในราคารวม 125,000,000 บาท
ขนาดรายการ
: 10.04% ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งเป็ นค่าสูงสุดที่คานวณได้
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ : เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่ชาระเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จด
ทะเบียน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา จะทาให้ขนาดรายการรวมสูงสุด
ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทนรวมเท่ากับร้อยละ 14.74% ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
4.) รายละเอียของทรัพย์สินที่ซ้ือ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จากัด (“CHABA”)
ตั้งอยูท่ ี่ :
เลขที่ 682/123 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดาเนิ นธุ รกิ จธุ รกิ จให้บริ การทาเล็บ สปามื อ-เท้า และขนตา ปั จจุ บัน CHABA มี สาขารวม
ทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่
1) สาขา สยามสแควร์ ซอย 2
2) สาขา สยามสแควร์ วัน ชั้น 6
3) สาขา Central Westgate ชั้น 2
4) สาขา Central East Ville ชั้น 3
5) สาขา Central Plaza ปิ่ นเกล้า ชั้น 4
6) สาขา ศูนย์การค้า Gaysorn Village ชั้น L
7) สาขา Iconsiam ชั้น 5
กรรมการ :
นายธีรวุฒิ ชินวงศ์วศิ าล และนางสาวภวริ ศา ชินวงศ์วศิ าล
ผูถ้ ือหุน้ :
ก่อนการเข้าทารายการ
ภายหลังการเข้าทารายการ
ตามทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
ชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวน (หุน้ )
สัดส่วน
จานวน (หุน้ )
สัดส่วน
1. บริ ษทั ชบา เนล เวลเนส สปาแอท ดิ อีสท์
จากัด
349,600
76.00%
2

2. นายธีรวุฒิ ชินวงศ์วศิ าล
3. นางสาวภวริ ศา ชินวงศ์วศิ าล
4. นางสาวอุทุมพร แสนกล้า
5. บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รวม
ทุนจดทะเบียน :
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว :
จานวนหุน้ ที่ซ้ือ :
ราคาซื้อขายรวม :

46,000
46,000
18,400

10.00%
10.00%
4.00%

460,000

100.00%

46,000
46,000
18,400
349,600
460,000

10.00%
10.00%
4.00%
76.00%
100.00%

46,000,000 บาท
ชาระแล้วเต็มจานวน
349,600 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
125,000,000 บาท

5.) มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ฯ จะชาระค่าหุน้ สามัญ CHABA ตามสัดส่วนที่ซ้ือรวมมูลค่า 125,000,000 ล้านบาท โดยชาระเป็ นเงินสดทั้งจานวน โดยมี
เงื่อนไขการชาระเงิน จานวน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 : 62,500,000 บาท วันที่)โอนหุน้ สามัญ CHABA ณ วันที่ 1 มกราคม 2562(
งวดที่ 2 : 31,250,000 บาท (วันที่ 30 เมษายน 2562)
งวดที่ 3 : 31,250,000 บาท (วันที่ 30 กันยายน 2562)
6.) มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ซ้ือ
มูลค่าตามบัญชีของ CHABA ซึ่งประมาณเท่ากับมูลค่าทุนจดทะเบียน และชาระแล้ว ตามสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของจานวนหุน้ ที่
ชาระแล้ว คือ 34.96 ล้านบาท
7.) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าสิ่ งตอบแทน
เป็ นราคาที่ตกลงกันระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินมูลค่าธุรกิจของ CHABA โดยวิธีมูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach) ได้ระหว่าง 186.13 – 198.40 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็ น
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ร้อยละ 76 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วจะอยูร่ ะหว่าง 141.46 – 150.79 ล้านบาท
ทั้งนี้ สมมติฐานหลักที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทาประมาณการทางการเงินสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CHABA มีดงั นี้
สมมติฐานทางการเงิน
ระยะเวลาประมาณการ
15 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2576
จานวนสาขา
ปี 2561 มี 7 สาขา, ปี 2562 มี 9 สาขา, ปี 2563 มี 11 สาขา ปี
2564 มี 12 สาขา (ตามแผนของ Chaba) และกาหนดให้คงที่ถึง
สิ้นสุดประมาณการ (ตามหลัก Conservative)
รายได้จากการขายและบริ การ
61.17 – 132.76 ล้านบาท
3

สมมติฐานทางการเงิน
เงินลงทุนในอุปกรณ์ และส่วนปรับปรุ ง Renovation ประมาณ 0.25 ล้านบาทต่อสาขา ปรับปรุ งทุกๆ 3 ปี
เมื่อมีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เงินลงทุนเปิ ดสาขาใหม่สาขาละ
ประมาณ 3-4 ล้านบาท
อัตรากาไรสุทธิ
ประมาณ 17% – 27% ของรายได้รวม
กระแสเงินสดของกิจการ
12.15 – 48.97 ล้านบาทต่อปี
Terminal Value
ไม่มี
อัตราคิดลด (Discount Rate)
8.62% ต่อปี
มูลค่ ายุตธิ รรมของกิจการ
191.79 ล้ านบาท
8.) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. บริ ษทั ฯ จะถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจให้บริ การทาเล็บ สปามือ-เท้า และต่อขนตา ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจ
ในปัจจุบนั โดย Chaba มีจานวนสาขาในปั จจุบนั 7 สาขา และมีแผนร่ วมกับบริ ษทั ฯ ที่จะเปิ ดเพิ่มในปี 2562 อีกประมาณ 3
สาขา รวมทั้งโอนสาขาร้านทาเล็บในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ อีก 2 สาขา รวมเป็ น 12 สาขา
8.2. บริ ษทั ฯ และ CHABA มี Synergy ร่ วมกันเพราะเป็ นธุรกิจที่ต่อยอดและเสริ มซึ่งกันและกัน โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีฐานลูกค้า
ที่มีจานวนมากขึ้น และหลากหลายมากขึ้น กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จะเป็ นลูกค้าต่างชาติ ในขณะที่ลูกค้า
ส่วนใหญ่ของ CHABA จะเป็ นลูกค้าคนไทย ทาให้สามารถใช้แผนการตลาดที่จะดึงดูดลูกค้าแต่ละกลุ่มให้มาใช้บริ การที่
เกี่ยวเนื่องกันได้
8.3. ผูบ้ ริ หารของ CHABA มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจทาเล็บ และต่อขนตา และมีประสบการณ์ในการทาการตลาดผ่านสื่ อ
Online ทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
8.4. บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายได้ และกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในปี 2562 เป็ นต้นไป เนื่องจาก CHABA มีการดาเนินธุรกิจร้าน
ทาเล็บ สปามือ-เท้า และต่อขนตา แล้วจานวน 7 สาขา โดยบริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเลือกหาทาเล ช่างทาเล็บและช่างต่อขน
ตา เพื่อขยายสาขาเอง
8.5. เนื่องจากธุรกิจของ CHABA มีขนาดร้านที่ไม่ใหญ่ ทาให้สามารถเพิ่มสาขาได้รวดเร็ ว โดยใช้เงินลงทุนต่า และมีระยะเวลา
คืนทุนเร็ ว
9.) ความเสี่ ยงจากการเข้าทารายการ
9.1. บริ ษทั ฯ จะมีความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจของ CHABA ซึ่งเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั ฯ ยังไม่มีความชานาญ และต้องพึ่งพา
ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของ CHABA
9.2. บริ ษทั ฯ จะมีความเสี่ ยงจากการขาดแคลนช่างฝี มือ โดยหากช่างฝี มือมีการลากิจ หรื อลาพักร้อน จะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ และ CHABA มีระบบในการจัดการบริ หารช่างฝี มือให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาที่มีลูกค้าใช้บริ การจานวนมาก
10.) แหล่งเงินทุนที่ใช้
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บริ ษทั ฯ คาดว่าจะใช้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินประมาณ 100,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานหลักของบริ ษทั ฯ อย่างมีสาระสาคัญ
11.) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จากัด
ไม่มี เนื่องจาก CHABA ดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยเพิ่งมีการชาระทุน และซื้อสิ นทรัพย์ของสาขา
ทั้งหมด 7 สาขา ในเดือนธันวาคม 2561
โดยมูลค่าของการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ดงั กล่าว มีมูลค่าโดยรวมทั้งสิ้น 125,000,000 ล้านบาท และไม่ได้เป็ นรายการการได้มา
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งการเข้าทารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ตามที่
กาหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการ ที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
และที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้มาและจาหน่ายไป”) ซึ่งหากคานวณมูลค่าของรายการ โดยนับรวมรายการ
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการอนุมตั ิรายการดังกล่าว ขนาดรายการก็มีมูลค่าต่ากว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศ
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน ในข้อ 3 (12) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั
ย่อยมีการเข้าร่ วมทุนหรื อยกเลิกการเข้าร่ วมทุน กับบริ ษทั อื่น โดยสัดส่วนของการเข้าร่ วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของ
บริ ษทั ที่เข้าร่ วมทุน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต/)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
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