หนงัสอืชช้ีวน

เสนอขายหนุสามญัเพม่ิทนุ

บรษิทั สยามเวลเนสกรปุ จำกดั (มหาชน)
Siam Wellness Group Public Company Limited
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หนังสือชี้ชวน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จานวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
20 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จากัด

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 12 มิถุนายน 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 17 ตุลาคม 2557
คาเตือน
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็น
ความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนบั แต่วันที่ได้รู้เหรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชีช้ วนได้ที่ศนู ย์สารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทาการของสานักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่วนที่ 1
สวนที่ 2

ข้อมูลสรุป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
ส่วนที่ 2.2
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้อมูลที่สาคัญอื่น
ส่วนที่ 2.3
จัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
14. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
เอกสารแนบ 5 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 6

กฎระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายในการเปิดสปา

หน้า
1 -10
11
12 -18
19 - 78
79 - 82
83
84 -102
103
104
105
106
107 - 117
118 -155
156 - 162
163 -180
181 - 195
196 - 208
209 - 227
228 - 247

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาจากัดความ
SPA

หมายถึง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

SWR

หมายถึง

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด

SWL

หมายถึง

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด

SWE

หมายถึง

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด

ธุรกิจสปา

หมายถึง

*การประกอบกิจการให้การดูแ ลเสริมสร้างสุข ภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้
ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้าเพื่อสุขภาพ และบริการเสริม
ประกอบ เช่น การอบร่างกายเพื่อ สุข ภาพ การออกกาลัง กายเพื่อ สุข ภาพ
โภชนบาบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทาสมาธิ การใช้สมุ นไพร
หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ

เดย์สปา

หมายถึง

สปาที่ไม่มีสถานที่พักค้างคืน ให้บริการลูกค้าในระยะสั้น เน้นการให้บริการที่
สะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนการทาสปาที่ไม่ยุ่งยาก มักตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวกต่อ
การเดินทางสาหรับลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าที่
อยู่แถบในเมือง ย่านธุรกิจ หรือสนามบิน ลูกค้าสามารถเลือกและหาเวลามา
ใช้บริการได้ในระหว่างวัน ใช้เวลาสั้น 30 นาที ถึง 4 ชัว่ โมง มีบริการสปาที่
ค่อนข้างหลากหลาย เน้นการผ่อนคลายและความสวยงาม

เวลเนสสปา

หมายถึง

**Hotel & Resort Spa (“Wellness Spa” หรือ “เวลเนสสปา”)
เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับ
ผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้
บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยูต่ าม
สถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว Resort
Spa เน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่มีการจัดสถานที่
ให้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกาย
และผิวพรรณ ใช้เวลาในการให้บริการมากกว่าให้บริการ แบบเดย์สปา

พนักงานเทอราพิสท์

หมายถึง

พนักงานนวด

* ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546)
** ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แบ่งประเภทการประกอบธุรกิจตามลักษณะสถานที่ประกอบการ เป็น Hotel & Resort
และสปา ซึ่งตรงกับลักษณะการประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัทเรียกว่า “การบริการแบบเวลเนสสปา”

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปข้อมูลสาคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียด
จากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทได้ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสาคัญของการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : 20-22 ตุลาคม 2557 )
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
:
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
:
ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
จานวนหุ้นที่เสนอขาย :
170 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.82 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :
1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จากัด (มหาชน) : 85,000,000 หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่าย : 85,000,000 หุ้น
เงื่อนไขในการจาหน่าย :
รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน
: 1.70 บาท/หุ้น มูลค่าการเสนอขาย : 289 ล้านบาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า : ไม่มี
มูลค่าทีต่ ราไว้ (par) : 0.25 บาท/หุ้น มูลค่าตามบัญชี (book value) : 0.43 บาท/หุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งเท่ากับ 171.47 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญปัจจุบนั ที่เรียกชาระแล้ว ซึง่
เท่ากับ 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือเท่ากับ 0.30 บาท/หุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทัง้ หมดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครั้งนี้ ซึง่ เท่ากับ 570
ล้านหุ้น
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครัง้ นี้ พิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price to
Eamings ratio : P/E ) ทั้งนี้ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้นเท่ากับ
24.29 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30
มิถุนายน 2557 เท่ากับ 40.01 ล้านบาท หุ้นสามัญที่ออกชาระแล้วภายหลังการนาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 570 ล้าน
หุ้น (Fully Diluted) จะได้กาไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท ต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขาย
ดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 54.78 จากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 44.33 เท่า ซึ่งเป็นตลาดรองที่หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียน ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิดงั กล่าวจะคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั
มิได้พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ ที่เสนอขาย
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ(Price to
Eamings ratio : P/E ) ของบริษัทในช่วง 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทั้งนี้
เฉลี่ยของหุ้นที่มีการซื้อขายย้อนหลังในช่วงเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

ทั้งนี้การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ได้นาข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ มาคิดคานวณเปรียบเทียบ เนื่องจากไม่มีบริษัทใดในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลัก
คือธุรกิจสปา เช่นเดียวกับบริษัท และการเลือกช่วงระยะเวลาของค่าเฉลี่ยอัตราส่วนดังกล่าว (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30
กันยายน 2557) เนื่องจากเป็นข้อมูลปัจจุบันมากที่สุดจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเปรียบเทียบ
ตลาดรอง
:
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หมวดธุรกิจ
:
ไม่มี
เกณฑ์การเข้าจดทะเบียน :
เกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit Test)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

:

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ใช้สาหรับเปิดสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาทีม่ ีอยู่เดิม
100 ล้านบาท
ใช้สาหรับชาระคืนเงินกู้สถาบันการเงินบางส่วน
100 ล้านบาท
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (ประมาณ)
80 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
สารองตามกฎหมาย และสารองอื่น (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้
โดยคานึงถึงความต้องการกระแสเงินสด และเงินทุนสารองสาหรับการลงทุน และ
การดาเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายปันผลดัง กล่าวอาจมีการ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงได้ เ ป็ น ครั้ ง คราว ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้
1. บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา
2. บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร
3. บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด ประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา
4. บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด ประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนนวด
โดยในปี 2556 ครอบครัวอุตสาหจิต และครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ได้มีการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยให้
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ในสัดส่วนร้อยละ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษทั มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ก่อนการเพิ่มทุน
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1
กลุ่มนายวิบูลย์ อุตสาหจิต
285,360,000 71.34
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
78,640,000 19.66
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
60,720,000 15.18
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
60,720,000 15.18
นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต
24,560,000
6.14
นายณภัทร วิวรรธนไกร
20,240,000
5.06
นายณรัล วิวรรธนไกร
20,240,000
5.06
นายณรุจ วิวรรธนไกร
20,240,000
5.06
2
กลุ่มนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
114,640,000 28.66
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
78,640,000 19.66
น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์
18,000,000
4.50
นางประอร จิราวรรณสถิตย์
18,000,000
4.50
3
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม
400,000,000 100.00

ภายหลังการเพิ่มทุน
จานวนหุ้น ร้อยละ
285,360,000 50.06
78,640,000 13.80
60,720,000 10.65
60,720,000 10.65
24,560,000
4.31
20,240,000
3.55
20,240,000
3.55
20,240,000
3.55
114,640,000 20.11
78,640,000 13.80
18,000,000
3.16
18,000,000
3.16
170,000,000 29.82
570,000,000 100.00

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
2. นายชัยยุทธ
เทียนวุฒิชัย
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ
จักรพันธุ์
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นางสุภี
พงษ์พานิช
กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. นางปราณี
ศุภวัฒนเกียรติ ประธานกรรมการ
6. นายวิบูลย์
อุตสาหจิต
กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายประเสริฐ
จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดั การ
8. นางฐานิศร์
อมรธีรสรรค์
กรรมการ /กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จดั การ
9. นายณรัล
วิวรรธนไกร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นายจักรพัชร์
จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
11. นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ กรรมการ
โดยมี นางดิสยา วิวรรธนไกร เป็นเลขานุการบริษัท
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การประกอบธุ ร กิ จ สปาและโรงแรมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ต่างประเทศ ซึ่งในบางปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น บริษัทไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวผ่านการกระจาย
ธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเพื่อ ลดความเสี่ยงในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปัญหา
และมีแผนการดาเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย
ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดาเนินธุร กิจสปาเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริษัทย่อย คือ
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจด้านโรงแรม และร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจานวนมาก
ซึ่ง บริษั ท มีก ารวางกลยุ ทธ์ เพื่อ สร้ างความเเตกต่า งจากคู่เเข่ง ทั้ง ในเชิ งสถานที่ การบริก าร วั ตถุ ดิบ ผลิต ภัณ ฑ์เ เละ
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับลูกค้า ให้มีความประทับใจใน
การใช้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเเต่ละเเบรนด์ของบริษัท
การแข่งขันในธุรกิจสปา
ปัจจุบัน ธุรกิจสปามีการแข่งขันสูง ทั้งตลาดระดับล่างจนถึงตลาดระดับบน โดยตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันใน
เรือ่ งราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และกาไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทวางตาแหน่งการบริการของบริษัท เพื่อ
แข่งขันกับตลาดระดับบนแต่กาหนดราคาที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาว การตั้งสถานที่ให้บริการในจุดที่ตรง
กับตลาดเป้าหมายและสะดวกในการเดินทางคือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนหรือในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้บริษัทมี
ระบบในการจองเวลาเข้ารับบริการและชาระเงินโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ซึ่งทาให้บริษัทสามารถวางแผนบริหาร
บุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวจะทาให้บริษัทมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
(Competitive advantage) กับคู่แข่งในธุรกิจสปา
การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจด้านโรงแรมและร้านอาหารที่ จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจานวนมาก ซึ่งปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากการเปิดโรงแรมของ
ผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดการแข่ง ขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และ
กาไรของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ ที่เน้นการให้บริการในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุรกิจสปา
และเวลเนสโดยมีจานวนห้องจากัด และหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการ
บริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
โดยจุดเด่นของโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท อยู่ที่ความมุ่งมัน่ ที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณี
ของเชียงใหม่ผสมผสานกับการบาบัดสปาด้วยเทคโนโลยีชั้นนา และคุณภาพการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
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ความเสี่ยงจากเรื่องการต่อสัญญาเช่า
สัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก
ส่วนใหญ่บริษัทจะใช้วิธีการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการสปาของบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา
เช่าดังกล่าว อาจจะทาให้บริษัทสูญเสียรายได้จากสาขาของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจะทาข้อตกลงตั้งแต่ก่อนเริ่มทา
สัญญาเช่า โดยให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อย่างน้อย รวมแล้วไม่ต่ากว่า 9 ปี (3 ปีต่อ 3 ปีต่อ 3 ปี) เพื่อลดความเสี่ยง
ในการลงทุนในสาขาที่เช่า นอกจากนี้การเช่าสถานที่ประกอบกิจการแทนที่การลงทุนซื้อสถานประกอบการเป็นของตัวเอง
ซึ่งเทียบเท่ากับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะทาให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการดาเนินธุรกิจโดยทาให้สามารถบริหาร
ต้นทุนในการขยายหรือลดสถานที่ให้บริการซึ่งจะให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าทุกรายโดยเป็นผู้เช่าที่ดี ทานุบารุงรักษาสถานที่ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นอย่างดี และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาเช่าทุกประการ จึงทาให้บริษัทได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าทุกรายตลอดมา ซึ่งหากบริษัทไม่ได้
รับการต่ออายุสัญญาเช่า สาหรับสาขาใด บริษัทก็สามารถที่จะจัด หาที่ตั้งสาขาใหม่ทดแทนสาขาที่ไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาเช่าดังกล่าวได้
สัญญาเช่ากับบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน
ในการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีของการเปิดสาขาสปาและสานักงานของบริษัท บริษัทมีการทาสัญญาเช่า
ในลักษณะเดียวกันกับการทาสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่าได้ไม่ตากว่
่ า 9 ปี (3+3+3)
สาหรับที่ดินที่เชียงใหม่บริษัทมีการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ ทา RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ และ
ให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด เช่าช่วงที่ดินเพื่อดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท
ดาเนินการเช่าที่ดนิ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ โดย
แจ้งให้คู่สัญญารับทราบและตกลงล่วงหน้าก่อนครบอายุสัญญาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการผูกพันธ์ระยะยาว และลดความเสี่ยง
ต่อความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม หากครบกาหนดสัญญาเช่าแล้วไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้ บริษัทอาจ
มีค วามจ าเป็ น ต้ อ งดาเนิ น การจั ด หาที่ ดิน แปลงใหม่ เ พื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไป ในการเตรี ย มการจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทได้มีการทาสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวในอัตราธุรกิจ
ปกติ (Fair market rate) โดยมีบ ริษัทผู้ป ระเมิ นราคาอิสระเป็นผู้ป ระเมิ นราคาเช่าที่ เหมาะสม และนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วทุกรายการ อนึ่งบริษัทได้ก่อตั้งโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา
รีสอร์ท เป็นต้นแบบในการดาเนินธุรกิจโรงแรมแบบรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากประสบความสาเร็จตามที่คาดและมีตลาด
รองรับเพียงพอ บริษัทอาจจะพิจารณาขยายธุรกิจนี้ต่อไปในตลาดและในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเช่าสถานที่ดังกล่าวทา
ให้ บ ริ ษั ท ลดความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ประเภทอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสามารถบริ ห ารเงิ น ลงทุ น ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบกาหนดอายุสัญญาเช่าบริษัทจะทาการประเมินความเหมาะสมในการต่อ
สัญญาต่อไปโดยจะคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกราย

5

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การจัดการ โดยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 2 ท่าน คือ นายวิบูลย์
อุตสาหจิต และนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ ซึ่งมีส่วนสาคัญในการบริหารงานบริษัท จนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรม และทาให้บริษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทขาดผู้บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกระจายอานาจการดาเนินงาน ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว ซึ่งแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทาให้บริษัท สามารถปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นแบบสากลได้อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่ง ในการให้บริการของพนักงานเทอราพิสต์ แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
หากพนักงานเทอราพิสต์ขาดความระมัดระวังในการให้บริการนวดแก่ลูกค้า อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายของ
ลูกค้าได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดทาประกันความเสี่ยงในกรณีบาดเจ็บของลูกค้าไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูก
ฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยบริษัทได้จัดทาประกันภัย Professional Liability ซึ่งจากัดความรับผิดชอบจากการถูก
ฟ้องร้องไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการอบรมพนักงานให้ระมัดระวังในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย ซึ่งที่ผ่านมานับจากเริ่มดาเนินกิจการ
บริษัทยังไม่เคยถูกลูกค้าฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวเลย
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์
บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้พนักงานเทอราพิสต์จานวนมาก ซึ่งหากขาดแคลนแรงงาน
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญได้ ดังนั้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการพนักงาน
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับการให้บริการในสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งหากสาขาใดมี
ลูกค้าเข้าใช้บริการมาก หรื อน้อย บริษัทจะทาการบริหารจัดการพนักงานให้เหมาะสมกับ จานวนลูกค้าและมีสวัสดิการ
ให้แก่พนัก งานประเภทดังกล่าว โดยมีการประกัน ค่า แรงขั้นต่ าให้แก่พ นักงานที่ ทางานในสาขาที่ เปิดใหม่ ของบริษั ท
มีบ้านพักพนักงาน และการทาประกันชีวิตให้กับพนักงานเทอราพิสต์ เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานมีความมั่นใจในบริษัท
และอยู่ทางานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปิดโรงเรียนสอนนวดภายใต้บริษัทย่อย เพื่อพัฒนา
พนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและทดแทนพนักงานเทอราพิสต์ที่ลาออกไปทา
ให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์ในอนาคตด้วย
ความเสี่ยงในเรื่องงานระหว่างทา
บริษัทอยู่ระหว่างการดาเนิ นการตกแต่ง RarinJinda Wellness Spa ณ ชั้น 30-31 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เพลินจิต ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ มีกาหนดเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2557 หากผู้รับเหมาไม่สามารถตกแต่ง
สาขาของบริษัทได้ทันระยะเวลาตามที่กาหนด อาจทาให้บริษัทไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ตามกาหนดซึ่งอาจให้บริษัท
สูญเสียรายได้ หรือทาให้ต้นทุนสูงขึ้นจากการดาเนินการล่าช้า ทั้งนีบ้ ริษัทมีประสบการณ์ในการเปิดสาขาใหม่ในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา จึงทาให้บริษัทมีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งคาด
ว่าจะทาให้สามารถบริหารความเสี่ยงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความเสี่ยงจากการนาบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้เกณฑ์กาไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่หลักทรัพย์ของบริษัทอาจไม่ได้
รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาให้ผู้ลงทุนไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ได้รับผลตอบแทน
จากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และบริษัท เอแคป
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้นแล้ว
มีความเห็นว่าบริษทั มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม
2544 (รวมถึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ของทุนชาระแล้ว โดยที่
ปรึกษาทางการเงินคาดว่า บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็จ
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สรุปฐานะทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขาย และบริการ
ต้นทุนขาย และบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอนแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

งบเสมือนรวม
2554

243,908
204,157
39,751
243,908
174,995
147,077
32,373
23,681
16,715
2.85
1.22
7.92
37.13
8.52
5.14

2555
ตรวจสอบ
ปรับปรุงใหม่
348,326
259,565
88,761
348,326
242,966
165,062
46,097
28,321
18,256
44.51
1.30
7.36
26.36
6.17
2.92

งบการเงินรวม
2556
30 มิ.ย. 2557
ตรวจสอบ สอบทานแล้ว
349,322
144,122
205,200
349,322
319,661
186,557
50,916
79,714
60,220
66.89
0.48
18.48
40.32
17.26
0.70

370,111
198,638
171,473
370,111
142,793
98,396
29,585
10,664
6,273
0.02
0.31
4.30
23.38
11.13
1.16

2554
ตรวจสอบ
จัดประเภทใหม่
148,878
103,271
45,607
148,878
144,622
118,087
19,203
3,362
567
1.42
1.14
0.38
1.26
0.40
2.26

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555
2556
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ปรับปรุงใหม่
257,346
366,590
164,370
121,506
92,976
245,084
257,346
366,590
200,280
266,282
137,302
158,378
36,277
42,258
23,907
68,135
16,615
52,134
41.54
60.83
1.08
0.43
8.06
18.79
23.98
30.84
8.18
16.71
1.77
0.50

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

สัดส่วนและโครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย นับตั้งแต่ปี 2554 – งวด 6 เดือน ปี 2557 สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างรายได้
รายได้ธุรกิจสปา
รายได้ธุรกิจโรงแรม
รายได้ธุรกิจร้านอาหาร
รายได้จากผลิตภัณฑ์สปา
รายได้อื่น
รวมรายได้ทั้งสิน้

ปี 2554
ปี 2555
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
138.76 65.73%
186.95 75.33%
18.20
8.62%
25.18 10.15%
12.75
6.04%
17.01
6.85%
5.29
2.50%
13.83
5.57%
36.11 17.10%
5.20
2.10%
211.10 100.00%
248.17 100.00%
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ปี 2556
ล้านบาท
%
246.18 75.53%
24.10
7.39%
27.63
8.48%
21.75
6.67%
6.27
1.92%
325.93 100.00%

งวด 6 เดือน ปี 2557
ล้านบาท
%
111.79 76.68%
13.60
9.33%
11.79
8.09%
5.61
3.85%
2.98
2.05%
145.78 100.00%

391,868
184,686
207,182
391,868
118,344
86,818
24,670
5,053
2,098
0.01
0.24
1.70
16.48
8.82
0.89

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
โครงสร้างทางการเงิ นของบริษัท และบริษัทย่ อย มีสินทรัพย์ห ลักเป็ นส่วนของที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ในสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินรวม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ใช้เป็นที่ประกอบการสปา
ของบริษัท และประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้
และขยายตัวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจากการขยายสาขาสปาของบริษัท สาหรับโครงสร้างหนี้สินเกินกว่ าร้อยละ 50 ของภาระ
หนี้สินทั้งหมดเป็นเงินกู้ยืม เพื่อใช้ในการลงทุนขยายกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมจาก
การชาระคืนเงินกู้ยมื กรรมการทั้งหมดในปี 2556 และมาใช้เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินทดแทน ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนในปี 2556 จานวน 60.00 ล้านบาท การปรับปรุงมูลค่าที่ดินในปี 2555
และ 2556 รวม 39.25 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากกาไรสุทธิในแต่ละปี ดังนั้นแม้ว่าการลงทุนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อย
จะใช้เงินจากแหล่งเงินกู้เป็นหลัก แต่จากการขยายตั วของส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงกว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทและบริษัทย่อย จึงลดลงตามลาดับ จาก 5.14 , 2.92 และ 0.70 เท่าในปี 2554 ถึง 2556 แต่ในปี 2557 มีการ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 40 ล้านบาท โดย ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ยังคงค้างชาระ ทาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และ
หนี้สินเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1.16 เท่า อย่างไรก็ตามระดับหนี้สินดังกล่าว
ถือว่าไม่สูงสาหรับธุรกิจบริการที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวนมาก
ในด้านผลการดาเนินงานรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายได้จากธุรกิจสปา โดยในปี 2554 ถึงไตร
มาสที่ 2 ปี 2557 มีสัดส่วนสูงสุด โดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.73 – 76.68 ของรายได้รวม โดยมีแนวโน้มที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี จากผลของการขยายสาขาสปาของบริษัท ในขณะที่รายได้จากธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารแม้วา่ มีแนวโน้มที่ดีขนึ้
แต่ก็จากัดด้วยธุรกิจทีม่ ีอยูเ่ พียงแห่งเดียวที่จงั หวัดเชียงใหม่ จึงมีอัตราการขยายตัวจากัด ส่วนรายได้จากธุรกิจจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สปา แม้ว่ายังมีสัดส่วนการจาหน่ายไม่มาก เมื่อเทียบกับรายได้ของธุรกิจสปา และธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
แต่ก็มีอตั ราการขยายตัวที่สูง จากการที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องมาจากธุรกิจสปาเมื่อธุรกิจสปาขยายตัวการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สปาก็สามารถขายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด 6 เดือน ปี 2557 มีอัตราลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมือง และการรัฐประหาร
สาหรับต้นทุนขายและบริการนั้นจากลักษณะของธุรกิจหลักที่เป็นธุรกิจด้านบริการ ทั้งสปา โรงแรม และ
ร้านอาหาร ต้นทุนส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับสถานที่ทาธุรกิจทัง้ ด้านค่าเช่า/
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน โดยต้นทุนหลักดังกล่าวคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนทัง้ หมด ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
และเงินเดือนผู้บริหาร ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มเี พียงค่าโฆษณา และค่านายหน้า ที่
เป็นค่าใช้จ่ายหลัก ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ 2 เรื่องคือ
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คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่อ)
1. นโยบายทางบัญชีในการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารบนทรัพย์สนิ เช่าทีเ่ ชียงใหม่ ที่จัดทาสัญญาเช่าใหม่ระยะ
เวลา 30 ปี จึงมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงแรมและส่วนปรับปรุงอาคารสปาบนที่เช่า
จาก 20 ปี เป็น 30 ปี และค่าเสือ่ มราคาของอาคารห้องอาหารจาก 10 ปี เป็น 30 ปี เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ภาระค่าเสื่อม
ราคานับตั้งแต่ในปี 2556 จะลดลงไป
2. บริษัทเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างพนักงานเทอราพิสต์มาเป็นสัญญาจ้างทาของ โดยจะได้ส่วนแบ่งตามรายได้จากการ
นวดสปา จากเงื่อนไขสัญญาจ้างเดิมที่กาหนดเงินเดือนขั้นต่าไว้จานวนน้อย โดยพนักงานจะได้รับรายได้ตามส่วนแบ่งรายได้จาก
การนวดสปาเช่นเดียวกันแต่ไม่ต่ากว่าเงินเดือนดังกล่าว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับต้นทุน
ของบริษัท
ทั้งนี้จากลักษณะของต้นทุนหลักที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) แม้วา่ บริษัทจะมีต้นทุนคงที่เพิม่ ขึ้นจากค่าเช่าค่าบริการ
และค่าเสื่อมราคาของสาขาทีเ่ พิม่ ขึ้น และจากการเพิ่มจานวนพนักงานประจาจากการขยายสาขาสปาของบริษัท แต่จาก
ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ของบริษัทจากค่าจ้างพนักงานเทอราพิสต์ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองการขายและบริการ มี
สัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการ ทาให้เมื่อรายได้เพิ่มสูงขึน้ เกินกว่าต้นทุนคงที่ของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว รายได้ส่วนที่เกินนี้จะเป็นส่วนของกาไรขั้นต้นถึงร้อยละ 70 ดังนั้นจากผลการที่บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายได้จากการขายและบริการเพิม่ ขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทาให้มกี าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะในปี
2556 ที่มกี าไรสูงถึง 60.22 ล้านบาท ซึ่งผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามจากการที่รายได้ของบริษัทมีการชะลอตัวจากผลกระทบด้านการเมือง
ในช่วง 6 เดือนของ ปี 2557 แม้วา่ จานวนสาขาที่ให้บริการมีจานวนมากขึ้นแต่กลับมีรายได้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนเล็กน้อย ในขณะที่ต้นทุนคงทีเ่ พิ่มขึ้น จากการขยายสาขาเพิม่ ขึ้น ทาให้ผลกาไรของช่วงนี้ลดต่าลงไปเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซด์

:
:
:

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สปาเพื่อสุขภาพ
483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
(662) 641 6619-20
(662) 641 6621
www.siamwellnessgroup.com

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ จานวนประมาณ
[ ● ] ล้านบาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอขายหุ้น) ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จานวนเงินที่คาดว่าจะใช้
(ล้านบาท)
[●]
[●]
[●]

1. ลงทุนในการขยายกิจการสาขาของบริษัท
2. ใช้ในการชาระหนี้เงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
รวม
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ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ
[●]
[●]
[●]

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุป๊ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา
และธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้กาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อการขยายตัวและ
การเจริญเติบโตในอนาคตไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์
กลุ่มบริษัทมีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจเชิงภาพรวม โดยจะมีการขยายตัวและเจริญเติบโตไปพร้อม
กันทั้งบริษัทในกลุ่ม และประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื้อหนุ นกันได้ โดยเน้นการทาธุรกิจในลักษณะครบวงจร
ทั้งการประกอบธุรกิจสปา การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ที่จะสามารถดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการสปาเพิ่มขึ้น
ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสปา รวมถึงธุรกิจโรงเรียนสอนบุคคลากรที่ทาหน้าที่ให้บริการในสปา เพื่อให้สามารถ
เกื้อหนุนธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสปาได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้กลุ่มธุรกิจสามารถดาเนินธุรกิจสปาได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจไว้ 4 ประการคือ
1. เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยใน
ระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป
2. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพื่อให้การบริการ
ของบริษัทมีการพัฒนายิ่งขึ้น
3. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป
4. เป็นองค์กรที่ให้ความสาคัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต
เที่ยงตรง และมีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นสาคัญ
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) : SPA
SPA กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายต้องการเป็นสปาในระดับ 1
ใน 5 ของประเทศไทย ซึ่งมี ตราสัญลักษณ์ในใจของลูกค้า และต้องการขยายธุรกิจการให้บริการสปาเพื่อสุ ขภาพเพื่อ
ให้บริการครบทุกความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทได้แบ่งแยกตามแบรนด์ในการให้บริการ ตั้งแต่ลูกค้า
ระดับบนที่มีเวลาในการเข้ารับบริการ และกาลังการซื้อมาก จนถึงลูกค้าที่มีเวลาจากัด กาลังซื้อน้อย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค
ครบทุกความต้องการ โดยเน้ นให้พนักงานของบริษัทผ่านการฝึกอบรมที่ดีจากบริษัทในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและเกิดการใช้บริการซ้า รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และทาการสร้างฐานลูกค้า
รายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รายได้ของสปาทุกสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ผลกาไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต
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บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด : SWR
SWR กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุกิจโรงแรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเข้าพักทีโ่ รงแรมของลูกค้าให้มาก
ขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์การจัดจาหน่ายห้องพัก การจัดประชุมสัมมนา ให้องค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล สาหรับธุรกิจร้านอาหาร SWR มีแผนที่จะเพิ่มกาลังการบริโภค
โดยการจัดการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ SWR ให้มากขึ้น


บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด : SWL
SWL กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
โดยมีเป้าหมายที่จะขยายช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาหรับตลาดในประเทศมุ่งเน้นการขยาย
ช่องทางการจัดจาหน่ายไปในสถานประกอบกิจการสปาที่จัดตั้งในโรงแรม จาหน่ายสินค้าในร้านสปาระดับกลาง
ในห้างสรรพสินค้า การจัดจาหน่ายสินค้าเป็นสินค้าของขวัญช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่น ๆ เป็น
ต้น สาหรับตลาดต่างประเทศ SWL มีเป้าหมายในการจัดหาตัวแทนจัดจาหน่ายเพิ่มเติม การจัดส่งสิ นค้าไปจาหน่ายใน
สถานประกอบการธุรกิจสปาในโรงแรมชั้นนาของต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ SWL มากขึ้น และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้มีโอกาสขยายตัว และมีการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง


บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด : SWE
SWE กาหนดเป้าหมายในการดาเนิ นธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้นการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อรักษา
มาตรฐานและสอนผู้ที่สมัครเข้าทางานเป็นพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทและรองรับในการเปิดสาขาของ SPA ในอนาคต
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของ SPA ในอนาคต
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “SPA” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งสปา จากัด” ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2544 โดยกลุ่มครอบครัวอุตสาหจิต และกลุ่มครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาทโดย
เริ่มต้นประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Let’s Relax” ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการ
ให้บริการในระดับ 4 ดาว ในรูปแบบที่ผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในเข้ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ในปี 2549 บริษัทได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น จึงได้ทา
การขยายกิจการโดยการก่อตั้งสถานให้บริการสปาเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มุ่งเน้นการ
ให้บริการแบบเวลเนสสปา เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นนา ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปาเพิ่ม
มากขึ้น มีลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการรับบริการตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่ง
ขึ้นไป
ในปี 2550 บริษัท ได้ทาการก่อตั้ง บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด หรือ “ SWL” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งแล็บ
จากัด”ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา สุขภาพ และขนมขบเคี้ยว ภาย
ใต้เเบรนด์ “Blooming” สาหรับจาหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
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ในปี 2551 บริษัทได้ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจจากการขยายสาขา
ในปี 2554 บริษัทได้ดาเนินการจัดตั้งบริษัท บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด หรือ “SWE” เดิมชื่อ “บริษัท
บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดาเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอน
นวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพนักงานให้เป็นพนักงานบริการ
ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวของสาขาของ SPA
ในปี 2556 บริษัทเริ่มเปิดให้บริการเดย์สปาเพิ่มเติมภายใต้แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” โดยเน้นให้บริการ
แก่กลุ่มลูกค้าที่มีเวลาใช้บริการจากัดไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง พื้นที่ให้บริการน้อยกว่าของแบรนด์ “Let’s Relax” สถานบริการ
ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนใจกลางเมือง เดินทางสะดวก นอกจากนัน้ ในปี 2556 กลุม่ บริษัทได้ทาการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นของ
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด เดิมชื่อ “บริษัท ระรินจินดา จากัด” ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ปัจจุบันในปี 2557 บริษัทมีสถานประกอบการดังต่อไปนี้

แบรนด์ “Let’s Relax” เปิดให้บริการ จานวน 9 สาขา

แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” จานวน 1 สาขา

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จานวน 3 สาขา
งานระหว่างทา

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จานวน 1 สาขา โดยมีแผนจะเปิดให้บริการ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
ปี

การเปลี่ยนแปลงละพัฒนาการที่สาคัญ

ปี 2554 

บริษัท ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 ในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 6
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพฯ



บริษัท เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จากัด ในเดือนมิถุนายน



บริษัท ดาเนินการจัดตั้ง บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จากัด ในเดือนกรกฎาคม



บริษัท ด าเนินการเปิด RarinJinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ ใกล้ศูนย์ การค้าจังซีลอน
ถนนผังเมืองสาย ก. ตาบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัทเอเชี่ยน ฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
ปี

การเปลี่ยนแปลงละพัฒนาการที่สาคัญ

ปี 2555  บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด”
 บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด”
ปี 2556  บริษัท ได้ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสมุย ที่ ถนนรอบเกาะ ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี


บริษัท ได้ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาแมนดาริน ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่
กรุงเทพฯ

 บริษัท เริ่มธุรกิจให้บริการนวดสปาภายใต้แบรนด์ใหม่ชื่อ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม เป็นแห่ง
แรก ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ เพื่อนาเสนอบริการนวดเพื่อ
สุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยจะเน้นทาเลที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งชุมชน แต่จะมีพื้นที่ใช้สอยที่น้อยกว่าของแบรนด์
Let’s Relax
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 60 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้าง
ของกลุ่ม
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกั น โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของ
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด เดิมชื่อ “บริษัท ระรินจินดา จากัด” จากครอบครัวอุตสาหจิต และ
ครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ เพื่อรวมเข้าเป็นบริษัทย่อยของกิจการในราคาพาร์
ปี 2557

 บริษัท ได้ดาเนินการเปิดให้บริการบ่อออนเซ็นที่ RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่
 บริษัท ได้ดาเนินการปรับปรุงและขยายพื้นที่ของ Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน
 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 142.5 ล้านบาท (570 ล้านหุ้น) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 170 ล้านหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 บริษัท ได้ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน ตั้งอยู่ทศี่ ูนย์การค้า
Siam Square One ชั้น 6 กรุงเทพฯ
 บริษัท ได้ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village
อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
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1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“SPA”)
ทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท
99.99%
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด
(“SWR”)
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
ดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร

99.98%
บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด
(“SWL”)
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

99.97%
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด
(“SWE”)
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ดาเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย

โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานของแต่ละบริษัทดังนี้
1)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SPA”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท
ชาระแล้ว 100 ล้านบาท โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 แบบดังนี้
1. เดย์สปา (Day Spa) เป็นการให้บริการสปาในระดับ 3-4 ดาว ในรูปแบบที่มีผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้เวลาในการให้บริการลูกค้าประมาณ 2 ชั่วโมงภายใต้เเบรนด์ “Let’s Relax” (การให้บริการระดับ 4
ดาว) และ “Sabaii by Let’s Relax” (การให้บริการระดับ 3 ดาว) ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งสิ้น
 แบรนด์ “Let’s Relax” เปิดให้บริการ จานวน 9 สาขา
 แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” จานวน 1 สาขา
2. เวลเนสสปา (Wellness Spa) การให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ใช้เวลาในการให้บริการ
มากว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้ นนา ที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
วงการสปาเพิ่มมากขึ้น ภายใต้เเบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” ปัจจุบันให้บริการจานวน 3 สาขา
และ มีงานระหว่างทา 1 สาขา
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สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา Let's Relax
สาขาที่ ปีที่ให้บริการ
สาขา
ที่ตั้ง
1
2541
พาวิลเลี่ยน ศูนย์การค้าเชียงใหม่ ไนท์ บาซาร์ จ.เชียงใหม่
2
2546
ภูเก็ต
ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
3
2547
พัทยา
โรงแรมซันไชน์ การ์เด้นท์ ถนนพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
4
2547
พร้อมพงษ์
ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) กรุงเทพฯ
5
2554
เทอร์มินอล 21 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 6 ซ.สุขุมวิท19(วัฒนา) กรุงเทพฯ
6
2556
สมุย
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
7
2556
แมนดาริน
โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
8
2557
สยามสแควร์วัน ศูนย์การค้า Siam Square One ชั้น 6 ถนนพระรามหนึ่ง กรุงเทพฯ
9
2557
หัวหิน
ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา Sabaii by Let's Relax
สาขาที่ ปีที่ให้บริการ
สาขา
ที่ตั้ง
1
2556
สีลม
ใกล้ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเวลเนสสปา RarinJinda Wellness Spa
สาขาที่ ปีที่ให้บริการ
สาขา
ที่ตั้ง
1
2549
เชียงใหม่
ถ.เจริญราษฎร์ จ.เชียงใหม่
2
2551
ราชดาริ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ.ราชดาริ กรุงเทพฯ
3
2554
ภูเก็ต
ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
งานระหว่างทา 1 สาขา
สาขาที่ ปีที่ให้บริการ
1
2557

สาขา
เพลินจิต

ที่ตั้ง
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ชั้น 30-31 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

2)

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด (“SWR”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ดาเนินธุรกิจโรงแรมประเภทบูติก โฮเทล รีสอร์ท ในนาม “ โรงแรมระรินจินดา
เวลเนสสปา รีสอร์ท ” และร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Deck 1” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน SWR มีทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ว 60 ล้านบาท

3)

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (“SWL”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และสุขภาพ และขนมขบเคี้ยว
ภายใต้เเบรนด์ “Blooming” สาหรับจาหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ ปัจจุบัน SWL มีทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ว 1 ล้านบาท
17

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

4)

1.4

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (“SWE”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ดาเนินธุรกิจ สถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในนาม “โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง” เพื่อให้ความรู้เกี่ ย วกั บ สปา
และการนวดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงาน ปัจจุบัน SWE มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 1 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ ใหญ่

ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปี 2556 ทาให้กลุ่มบริษทั และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ครอบครัวอุตสาหจิต
และครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ไม่มีการดาเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรืออาจแข่งขันกับบริษัทได้
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (‚SPA‛) ดาเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจสปา โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ
1.

ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา ดาเนินการให้บริการสปา แก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ภายใต้แบรนด์ ‚Let’s Relax‛
แบรนด์ ‚Sabaii by Let’s Relax‛ และ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ ดาเนินการโดยบริษัท
2.

ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร
ดาเนินงานโดยบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด (‚SWR‛) ดาเนินธุรกิจบูติก โฮเทล รีสอร์ท ที่จังหวัดเชียงใหม่
ในนาม ‚ โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ‚ ( RarinJinda Wellness Spa Resort ) และร้านอาหารในนาม
‚ Deck 1 ‚
3.

ธุรกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
ดาเนินงานโดย บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (‚SWL‛) ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้เเบรนด์
‚Blooming‛ สาหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
4.

กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย
ดาเนินกิจการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (‚SWE‛) ดาเนินธุรกิจ โรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวด
แผนไทย ในนาม ‚โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง‚ เพื่อให้บริการฝึกอบรมบริการนวดเเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทดังนี้

ธุรกิจสปา

ธุรกิจโรงแรม
และ
ร้านอาหาร
(SWR)

ธุรกิจให้บริการสปา
( SPA)
ปาสปสปา

ลูกค้าชาวไทย

จาหน่ายสินค้าสปา

ลูกค้าชาวต่างชาติ

( SPA & SWL)

โรงเรียนสอนนวด
( SWE )
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2.1

ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัท
โดยบริษัทให้บริการโดยใช้ เครื่องหมายการค้า 3 แบรนด์ คือ
‚ Let’s Relax ‛ ,‚ RarinJinda Wellness Spa ‛ และ ‚ Sabaii by Let’s Relax ‛ ซึ่งในการประกอบกิจการสปา
ของบริษัทจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ และ ใบรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม
2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Let's Relax
สาขา
ที่

ใบอนุญาต

สาขา
วันที่ออก

วันครบกาหนด

หมายเหตุ

1

พาวิลเลี่ยน

7 กรกฎาคม 2557

17 กรกฎาคม 2558

2

ภูเก็ต

25 กรกฎาคม 2557

8 กรกฎาคม 2558

3

พัทยา

7 มกราคม 2557

14 มกราคม 2558

4

พร้อมพงษ์

4 กรกฎาคม 2557

3 พฤศจิกายน 2557

5

เทอร์มินอล 21

9 กรกฎาคม 2557

17 กรกฎาคม 2558

6

สมุย

1 กรกฎาคม 2557

6 มิถุนายน 2558

7

แมนดาริน

22 สิงหาคม 2557

21 สิงหาคม 2558

8

สยามสแควร์วัน

ได้ยื่นเอกสารเข้าไปที่เขตครบถ้วนแล้ว ขณะนี้
รอเจ้าหน้าที่เขตเข้าตรวจสถานที่

9

หัวหิน

ยืน่ เอกสารไปยังเทศบาลหัวหินแล้ว ซึ่งทาง
เทศบาลหัวหินได้รับเอกสารและออกใบรับคา
ขอชั่วคราวให้กับทางบริษัท
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สรุปใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ Let's Relax
สาขา
ที่

หมายเหตุ

ใบอนุญาต

สาขา
วันที่ออก

วันครบกาหนด

1

พาวิลเลี่ยน

10 เมษายน 2556

9 เมษายน 2558

ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ

2

ภูเก็ต

24 สิงหาคม 2555

23 สิงหาคม 2557

3

พัทยา

4 สิงหาคม 2556

3 สิงหาคม 2558

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
*แจ้งต่ออายุไปแล้วและอยู่ในขั้นตอน
รอเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ

4

พร้อมพงษ์

20 กันยายน 2556

19 กันยายน 2558

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

5

เทอร์มินอล 21

12 กุมภาพันธ์ 2557

11 กุมภาพันธ์ 2559

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

6

สมุย

19 สิงหาคม 2557

18 สิงหาคม 2559

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

7

แมนดาริน

8

สยามสแควร์วัน

9

หัวหิน

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อ สุ ข ภาพ เมื่ อ วั นที่ 12 กัน ยายน 2557 ซึ่ ง
ใบอนุ ญ าตมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22
สิงหาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2558 และอยู่
ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการ
ต้องรอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการขอ
ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ RarinJinda Wellness Spa
สาขา
ที่

ใบอนุญาต

สาขา
วันที่ออก

วันครบกาหนด

1

เชียงใหม่

14 พฤษภาคม 2557

14 พฤษภาคม 2558

2

ราชดาริ

28 มีนาคม 2557

26 เมษายน 2558

3

ภูเก็ต

30 กรกฎาคม 2557

3 กรกฎาคม 2558

21
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สรุปใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ RarinJinda Wellness Spa
สาขา
ที่
1

เชียงใหม่

2

ราชดาริ

3

ภูเก็ต

หมายเหตุ

ใบอนุญาต

สาขา
วันที่ออก

วันครบกาหนด

10 ตุลาคม 2556

9 ตุลาคม 2558

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

4 มีนาคม 2559

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
*รอใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

5 มีนาคม 2557

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Sabaii by Let's Relax
สาขา
ที่
1

สาขา

สีลม

ใบอนุญาต
วันที่ออก
28 เมษายน 2557

หมายเหตุ

วันครบกาหนด
27 เมษายน 2558

สรุปใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ Sabaii by Let's Relax
สาขา
ที่

สาขา

ใบอนุญาต
วันที่ออก

1

หมายเหตุ

วันครบกาหนด

สีลม

ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ
*รอใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ 1.สาหรับใบอนุญาตและใบรับรอง ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยทางบริษัท ได้ส่งเอกสารในการขออนุญาตไปที่เจ้าพนักงาน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2. กฎระเบียบขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ และ ใบรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้าย 6
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2.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
‚สปา‛ (SPA) มาจากภาษาลาติน ‚Sanus Per Aquam‛ หมายถึงการบาบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธี
ทางธรรมชาติที่ใช้น้าเป็นองค์ประกอบในการบาบัด ภายใต้การดูแลของนักบาบัด ผู้เชี่ย วชาญหรือแพทย์ รวมถึงเป็น
สถานที่ใช้ในการพักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพรวมที่ดี โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็น
ปัจจัยที่สร้างภาวะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ อารมณ์ (Body, Mind and Spirit) สปาจึงเป็นส่วนผสมของศาสตร์และ
ศิลป์แห่งการบาบัดเพื่อสุขภาพที่รวมเอาหลักการของประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถอธิบายโดยละเอียด
ดังนี้
 รูป คือ การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสดใส สดชื่น ให้กับสถานที่ด้วยสีเขียวจากต้นไม้นานา
ชนิด
 รส คือ การรับประทานอาหารแบบสปาควิซีน ซึ่งถือเป็นการบาบัดร่างกายวิธีหนึ่ง ด้วยการรับประทาน
อาหารสุขภาพถูกสัดส่วนตามที่รา่ งกายต้องการ โดยเฉพาะผักผลไม้สดควรมีปริมาณมาก วัตถุดบิ ที่นามา
ปรุงต้องไร้สารพิษ การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้าขิง ชาเขียว ชาสมุนไพร ฯลฯ ทีม่ ีสรรพคุณช่วยขับ
สารพิษที่ตกค้างภายในร่างกายให้สลายออกมา
 กลิ่น คือ การใช้กลิ่นหอมบาบัด
 เสียง คือ การได้ฟังดนตรีเบาสบายแนว spiritual music หรือเป็นการเลียนเสียงจากธรรมชาติ เช่น
เสียงน้าไหล เสียงคลื่นลม หรือเสียงนกร้อง เป็นต้น
 สัมผัส คือ การได้รับสัมผัสที่อ่อนโยน ทะนุถนอม จาก พนักงานเทอราพิสต์ (Spa Therapist) เพื่อบาบัด
ร่างกายและจิตใจให้เข้าสูก่ ารผ่อนคลาย
เนื่องจากธุรกิจสปา มีลักษณะการให้บริการหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งธุรกิจประเภทสปาได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามลักษณะการให้บริการ และการแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามสถานที่การให้บริการ
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามลักษณะการให้บริการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย พ.ศ. 2551 ตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546) ได้แบ่งธุรกิจ
ให้บริการสปาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักทีจ่ ดั ไว้
ประกอบด้วยการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้าเพื่อสุขภาพ และบริการเสริมประกอบ เช่น
การอบร่างกายเพื่อสุขภาพ โภชนบาบัดและการควบคุมอาหาร การทาโยคะและการทาสมาธิ การใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือไม่ก็ได้

23

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

 กิจการนวดเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนือ้
ความเมื่อยล้า ความเครี ยด หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้
ต้องไม่มีสถานที่อาบน้าให้บริการ
 กิจการนวดเพื่อเสริมสวย คือ การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสวยงามด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ ต้องไม่มีสถานที่
อาบน้าให้บริการ
การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามสถานที่การให้บริการ
การแบ่งประเภทสปาตามลักษณะสถานที่ให้บริการ ตามคานิยามของ International SPA Association
(ISPA) ได้แบ่งชนิดของสปา ออกเป็น
 Day Spa (เดย์สปา)
เป็นสปาที่ ไม่มีส ถานที่พัก ค้างคื น ให้บริก ารลู กค้าในระยะสั้ นๆ เน้นการให้บริก ารที่ สะดวกรวดเร็ ว
ขั้นตอนการทาสปาที่ไม่ยุ่งยาก มักตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางสาหรับลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย
อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าที่อยู่แถบในเมือง ย่านธุรกิจ หรือสนามบิน ลูกค้าสามารถเลือกและหา
เวลามาใช้บริการได้ในระหว่างวัน ใช้เวลาสั้น 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง มีบริการสปาที่ค่อนข้างหลายหลาย
เน้นการผ่อนคลายและความสวยงาม
 Hotel & Resort Spa (เป็นลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทซึ่ง จัดอยู่ในประเภท เวลเนสสปา
‚Wellness Spa‛)
เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการ
สปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และ
ตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว Resort Spa เน้นความ
เป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดสถานที่ให้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ
 Destination Spa
เป็นสปาที่ตั้งแยกออกมาต่างหากอย่างเด่นชัด มีห้องสาหรับพักค้างคืนคล้ายกับรีสอร์ทสปา ผู้มาใช้
บริการส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการพานักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก ภายใน
มี บ ริ ก ารสปา ทรี ท เมนท์ ที่ ค รอบคลุ ม และหลากหลาย เน้ น กิ จ กรรมที่ ช่ วยปรั บ รู ป แบบการใช้
ชีวิตประจาวันและฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งการออกกาลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ และการให้
ความรู้ด้านต่างๆ โดยมีทีมงานแพทย์และผู้เชี่ ยวชาญเป็นผู้จัดโปรแกรมการบาบัดให้เหมาะสมกับ
ลั ก ษณะสุ ข ภาพของลู ก ค้ าแต่ ล ะคน สปาชนิ ด นี้ มั ก ตั้ งอยู่ ใ กล้ แ หล่ งทรั พ ยากรทางธรรมชาติ โดย
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ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาตินั้นเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรม เช่น ภูเขา ทะเล
น้าพุร้อน เป็นต้น

 Medical Spa
เป็นสปาที่ตั้งขึ้นโดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลกากับ ภายใต้พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล มี โ ปรแกรมการบ าบั ด รั ก ษาและดู แ ลสุ ข ภาพและความงามที่ เป็ น การผสมผสาน
ธรรมชาติบาบัดและวิทยาการทางการแพทย์ไว้ด้วยกัน Medical Spa หลายแห่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาล
ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการพานักระยะยาวเพื่อการบาบัดเฉพาะด้าน อาทิ การลดน้าหนัก การเลิก
บุหรี่ การออกกาลังกายที่ถูกต้อง โดยมีทีมงานที่เ ชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับ
ลักษณะสุขภาพของแต่ละบุคคล
 Club Spa
คือ สปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิก (member) โดยเน้นการให้ความสะดวก สบาย และมี
กิจกรรมการออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพร่างกาย และสปาแบบต่าง ๆ ให้เลือกอย่างครบครัน
 Cruise Ship Spa
คือ สปาที่ตั้งอยู่ในเรือสาราญ โปรแกรมการบริการ ประกอบด้วยการนวดแบบต่าง ๆ การออก
กาลังกาย กิจกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพ
 Mineral Spring Spa
คือ สปาที่ตั้ งอยู่ต ามแหล่งน้าพุร้ อนหรื อน้ าแร่ธรรมชาติ โปรแกรมการบริ การเน้น การบ าบั ดโดยใช้
ความร้ อนของน้ าหรือ แร่ ธาตุต่ าง ๆ เช่ น เกลื อ ตัวอย่ างเช่น สปาที่ตั้ งอยู่ต ามแหล่งบ่อ น้าร้อ น
ของประเทศญี่ปุ่น (Onsen) และรัสเซีย สาหรับประเทศไทยนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งน้าพุร้อน
ธรรมชาติหลายแห่งที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กล่าวคือ เป็นแหล่งสปาในอนาคต
บริษัทดาเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการ “เดย์สปา‛ ภายใต้เเบรนด์ ‚ Let’s Relax ‛ และ ‚Sabaii by Let’s
Relax‛ และ ‚เวลเนสสปา‛ ภายใต้เเบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ การบริการของบริษัทมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดย
หลักวิชาการบาบัดที่ประยุกต์มาจากภูมิ ปัญญาแพทย์ แผนไทย ผสมผสานกับการนวดเเละการบริการกับเทคนิคจาก
ตะวันตกเเละตะวันออก เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เ ป็นเอกลักษณ์ในมาตรฐานระดับสากล ที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา ควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทย เพื่อให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย และการนวดเพื่อ
การเสริมสุขภาพเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ
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ลักษณะการให้บริการแบบเดย์สปา
ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ ‚Let’s Relax‛
การให้บริการเป็นแบบเดย์สปา (Day Spa) ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นรูปแบบสปาที่พบได้ทั่วไป มักตั้งอยู่ในทาเลที่
สะดวกต่อการเดินทางสาหรับลูกค้ามาใช้บริการ ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลาเพียง 1 - 2 ชั่วโมง
สาหรับการเข้าใช้ บริการหนึ่งอย่าง หรือมากที่สุด 4 ชั่วโมง สาหรับการเข้ารับบริการแบบครบวงจรทั้งการนวดและดูแล
สุขภาพผิว ให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลายเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้าน
การนวดเเละการบริการกับเทคนิคการนวดจากศาสตร์ตะวันตกเเละตะวันออกเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เป็น
เอกลักษณ์ของบริษัท
ประเภทการให้บริการของ ‚Let’s Relax‛
1. การนวดแผนไทย (Thai massage) หรือวิชาหัตถเวชกรรม เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็น
วิธีการที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพในคนปกติ โดยมีลักษณะการนวดทีใ่ ช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของพนักงาน
นวด เช่น นิ้ว ฝ่ามือ กาปั้น ข้อศอก แขนท่อนล่าง และน้าหนักในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการนวดที่ผ่านการอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพื่อให้ การไหลเวียนของโลหิต ระบบประสาท การทางานของร่างกายของลูกค้ามีระบบการทางาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ที่ดีขึ้น
โดยโปรแกรมการนวดแผนไทยของ Let’s Relax จะเป็นการนวดแบบไม่ใช้น้ามันบนเตียงหรือฟูกนอน โดยจะมีชดุ
ที่หลวมและใส่สบายให้ลูกค้าเปลี่ยน

ภาพที่ 1 : การนวดแผนไทย
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2. การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball) เป็นการให้บริการ
นวดแผนไทยตลอดร่างกาย หลังจากนั้นจึงประคบตามแนวสันหลังด้วยลูกประคบสมุนไพรร้อน ซึ่งจะช่วยบรรเทา
อาการอ่อนล้าหรืออาการปวดของกล้ามเนื้อ ข่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ลดอาการตึงของกล้ามเนื้อและ
อาการปวดบวมได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มความกระชับ และฟื้นฟูสุขภาพผิวของผู้ใช้บริการ

ภาพที่ 2 : การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร

3. การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) เป็นการรวมศาสตร์ และศิลป์ของกลิ่นน้ามัน
หอมระเหยและการนวดเข้ า ด้ ว ยกั น โดยอโรมา-เธอราปี เป็ น ศาสตร์ ก ารบ าบั ด โรคที่ มี ม าแต่ โ บราณ เพื่ อ
จุดประสงค์ให้เกิดความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ-และอารมณ์ ร่วมกับกลิ่นหอมที่อยู่ในสารหอม หรือน้ามันหอม
ระเหย ส่งผลให้ระบบน้าเหลืองและกระแสโลหิตใน ร่างกายหมุน เวียนได้ดีขึ้น เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วย
กาจัดของเสียจากการทางานของเซลล์ ช่วยขับปัสสาวะ และอาจช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยและอาการเจ็บป่วย
บางอย่างได้ นอกจากนี้คุณภาพของน้ามั นหอมระเหยที่ดีจะช่วยส่งผลให้กล้ามเนื้อมีกาลัง และทาให้ข้อต่อและ
กระดูกมีความยืนหยุ่นได้ดีขึ้น การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย จะช่วยกระตุ้นและปรับฮอร์โมนในร่างกายเข้าสู่
สภาวะสมดุลได้ดีขึ้น

ภาพที่ 3 : การนวดน้ามันหอมระเหย
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4. การนวดบาบัดด้วยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage) เป็นการนาหินร้อนมาวางทาบบนร่างกาย โดยวาง
ไว้ตามจุดที่กักเก็บพลังงานของร่างกาย เช่น แนวกระดูกสันหลัง ฝ่ามือ และบริเวณท้องถึงหน้าอก พร้อมด้วยการนวดด้วย
น้ ามั น หอมระเหย เพื่ อ ให้ ค วามร้ อ นจากหิ น ไปช่ ว ยปรั บ ระบบการไหลเวี ย นของโลหิ ต ให้ ดี ขึ้ น และช่ ว ยผ่ อ นคลาย
ลดความเครียด และบรรเทาความเมื่อยล้า หินที่นามาใช้บาบัดนั้น เป็นหินภูเขาไฟ (Volcanic Stone) เพราะหินนี้จะอุดม
ไปด้วยแร่ธาตุ และสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดี

ภาพที่ 4 : การนวดบาบัดด้วยหินร้อน

5. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage) เป็นแบบฉบับการนวดซึ่งใช้การกดน้าหนักจากปลายนิ้ว ฝ่า
มือ และข้อศอกของผู้นวด (Therapist) โดยเน้นไปที่บริเวณที่มีความตึงหรือเมื่อยล้าเฉพาะบริเวณ คอ บ่า และไหล่ของ
ผู้ถูกนวด เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อซึ่งมักตึงเครียดจากการทางาน นั่ง หรือยืนเป็นเวลานาน และช่วยให้ระบบ
การไหลเวียนของโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น

ภาพที่ 5 : การนวดหลังและไหล่

28

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

6. การนวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation) ประกอบด้วยการทาความสะอาดผิวหน้าอย่าง
ล้าลึก ซึ่งช่วยรักษาสมดุลของความชุ่มชื้นบนใบหน้าและช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และการช่วยผลัดเซลล์ผิวหน้า
อย่างอ่อนโยน ซึ่งช่วยกระตุ้นการทางานของเซลล์ผิวหน้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพที่ 6 : การนวดหน้าผ่อนคลายอารมณ์
7. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) เป็นศาสตร์การนวดโบราณ จะใช้นิ้วหรือข้อนิ้วมือกดลงบนจุด
สะท้อนที่เท้าซึ่งเรียกว่าปลายประสาทซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังอวัยวะที่สาคัญในร่างกาย การนวดดังกล่าวให้ประโยชน์ในด้าน
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ขับของเสียออกจากร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้
เกิดการฟื้นฟูและผลักดันให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น กระบวนการดังกล่าวบรรลุผลโดยผ่านระบบโลหิตหมุนเวียนเป็นสาคัญ

ภาพที่ 7 : การนวดกดจุดสะท้อนเท้า
8. การขัดผิว (Body Scrub) เป็นกระบวนการกาจัดเซลล์ผิวส่วนที่ตายแล้วหรือเสื่อมสภาพให้หลุดออก เพื่อให้เซลล์
ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทน ทาให้ผิวสะอาด เกลี้ยงเกลาและสดใส รักษาความชุ่มชื่นของผิวให้คงอยู่ ทาให้ผิวนุ่มเนียน และมี
สุขภาพผิวที่ดี

ภาพที่ 8 : การขัดผิว
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9. การพอกผิว (Body Mask) เป็นกระบวนการเพื่อขจัดเซลล์ผิวเก่า ทาความสะอาดผิวกายให้สะอาดและนุ่มนวล
ขึ้น ช่วยทาให้ผิวกระชับเรียบเนียน ช่วยกระตุ้นความรู้สึกและช่วยดูดซับไขมันบนผิว มักใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของสมุนไพร
หรือสารบารุงผิว ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีคุณประโยชน์ในด้านคืน ความชุ่มชื้น หรือบารุงผิว

ภาพที่ 9 : การพอกผิว
10. การอาบน้าแร่แช่น้าดอกไม้ (Floral Bath) เป็นการแช่น้าแร่ที่มีส่วนผสมของเกลือสปา กลีบดอกไม้ และน้ามัน
หอมระเหย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย บรรเทาความเครียด และช่วยลดอาการตึงของกล้ามเนื้อ

ภาพที่ 10 : การอาบน้าแร่แช่น้าดอกไม้
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ปัจจุบัน Let’s Relax เปิดให้บริการทั้งสิน้ จานวน 9 สาขา ทั้งกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
คือ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย และหัวหิน ซึ่งทุกสาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-24.00 น.
รายละเอียดของสาขาดังนี้
1) สาขาเทอร์ มิ น อล 21 ตั้ งอยู่ บ นชั้น 6 ศูน ย์ ก ารค้ าเทอร์ มิ นัล 21 สุ ขุ ม วิท ซอย 19 (วั ฒ นา) ถนนสุ ขุ ม วิ ท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 752 ตารางเมตร

2) สาขาพร้อมพงษ์ ตั้งอยู่ในสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 806.82 ตารางเมตร
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3) สาขาแมนดาริน ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร

4) สาขาพาวิลเลี่ยน ตั้งอยู่ในบริเวณเชียงใหม่ ไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 668 ตารางเมตร
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5) สาขาพั ท ยา ตั้งอยู่ ภายในบริเวณโรงแรมซัน ไชน์ การ์ เด้ น ท์ ถนนพั ท ยาเหนือ ต.นาเกลื อ อ.บางละมุ ง
จ.ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 500 ตารางเมตร

6) สาขาภู เ ก็ ต ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากศู น ย์ ก ารค้ า จั ง ซี ล อนประมาณ 600 เมตร บนถนนราษฎร์ อุ ทิ ศ 200 ปี
ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 1,292 ตารางเมตร
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7) สาขาสมุย ตั้งอยู่บนถนนรอบเกาะ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฏร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 1,588 ตารางเมตร

8)

สาขาสยามสแควร์วัน ตั้งอยู่ที่ ชัน้ 6 ศูนย์การค้า Siam Square One กรุงเทพฯ
ใช้พื้นที่ประมาณ 424.43 ตารางเมตร โดยการเช่าพื้นที่จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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9)
สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ทศี่ ูนย์การค้า Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชั้น 2 เเละ 3) อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยสามารถเข้าได้ 2 ทางคือ ทางเข้าชั้น 2 เเละ ทางเข้าชั้น 3 (เชื่อมกับห้าง) ใช้พื้นที่ประมาณ
743 ตารางเมตร โดยการเช่าพื้นที่จาก บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จากัด

ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ ‚Sabaii by Let’s Relax‛
เน้นให้บริการเฉพาะการนวดเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การนวดแผนไทย การนวดแผนไทยประคบสมุนไพรร้อน
การนวดกดจุดฝ่าเท้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าทั้ง ชาวต่างชาติและชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางชุมชนที่มีเวลาในการใช้
บริการไม่มากนักประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่ยังคงได้รับบริการที่มี มาตรฐานแบบมืออาชีพ รวมทั้งความสะอาด และความ
สะดวกสบาย เช่นเดียวกับแบรนด์ ‚Let’s Relax‛ ในราคาค่าบริการที่คุ้มค่า โดยจะเน้นทาเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางชุมชน พื้นที่
ใช้สอยขนาด 100-200 ตารางเมตร
‚Sabaii by Let’s Relax‛ เปิดดาเนินการจานวน 1 สาขา บริเวณอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงแรมนารายณ์
ถนนสีลม กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 190 ตารางเมตร
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ลักษณะการให้บริการแบบ “เวลเนสสปา”
เป็นการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาว ภายใต้แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือ
ในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่ อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้
บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว การบริการเน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศดี
ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ นอกจากนี้แล้วบริษัทยังได้ทาการ
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทรายร้อน (Quartz Bed), สระน้าธาราบาบัด (Hydrotherapy
Pool), เตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) กับศาสตร์การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่ไปกับการใช้ สมุนไพรไทย
ให้บริการนวด เพื่อการผ่อนคลาย เเละนวดเพื่อการเสริมสุขภาพ รวมถึงทรีตเมนท์ความงามเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละ
ชาวต่างชาติ
ประเภทการให้บริการของสาขาภายใต้แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛
สาขาที่ให้บริการภายใต้แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ มีบริการสปาเพื่อสุขภาพเช่น เดียวกันกับ ‚Let’s
Relax‛ ตามประเภทการให้บริการ ของ ‚Let’s Relax‛ ข้อ 1. การนวดแผนไทย—ข้อ 10. การอาบน้าแร่แช่น้าดอกไม้
(Floral Bath) ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการเช่นเดียวกับ ‚Let’s Relax‛ แล้ว ‚RarinJinda Wellness Spa‛ มีการ
ให้บริการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1.
การให้บริการโดยธาราบาบัด (Hydrotheraphy) หรือการบาบัดด้วยน้า เป็นรูปแบบวิธีการทาง
กายภาพบาบัดอย่างหนึ่ง โดยเป็นการรักษาในน้าอุ่น ซึ่งมีผลทาให้หลอดโลหิตขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
ส่งผลต่อการบรรเทาความเจ็บปวด ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้คุณสมบัติของน้า
(แรงลอยตัวและแรงดัน) จะช่วยฝึกการทางานของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมีความทนทาน การขยับแขนและขาทาได้ง่าย
ลดแรงกระแทกต่ อ ข้ อ ต่ อ ต่ าง ๆ ของร่ างกาย ท าให้ ล ดการบาดเจ็ บ จากการออกก าลั งกาย อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการทรงตั วและการเดิ น อีก ด้ วย โดยการให้ บริ ก ารธาราบ าบั ด ของ RarinJinda Wellness Spa
ประกอบด้วย
1) สระน้าธาราบาบัด (Hydrotheraphy Pool) (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาเชียงใหม่)

ภาพที่ 1 : สระน้าธาราบาบัด
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2) Hydro Glow & Tone Therapy เป็นการนวดในอ่างวารีบาบัดปรับอุณหภูมิน้าได้ระหว่าง 3342 องศาเซลเซี ย ส ควบคู่ ไ ปกั บ การใช้ แ สงบ าบั ด เพื่ อ ช่ ว ยในการผ่ อ นคลาย ในขณะที่
แรงดั น น้ าจะช่ วยลดการปวดเมื่ อ ยของกล้ ามเนื้ อ กระตุ้ น การไหลเวี ย นของโลหิ ต ท าให้
ผิวพรรณสดใส

ภาพที่ 2 : Hydrotherapy Tub
3) Splashy Vichy Massage เป็นการบาบัดด้วยน้าโดยนอนใต้ท่อแรงดันน้าควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อล้างสารพิษตกค้างใต้ผิวหนัง
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2.
การให้บริการการอบตัว หรือซาวน่า (Sauna) มีผลช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
ช่วยทาให้ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังได้รับออกซิเจนและสารอาหารดีขึ้น ทาการขับถ่ายสิ่งสกปรกและสารพิษที่อยู่ใน
ร่างกาย ในรูปของเหงื่อ ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย สบาย นอนหลับได้ง่าย และช่วยทาให้ผิวหนังอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น และสดใส
โดยการให้บริการซาวน่าของ RarinJinda Wellness Spa ประกอบด้วย
1) อินฟาเรดซาวน่า (Detoxifying Infared Sauna) พลังงานความร้อนจากคลื่ นอินฟราเรดนั้นจะให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกายเฉกเช่นเดียวกับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ หลักการทางานของคลื่นดังกล่าวนั้นจะไม่ทาให้อากาศ
ภายในห้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากเกินไป แต่จะส่งคลื่นความร้อนไปที่ร่างกายเพื่อทาให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นและสามารถ
เข้าถึงเนื้อเยื่อในชั้นลึกได้ดียิ่งกว่า ร่างกายของเราจะขับเหงื่อออกมาในปริมาณมากโดยที่ไม่ต้องอาศัยอุณหภู มิที่สูงมาก
ดังเช่นการอบซาวน่าทั่วไป อินฟาเรดซาวน่าจึงเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ช่วยขจัดสารพิษตกค้ างซึ่งจะถูกขับออกมา
พร้อมกับเหงื่อ ช่วยลดอาการเครียด ช่วยผ่อนคลายและลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ เป็นการขจัดสิ่งสกปรก และ
เซลส์เก่าที่ตายแล้วออกจากผิวหนังชั้นนอก ทาให้ผิวพรรณสดใส ช่วยขยายหลอดโลหิต เพิ่มภาวะการไหลเวียนโลหิต
ทาให้ร่างกายได้รับออกซิเจน และสารอาหารอย่างทั่วถึง และช่วยปรับปรุงเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายผู้ใช้บริการ
2) ซาวน่าไอน้าพร้อมสมุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna) การอบซาวน่าตัวด้วยความร้อน
จากไอน้าพร้อมสมุนไพรหรือน้ามันหอมระเหย จะทาให้รู้สึกสดชื่น ผ่อน คลาย หายใจโล่ง เบาสบายตัว ความร้อนจาก
ไอน้าระหว่างการอบซาวน่าไอน้า จะทาให้หัวใจสูบฉีดโลหิตให้ไหลเวียนดีเหมือนกับการออกกาลังกายเบา ๆ และยังเป็น
การเปิดรูขุมขนเพื่อขับเหงื่อและของเสียพร้อมไปกับการผลัดเซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพและกระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ ทาให้
ผิวพรรณดูดี มีน้า มีนวล สดใส ดูอ่อนกว่าวัย
3.
การนวดชิโรดารา (Shirodhara Treatment) เป็นรูปแบบการนวดอายุรเวชแบบอินเดีย เน้นการใช้น้ามัน
อุ่นนวดทั่วร่างกายผู้ใช้บริการ จากด้านหน้า โดยการหยดน้ามันอุ่นหอมระเหยลงบนจุดกึ่งกลางหน้าผาก (Third eye) นวด
บริเวณศีรษะ และหมักผมด้วยน้ามันหอม เป็นการปิดช่องว่างสมองได้ถ่ายเทออกซิเจนเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต จากนั้น
จึงนวดไล่ลงสู่บ่า คอ แขน ขา เท้า พลิกนวดด้านหลัง เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลาย เข้าสู่สมาธิ และคืนความสมดุลให้แก่
ร่างกาย บารุงหนังศีรษะ รากผมและเส้นผมให้แข็งแรง ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น ทาให้ระบบประสาท ระบบ
ความจา ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการผ่อนคลาย ลดความเครียดสะสม และบารุงเส้นผมให้มีสุขภาพดี

ภาพที่ 3 : การนวดชิโรดารา
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4.
การบาบัดด้วยเตียงทรายร้อนและการบาบัดด้วยคลื่นเสียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan
Sound Therapy) เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างการนวดกับการบาบัดด้วยเสียงเพื่อเป็นการปรับธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้า ลม
ไฟ โดยผู้ใช้บริการจะนอนลงบนเตียงทรายร้อนซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนธาตุดินและธาตุไฟทาจากหินควอตช์เก็บความร้อนได้ดี
อุณหภูมิราว 37-39 องศาเซลเซียส จากนั้นพนักงานนวดก็จะใช้ขันทองเหลืองเคาะสร้างเสียงกังวานคล้ายธาตุลมบาบัดจน
หลับสนิท เป็นการใช้คลื่นเสียงในการปรับคลื่นสมองให้สงบอยู่ในระดับ ‚Alpha Wave‛ หรือสภาวะที่เรียกว่าคลื่นสมาธิ
ทาให้ร่างกายเกิดความสงบและความผ่อนคลาย นามาสู่การฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายที่สึกหรอให้กับมาสมดุลทางานปกติ
ต่อด้วยการนวดแบบผสมผสานระหว่างนวดไทยกับนวดสไตล์ญี่ปุ่น ขั้นสุดท้ายจะใช้บอร์ดี้โทนเนอร์กลิ่นกุหลาบเย็นคล้าย
น้าแข็งตัวแทนธาตุน้าชโลมสร้างความสดชื่น เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสมดุลครบทุกธาตุ

ภาพที่ 4 : เตียงทรายร้อนและขันทองเหลืองเพื่อสร้างเสียงกังวาน
5.
การนวดสี่มือพร้อมน้ามันหอมระเหย (Four-Hand Aromatherapy Warm Oil Massage) เป็นเทคนิค
ที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่มีการใช้ผู้นวด (Therapist) 2 คน ให้บริการผู้ถูกนวด 1 คน ผสมผสานการนวดร่วมกับน้ามันหอม
ระเหยกลิ่นละมุน เป็นการนวดที่ผู้นวดต้องใช้เทคนิคการนวดขั้นพื้นฐานบวกกับเทคนิคการนวดขั้นสูง โดยน้าหนักตัว
จังหวะการนวด และท่วงท่าของผู้นวดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ตลอดระยะเวลาการนวดเป็นไปอย่างราบรื่น
และกลมกลืนมากที่สุด เป็นการผสานความลงตัวของการใช้ฝ่ามือนวด เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงการผ่อนคลายของ
กล้ามเนื้อ และช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทางานได้ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 5 : การนวดสี่มือ
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6.
การให้บริการออนเซน (เปิดให้บริการ เฉพาะสาขาเชียงใหม่ ) โดยลงน้าแร่ในบ่อที่ให้บริการ 3 บ่อ
สลับกัน ตามความต้องการของลูกค้า
1. บ่อน้าแร่ร้อน มีอุณหภูมิ 40-42 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้หัวเชื้อเข้มข้น จาก Gero Hot Springs จาก Takayama ซึ่งเป็นบ่อ
น้าเเร่ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น โดยได้รับขนานนามว่า ‘Beauty Hot Springs’ มีคุณสมบัติช่วยบารุง ผิวพรรณ บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย ลดความเครียดทั้งร่างกายเเละจิตใจ กระตุ้นให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทางานดีขึ้น
2. บ่อโซดาสปา เป็นลักษณะบ่อที่ใช้น้าที่มีแ รงดันให้เป็นน้าที่มีลักษณะเป็นฟองอากาศคล้ายโซดา น้ามี อุณหภูมิ 3038 องศาเซลเซียส จะช่วยกระตุ้นให้ผิวผลิตออกซิเจนมากขึ้น ทาให้ผิวพรรณสดใส
3. บ่อน้าเย็น อุณหภูมิ 16-20 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติช่วยกระชับผิว ทาให้รู้สึกสดชื่น
ปัจจุบัน RarinJinda Wellness Spa เปิดดาเนินการทั้งหมด 3 สาขา ที่จังหวัด เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และภูเก็ต และ
มีงานระหว่างทา 1 สาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่ด้านหน้าติดกับโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท
ถนนเจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร
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2) สาขาราชดาริ ตั้งอยู่ชั้น 6 และ 8 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาริ ซอยมหาดเล็กหลวง 1
ถนนราชดาริ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ประมาณ 903 ตารางเมตร

3) สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต บนเนื้อที่ 2,418 ตารางเมตร
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งานระหว่างทา
บริษัท มีงานระหวางทา ของ RarinJinda Wellness Spa เพิ่มเติม จานวน 1 สาขา ในปี 2557 ที่บริเวณโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ ด้วยเหตุผลที่บริษัทต้องการขยายฐานลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยเพิ่มเติม
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าที่ตั้งดังกล่าวใกล้กับศูนย์กลางธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร และสถานทูตต่าง ๆ
ใกล้ สถานี ร ถไฟฟ้ า บี ที เอส เพลิน จิ ต ซึ่ ง มี ช าวไทยและชาวต่า งชาติที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายของบริ ษั ท เป็ น จ านวนมาก
นอกจากนี้ สาขาใหม่ของบริษัทยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยตั้งอยู่ 2 ชั้นบนสุดของอาคาร ซึ่งจะทาให้ RarinJinda Wellness
Spa สามารถสร้างจุดขายที่แตกต่างจากสปาอื่น ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าสาขานี้จะเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
ให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยสาขาใหม่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
RarinJinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต
ณ บริเวณ ชั้น 30-31 โรงเเรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพ โดยรูปแบบจะเป็นสปาในโรง
เเรม มีการให้บริการเช่นเดียวกับ RarinJinda Wellness Spa สาขาอื่นของบริษัท ใช้พื้นที่ประมาณ 1,087 ตารางเมตร
โดยการเช่าพื้นที่จาก บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด อายุสัญญา 9 ปี เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 25,000,000
บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ซึ่งจะใช้เงินจากการดาเนินการและการกู้จากสถาบันการเงิน และเริ่มดาเนินการปรับปรุงและ
ตกแต่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557
คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดาเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557

รูป และแผนที่ บริเวณจัดตัง้ สาขาของบริษัท
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รางวัลระดับสากล
1)

Best Luxury Destination Spa จาก World Luxury Spa Awards 2012

2)

Best Day Spa จาก Asia Wellness Spa Festival Gold Awards 2009

รางวัลระดับประเทศ
1)

Amazing Medical/Wellness Spa จาก Thailand Spa & Well-being Awards 2012 เเละ 2013

2)

Amazing Day Spa จาก Thailand Spa & Well-being Awards 2013

3)

Amazing Marketing Campaign จาก Thailand Spa & Well-being Awards 2012

4)

Outstanding Day Spa จาก Thailand Tourism Awards 2010

5)

Outstanding Spa จาก SME National Awards 2010

6)

Outstanding Destination Spa จาก Thailand Tourism Awards 2008

การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ
1)

ใบรับรองสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2)

มาตรฐาน World Class Gold Thai Spa จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

3)

เกียรติบัตรการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบกิจการสปา จากสานักอนามัย กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2555

4)

มาตรฐาน Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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2.1.2

การตลาดและการแข่งขัน

ลูกค้าเป้าหมาย
บริษัท มีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ
จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และมาเลเซีย และลูกค้าจากทางประเทศยุโรป ซึ่ง บริษัท ได้วิเคราะห์ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายสาหรับธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าตามรายได้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ตามรูปแบบการให้บริการและ
ระดับราคา (Brand Positioning) คือ
กลุ่มลูกค้า
รายได้ต่อเดือน(บาท/เดือน)
แบรนด์ที่ใช้บริการ
1. B- จนถึง B+
15,000 – 30,000
Sabaii
2. B จนถึง A30,000 - 50,000
Let’s Relax
3. A- จนถึง A+
>50,000
RarinJinda Wellness Spa
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
โดยลูกค้าในกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทระดับตั้งแต่พนักงานจนถึงผู้จัดการ รวมถึงเจ้าของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) สาหรับลูกค้าในกลุม่ ที่ 3 เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เช่น
เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัท กาหนดตาแหน่งสินค้าของ Sabaii by
Let’s Relax และ Let’s Relax ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการเป็นแบบเดย์สปา ให้บริการเเบบสะดวก รวดเร็ว ผ่อนคลาย ลูกค้า
สามารถมาใช้บริการได้บ่อยครั้ง เหมาะสาหรับลูกค้าในกลุ่มที่ 1 และ 2
สาหรับบริการ RarinJinda Wellness Spa นั้นเหมาะกับลูกค้าในกลุ่มที่ 3 ที่เน้นการให้บริการเพื่อการผ่อนคลาย
เเละเพื่อสุขภาพ เป็นการให้บริการที่เต็มรูปแบบ ระดับ 5 ดาว มีความเป็นส่วนตัวสูง มีเวลาในการให้บริการเต็มที่ เน้น
อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นหลัก โดยบริษัทเล็งเห็นว่าจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพ ทาให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเริ่มสนใจและเอาใจใส่ดูแลและรั กษาสุขภาพอย่าง
จริงจังเพิ่มขึ้น การเข้ามาใช้บริการในสปาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากจะทาให้ผู้ลู กค้าคลายความเครียดแล้ว การ
บริการบางประเภทในสปายังเป็นการเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแก่ลูกค้าอีกด้วย
ช่องทางการจาหน่าย
ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัท ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น นิตยสาร และเข้าร่วมงานออกร้านต่ างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็น
การประชาสั ม พั น ธ์ ธุร กิ จ สปาของบริ ษัท ท าให้ แ บรนด์ ข องบริ ษัท เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี แ ละนิ ย มกั น ในกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ ช่องทางการจาหน่ายของบริษัททั้งหมด สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1)

การจาหน่ายผ่านระบบสารองการเข้ารับบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เนื่ อ งจากกลุ่ มลู ก ค้าหลั ก ของธุ รกิ จ สปาจะเป็น นั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ ประเภทวางแผนจัด การ
เดินทางด้วยตนเองทุกอย่าง (FIT : Foreign Independent Traveler) ซึ่งจะหาข้อมูลและวางแผนเกี่ยวกับการมาใช้
บริการสปาจากทางอินเตอร์เน็ต หรือสอบถามจากทางเพื่อน ญาติพี่น้อง ที่เคยมาใช้บริ การสปาที่เมืองไทย จากนั้นจะทา
การจองวันและเวลาที่สะดวกในการมาใช้บริการสปาล่วงหน้า รวมทั้งเลือกรูปแบบการบริการต่าง ๆ และทาการชาระเงิน
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ผ่านทาง website ของทางบริษัท โดยวิธีดังกล่าวสามารถอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้น เนื่องจาก
สามารถกาหนดวันและเวลาการเข้ารับบริการได้ชัดเจนแน่นอน เป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถมาใช้บริการได้
เพราะบางครั้งบริษัทอาจมีลูกค้ามาใช้บริการเต็มจานวน ทาให้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้ว บริษัท ยังได้มีการจัดการทาข้อมูลลู กค้า ตรวจสอบ ติดตาม เเละทบทวนการเปลี่ยน
เเปลงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 40,000 รายชื่อ ทาให้เกิด Brand Loyalty ในหมู่นักท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ซึ่งจะได้รับจดหมายข่าวสารของ ทางบริษัท ผ่านทาง E-mail Marketing เเจ้งข่าวคราว
โปรโมชั่นต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2)

การจาหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง
แหล่งที่มาของรายได้จากการดาเนินงานธุรกิจสปาของบริษัท มาจาก 3 รูปแบบตามลักษณะ
ช่องทางการจาหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง หรือลูกค้าเข้ามาใช้บริการโดยตรง ดังนี้
2.1) การจาหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัท เป็นการทาการตลาดกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล เช่น
บริษัทและสมาคมต่างๆ สาหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
2.2) การเข้าร่วมงานออกร้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย
หลักเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสปาของบริษัท
2.3) ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเองโดยตรง (Walk-In) ในกรณีที่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติจะได้ข้อมูล
ของธุรกิจสปาจากคู่มือแนะนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว (Guide Book) โฆษณาทางสื่อต่าง ๆ
หรือทางอินเตอร์เน็ต หรือจากเพื่อนและญาติ พี่น้อง ที่เคยมาใช้บริการธุรกิจสปา (Word of
mouth) นอกจากนี้แล้วลูกค้าของ RarinJinda Wellness Spa ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เข้าพัก
ในโรงแรม ซึ่ ง สาขาของบริ ษัท ได้ ตั้ งอยู่ เช่ น โรงแรมแกรนด์ เซ็ น เตอร์ พ อยต์ ถ.ราชด าริ
กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ทางบริษัทได้ทา
การตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายผ่านช่อ งทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ (Brochures) โดย
จัดทาเป็นภาษาต่างชาติหลายภาษา และสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ซึ่งติดอยู่ตามพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมกาหนด
3)

การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย
จากตัวแทนนาพานักท่องเที่ยว (ไกด์นาเที่ยว) เอเย่นต์ท่องเที่ยว หรือจากคนขับ รถบริการในท้องที่
(แท็กซี่) ในพื้นที่จะป็นผู้แนะนาสปาให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณเมื องท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีสาขาของ
บริษัทเปิดดาเนินการอยู่
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นโยบายการกาหนดราคา
บริษัทกาหนดราคาโดยการคานวณราคาจากต้นทุนค่าเช่าสถานที่ หรือค่าเสื่อมราคาในกรณีที่สร้าง
อาคารเพื่อใช้ดาเนินธุรกิจเองบวกกับค่าแรงพนักงาน และค่าโสหุ้ย ประกอบกับการเปรียบเทียบราคาของธุรกิ จสปาคู่แข่ง
ร่วมกับการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อกาหนดกลยุทธ์ด้านราคา โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ทาเล
ที่ตั้ง โอกาสทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และต้นทุนในการประกอบการ เป็นต้น
สาหรับธุรกิจ Sabaii by Let’s Relax บริษัท มีนโยบายการกาหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 350 บาท ถึง 800 บาท ตาม
รูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ เพื่อให้ลกู ค้าสามารถกลับมา
ใช้บริการได้บ่อยๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการบริการ

ระยะเวลา
60 นาที
60 นาที
120 นาที
60 นาที
120 นาที
60 นาที

นวดฝ่าเท้า
นวดแผนไทย
นวดแผนไทย
นวดแผนไทยประคบสมุนไพร
นวดแผนไทยประคบสมุนไพร
นวดหน้า

ราคา
350 บาท
350 บาท
650 บาท
550 บาท
850 บาท
600 บาท

ในส่วนของธุรกิจสปา Let’s Relax บริษัท มีนโยบายการกาหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 400 บาท ถึง 4,000 บาท ตาม
รูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ โดยสามารถแสดงรายละเอียด
ดังนี้
รูปแบบการบริการ
นวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือ
นวดกดจุดสะท้อนเท้า
นวดหลังและไหล่
นวดแผนไทย
นวดแผนไทย
อาบน้าแร่แช่น้าดอกไม้และอโรมา
นวดแผนไทยประคบร้อนสมุนไพร
นวดน้ามันหอมระเหย
นวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์
การขัดผิว
การพอกผิว
นวดบาบัดด้วยหินร้อน

ระยะเวลา
15 นาที
45 นาที
30 นาที
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
30 นาที
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง
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ราคา
150 บาท
400 บาท
300 บาท
500 บาท
800 บาท
800 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
2,200 บาท
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นอกจากนี้ยังมีการให้บริการแบบจัดรวมชุด คือการรวมรูปแบบการให้บริการในแต่ละอย่างมาจัดรวมชุด
(Package) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้บริการมากกว่า 1 อย่าง และมีค่าใช้จ่ายที่ถูก
กว่าการเลือกใช้บริการในแต่ละอย่าง ตัวอย่างเช่น
แพ็คเกจ
รูปแบบการบริการ
Bangkok Day Dream 1) อาบน้าแร่แช่ดอกไม้และอโรมา
2) นวดน้ามันหอมระเหย
3) ขัดผิว หรือพอกผิว
4) นวดกดจุดใบหน้าเพื่อการผ่อนคลาย

ระยะเวลา
ราคา
30 นาที 4,000 บาท
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

ในขณะที่ RarinJinda Wellness Spa บริษัท มีการนาเสนอการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาว ที่เน้น ความ
เป็นส่วนตัว ให้บริการเพื่อการผ่อนคลายเเละเพื่อสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมในส่ วนของอุปกรณ์เเละบริการ ซึ่งเป็นจุดเด่น
แตกต่างจาก สปาทั่วไป เทียบได้กับสปาตามโรงแรมใหญ่ระดับ 5 ดาว แต่มีระดับราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย บริษัท
มีการกาหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 8,000 บาท ตามรูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการ
บริการ
วารีบาบัด

การอบซาวน่า
การนวด

รายละเอียด

ระยะเวลา

ราคา

Hydro Pool
Hydro Glow & Tone
Hydro Body Toner
Splashy Vichy Massage
Sandy & Splashy Vichy Massage
Detoxifying Infared Sauna
Herbal Rainforest Steam Sauna
ขัดผิว
พอกผิว
นวดน้ามันหอมระเหยประคบร้อนสมุนไพร
นวดบาบัดด้วยหินร้อน
นวดกดจุดใบหน้าเพื่อการผ่อนคลาย
อาบน้าแร่แช่ดอกไม้ในอ่างน้าวน
นวดแผนไทยคลาสสิค
นวดสลายเซลลูไลท์
การสวนล้างลาไส้ใหญ่
นวดฝ่าเท้าคลายเมื่อยล้า
การให้บริการออนเซน
( ช่วงปกติ )
รวมในแพกเกจห้องพัก ( High Season)
3 วัน 2คืน

40 นาที
45 นาที
45 นาที
1 ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง
30 นาที
30 นาที
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
30 นาที
2 ชั่วโมง
1 ชัว่ โมง
45 นาที
1 ชั่วโมง

1,500 บาท
2,500 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
3,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท
1,800 บาท
1,500 บาท
2,500 บาท
1,000 บาท
9,999 บาท
13,999 บาท
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นอกจากนี้ และยังมีบริการแบบจัดรวมชุด (Package) เช่นเดียวกับ Let’s Relax ตัวอย่างเช่น
ุ

แพ็คเกจ
RarinJinda Golden
Memoirs

รูปแบบการบริการ
1) การขัดผิว หรือการพอกผิว
2) นวดกดจุดใบหน้าเพื่อการผ่อนคลาย
3) อาบน้าแร่แช่ดอกไม้ในอ่างน้าวน
4) นวดชิโรดารา
5) นวดขัดฝ่าเท้า
6) อบไอน้าสมุนไพร

ระยะเวลา
5 ชั่วโมง

ราคา
8,000 บาท

ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน
ธุรกิจสปา เป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ให้บริการ ในเรื่องของ ทาเลที่ตั้ง สถานที่ให้บริการที่มีความ
สวยงาม การเดินทางที่สะดวกสบาย ใจกลางเมือง หรืออยู่ในบริเวณใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในประเทศไทย การ
ให้บริการที่ดีสาหรับพนักงานนวดที่ให้บริการ ความมีประสบการณ์ของผู้ให้บริการ คุณภาพการบริการและความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากลูกค้า ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจเพื่อนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ใน
การสร้างความแตกต่าง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้
1. ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสปามากกว่า 15 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสปาเป็น
อย่างดี ทาให้สามารถเสนอบริการการนวดแบบต่างๆ โดยมีพนักงานเทอราพิสต์ที่มีความสามารถและความชานาญ จาก
การฝึกอบรมที่ถูกต้องตามหลักสูตรของโรงเรียนของบริษัทย่อย (SWE) ควบคู่กับผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย (SWL) โดย
ใช้ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ามันหอมและสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ ทาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เป็นการสร้างความประทับใจและทาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี ต่อธุรกิจ และ
สินค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าประทับใจในสินค้า สามารถทาการซื้อเพื่อไปบริโภคเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม
สามารถจาหน่ายได้เพิ่มขี้นด้วย
นอกจากนั้นบริษัท ยังได้มีการจัดการทาข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบ ติดตามเเละทบทวนการเปลี่ยนเเปลง
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่กว่าสี่ หมื่นราย ซึ่งจะได้รับจดหมายข่าวสารของทางบริษัทผ่านทาง
E-mail Marketing เเจ้งข่าวคราว โปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่ อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นับว่าบริษัท เป็นสปาแห่งแรกในเมืองไทยที่สามารถนา Internet Marketing มาใช้อย่างครอบคลุมและได้ผลอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instragram, Pinterest และ Mobile Application
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2. ด้านทาเลที่ตั้ง
การเลือกที่ตั้งสาหรับธุรกิจสปา ‚Let’s Relax‛ และ ‚Sabaii by Let’s Relax‛ บริษัท จะเลือกทาเลที่มี
การคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น สาขาในกรุงเทพฯ บริษัท จะเลือก
สถานที่ตั้งของธุรกิจสปาให้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น สาขาเทอร์มินอล 21 ตั้งอยูต่ ิดกับสถานีอโศก หรือสาขา
สุขุมวิท ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีพร้อมพงษ์ สาหรับสาขาในเมืองท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด จะตั้งใกล้กบั สถานที่ท่องเที่ยว หรือ
ห้างสรรพสินค้า เช่น สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณเชียงใหม่ ไนท์บาร์ซาร์ สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณหาดป่าตอง ใกล้
ศูนย์การค้าจังซีลอน สาขาสมุย ตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และสาขาหัวหินอยู่ในศูนย์การค้า Hua Hin Market
Village
สาหรับ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ บริษัท จะเลือกทาเลที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมหรือบริเวณใกล้เคียง
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ที่ผู้มาใช้บริการมักจะมีความต้องการการพานักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อ
ผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น
3. การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Let’s Relax จะเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทระดับตั้งแต่ผู้จัดการ รวมถึง
เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะใช้บริการสปาเพื่อเป็นการผ่อนคลายและรักษาสุขภาพ จาก ความเครียดและ
ปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัท จึงให้บริการที่เน้น
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเข้ารับบริการ เนื่องจากบริการหลัก ๆ ในสปาคือการให้บริการนวด ซึ่งการนวด
ในแต่ละแบบนั้นจะต้องมีการนวดหรือสัมผัสเส้นต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นพนักงานเทอราพิสต์ต้องอธิบายหรือให้ความ
มั่นใจกับลูกค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ส่วนของความทันสมัยของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ถึงจะเป็ นสิ่งที่ สาคั ญรองลงมา แต่ สิ่งเหล่านั้ นเป็น ตัวที่จ ะช่วยเสริ มให้ การบริการมีประสิทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้ น
ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการทางาน และอาจจะเป็นจุดที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย
สาหรับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้นการให้บริการเพื่อการผ่อนคลายเเละเเละนวดเพื่อการ
เสริมสุขภาพ ซึ่งจะให้บริการที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทราย
ร้อน (Quartz Bed), สระไฮโดรพูล (Hydrotherapy Pool) และเตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) ผสมผสานกับศาสตร์การ
นวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทย นอกจากนั้น บางสาขาจะมีการบริการดูแลให้คาปรึกษาจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่ลูกค้าจะเข้าใช้บริการ เพื่อ วิเคราะห์สภาพร่างกายและจิตใจ จะได้สามารถจัดเตรียมรูปแบบการ
นวดหรือการบาบัดที่จะเป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับผู้จะเข้ารับบริการมากที่สุด
4. การส่งเสริมการขาย
บริษัท จัดให้มีการส่งเสริมการขาย เช่นการให้ส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้า ใหม่
ตัดสินใจทดลองใช้บริการในสปาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการใช้บริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง (Low Season) และมีการจัดการส่งเสริมการขายในช่ว งที่บริษัททาการออกงานประชาสัมพันธ์ตามงานท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และการให้คูปองส่วนลดตามนิตยสาร เป็นต้น
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2.1.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในการดาเนินธุรกิจสปา บริษัทมีปัจจัยในการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการดังกล่าว คือ
1.
ในเรื่องของการจัดหาสถานที่เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจสปา พื้นที่ในการให้บริการ
2.
พนักงานเทอราพิสต์
3.
อุปกรณ์ประกอบการให้บริการ
4.
ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการจัดหาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจสปา
สถานที่ตั้งของธุรกิจสปาในแต่ละสาขามีความสาคัญในการเลือกใช้บริการของลูกค้า ดังนั้น บริษัท มีการ
พิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าว โดยทาการเลือกทาเลสาขาที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับ
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ หรือตั้งอยู่ภายในโรงแรม โดยดาเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย รวมถึง
การออกแบบตกแต่งสาขาที่สวยงาม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของลูกค้า บริษัท
มีการจัดหาพื้นที่ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้
1.1) การเช่าพื้นที่
บริษทั จะเลือกทาเลที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจสปาในแต่ละตราผลิตภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบเดย์สปา
- แบรนด์ ‚Let’s Relax‛ มีลักษณะของผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่ 1– 2 ชั่วโมง
สาหรับการเข้าใช้บริการหนึ่งอย่าง หรือมากที่ สุด 1 วัน สาหรับการเข้ารับบริการแบบครบวงจร ดังนั้นการเลือกทาเลที่ตั้ง
บริษัทได้ทาการเลือกทาเลที่คานึงถึงทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางสาหรับลูกค้ามาใช้บริการ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส
หรือสถานีรถไฟใต้ดิน MRT สาหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และจะตั้งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า
สาหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวต่างจังหวัด
- แบรนด์ ‚Sabaii by Let’s Relax‛ มีลักษณะของผู้ใช้บริการที่เน้นการให้บริการเฉพาะการนวดเพื่อ
สุขภาพขั้นพื้นฐาน กับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่มาท่องเที่ยวหรือทางานในใจกลางเมือง (Central Business
District) และมีเวลาในการใช้บริการแบบสั้นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้น บริษัท ได้ทาการเลือกทาเลดาเนินธุรกิจประเภท
อาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางชุมชน มีพื้นที่ใช้สอยไม่มาก อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินมาใช้บริการได้อย่างสะดวก
(Walking Distance)
แบบเวลเนสสปา
- แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ มีลักษณะการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการนานกว่าแบบเดย์สปา
มักจะมีความต้องการการพานักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้น บริษัทจะเลือก
ทาเลที่ตั้งธุรกิจภายในโรงแรม หรือตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมหรือที่พักต่าง ๆ
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ปัจจุบันบริษัท มีการทาสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวเพื่อดาเนินธุรกิจสปาจานวนทั้งสิ้น 14 สาขา โดย
สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะมีการต่อรองให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่าสาหรับสาขาที่เปิด
ใหม่ไม่ต่ากว่า 9 ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 3 ปี) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนตกแต่ง ในการเปิดสาขา แต่หลั งจากนั้นแล้ว
โดยทั่วไปจะสามารถต่ออายุสัญญาได้เพียง ครั้งละ 2-3 ปี แต่เนื่องจากบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามาโดยตลอด
ทาให้ที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีปัญหาในการต่ออายุสัญญาเช่าเพิ่มเติม โดยบางสาขาสามารถเช่า ดาเนินธุรกิจมาต่อเนื่องกว่า
17 ปี สามารถแสดงรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
แบรนด์ “Let’s Relax”
ธุรกิจสปา

สาขา

Let’s Relax

พาวิลเลีย่ น

ปีที่เริ่ม
ดาเนินการ
2541

พื้นที่
(ตรม.)
668

ระยะเวลาเช่า
3 ปี

วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า
1 เม.ย. 55 ถึง 15 ก.ย. 59

2 ปี 10 เดือน

1 มิ.ย. 55 ถึง 15 ก.ย. 59

พัทยา
พร้อมพงษ์

2547
2547

500
806.82

2 ปี
3 ปี

1 พ.ค. 56 ถึง 30 เม.ย. 58
1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59

เทอร์มินอล 21

2554

752

3 ปี

11 ต.ค. 54 ถึง 10 ต.ค. 57

ภูเก็ต

2545

1,292

3 ปี

สมุย

2556

1,588

3 ปี

1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 58

แมนดาริน

2556

1,100

3 ปี

1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59

หัวหิน

2557

743

3 ปี

21 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 60

สยามสแควร์
วัน

2557

424.43

3 ปี

1 ส.ค. 57 ถึง31 ก.ค. 60

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า
1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 59

หมายเหตุ
- มีสัญญาเช่ า 4 สัญญา (ขยายพื้นที่ )
โดยมีการต่ออายุสัญญาให้ครบพร้อมกัน
- สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
2 คราว คราวละ 3 ปี
การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่ า ทราบล่ว งหน้ า ไม่ น้อ ยกว่ า 6 เดื อ น
ก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่า
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
2 คราว คราวละ 3 ปี
ไม่ มี สั ญ ญาเช่ า เนื่ อ งจากอาคารเป็ น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
2 คราว คราวละ 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
3 คราว คราวละ 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
3 คราว คราวละ 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
3 คราว คราวละ 3 ปี

แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax”
ธุรกิจสปา

สาขา

Sabaii by
Let’s Relax

สีลม

ปีที่เริ่ม
ดาเนินการ
2556

พื้นที่
(ตรม.)
190

3 ปี
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แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”
ธุรกิจสปา

สาขา

พื้นที่
(ตรม.)
903

ระยะเวลาเช่า

ราชดาริ

ปีทเี่ ริ่ม
ดาเนินการ
2551

3 ปี

วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า
1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59

RarinJinda
Wellness
Spa

ภูเก็ต
เชียงใหม่

2554
2549

2,818
3,500

3 ปี
30 ปี

1 ก.พ. 57 ถึง 31 ม.ค. 60
1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 85

หมายเหตุ
การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่ า ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า 6 เดื อ น
ก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่า
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
- เป็นการเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และปรับปรุงซากอาคารเพื่อดาเนินธุรกิจ
สปา และให้เช่าช่วงพื้นที่บางส่วนต่อกับ
กับบริษัทย่อยเพื่อทาโรงแรม
- การต่ออายุสัญญาผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อน
ครบกาหนดอายุสัญญาเช่า

เพลินจิต

ยังไม่เปิด
1,087
3 ปี
1 พ.ย.57 ถึง – 31 ต.ค. 60
ดาเนินการ
หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียด ข้อ 5.2 หน้า 88

1.2) การซื้อสินทรัพย์
บริษัท มีการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ 3 คูหา ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต เพื่อดาเนินธุรกิจสปา Let’s Relax สาขาภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 1,292 ตารางเมตร เปิดดาเนินการในปี 2546
เพียงแห่งเดียว
2. พนักงานเทอราพิสต์
พนักงานเทอราพิสต์ (พนักงานนวด) คือปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะทาให้บริษัทสามารถจัดหาบริการ
ได้ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นพนักงานของบริษัทจะเป็นพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นแล้วบริษัท ได้
มีการเปิดบริษัทย่อย ในนามของ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (SWE) เพื่อดาเนินธุรกิจสอนนวด สนับสนุนการ
จัดหาพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัท ในการทดแทนพนักงานที่ลาออก และเป็นการเตรียมพนักงานเพิ่มสาหรับการขยาย
สาขาของบริษัทในอนาคต รวมถึงเป็นที่จัดอบรมพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทในการให้บริการและรักษามาตรฐานของ
พนักงานเทอราพิสต์สาหรับธุรกิจสปาของบริษทั ทาให้พนักงานมีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และเรียนรู้การ
ทางานบริการนวดได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการจนเกิดความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถให้
คาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ กับผู้มาใช้บริการได้
นอกจากนั้ น แล้ วในกรณี ที่ บ างสาขามี จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมาก บริ ษั ท สามารถที่ จ ะโยกย้ า ยพนั ก งาน
เทอราพิสต์จากสาขาอื่นมาให้บริการในสาขาที่ต้องการได้ เพื่อให้บริการของบริษัทเรียบร้อย และทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า
ปัจ จุบั น ( ณ วั นที่ 16 สิงหาคม 2557) บริ ษัท มีพ นัก งานเทอราพิ ส ต์จ านวนประมาณ 290 คน ประจ า
อยู่ตามธุรกิจสปาสาขาต่าง ๆ
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3. อุปกรณ์ในการให้บริการ
ในการดาเนินการเพื่อให้ได้บริการสปาแก่ลูกค้านั้น บริษัทจะต้องมีการดานินการจัดหาอุปกรณ์ในการ
ให้บริการดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว ตามแบรนด์ ‚Let’s Relax‛ ‚Sabaii by Let’s Relax ‚
และ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ โดยสามารถแสดงรายละเอียดการให้บริการดังนี้
อุปกรณ์การให้บริการแบบเดย์สปา ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
แบรนด์ที่ให้บริการ
‚Let’s Relax‛

‚Sabaii by Let’s Relax‛

สาขา
เทอร์มินอล 21
พร้อมพงษ์
แมนดาริน
พาวิลเลี่ยน
พัทยา
ภูเก็ต
สมุย
สยามสแควร์วัน
หัวหิน
สีลม

เตียงนวด
ไทย
21
19
21
18
10
32
16
16
12
10

เก้าอี้
นวดเท้า
12
11
9
13
9
15
7
9
6
-

เตียงนวด
น้ามัน
17
15
14
10
10
18
21
7
9
-

เตียงนวด
หลังไหล่
7
8
6
8
6
9
5
3
4
-

รวม
57
53
47
49
35
74
49
35
31
10

อุปกรณ์การให้บริการแบบเวลเนสสปา ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
สปา

สาขา

เตียงนวด
ไทย

เก้าอี้
นวดเท้า

เตียงนวด
น้ามัน

เตียงทราย
ร้อน

เตียงวิชี่
ชาวเวอร์

Hydro
Tub

อ่าง
จากุซซี่

เครื่อง
ดีท๊อกซ์

รวม

‚RarinJinda

เชียงใหม่

19

9

26

2

1

1

9

1

68

Wellness

กรุงเทพฯ

6

3

12

2

1

1

5

-

37

Spa‛

ภูเก็ต

22

13

25

2

-

-

4

2

68

4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท
ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท เป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของ
บริษัท เช่น น้ามันนวดและน้ามันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอดจนลูกประคบสมุนไพรสด โดย
บริษัทได้อาศัยความชานาญ ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสปามาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ร่วมกับ
ทีมเภสัชกรของผู้ผลิตในประเทศ และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ กาหนด กลุ่มบริษัทสามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทดแทนได้ เนื่องจากมีผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันจานวนมาก
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2.1.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
นับตั้งแต่ที่รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในปี 2547 และออก
แผนผลักดันธุรกิจบริการสุขภาพในระยะ 5 ปี (2552-2556) โดยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ‚Spa Capital of Asia‛ ด้วย
การผลักดันการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจสปาไทยอีกทั้งยังมีการเร่งทาการตลาดเชิงรุก จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและสนับสนุนการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทั้งด้านการลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งธุรกิจ การสร้าง
เครือข่าย และการสร้างแบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการผลักดันดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจสปาและนวดไทยมีชื่อเสียงและมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และกลายเป็นธุรกิจบริการอีกหนึ่งสาขาที่มีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย โดยเป็นธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในฐานะเป็น ‚บริการที่ส่งออกได้‛ ทั้งในรูปแบบการ
รองรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในประเทศ การออกไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการส่งบุคลากรเดินทาง
ไปให้บริการในต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นธุรกิจที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวในสาขาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การท่องเที่ยว สินค้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ส่งผลให้มีเงินตราไหลเข้าประเทศจากธุรกิจในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันธุรกิจสปาและนวดไทยจึงเป็นอีกหนึ่งสาขาธุรกิจที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้คนได้หันมา
สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ตามวิถีธรรมชาติบาบัดมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ธุรกิจบริการสาขานี้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ประเทศไทยมีจานวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 2,032 แห่ง แบ่งเป็น สปาเพื่อสุขภาพ 519 แห่ง นวดเพื่ อสุขภาพ 1,208 แห่ง และนวด
เพื่อเสริมสวย 305 แห่ง และหากแบ่งตามสถานที่ตั้งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 88 จะมีสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพฯ และที่
เหลือร้อยละ 12 จะตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัด
จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นปี 2555 (รวมทั้งประเทศ)
ประเภทกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมสวย
รวม

จานวน
519 แห่ง
1,208 แห่ง
305 แห่ง
2,032 แห่ง

สัดส่วน
25.54%
59.45%
15.01%
100.00%

ที่มา : สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นปี 2555 (กรุงเทพฯ)
ประเภทกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมสวย
รวม

จานวน
413 แห่ง
1,080 แห่ง
297 แห่ง
1,790 แห่ง

ที่มา : สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นปี 2555 (ต่างจังหวัด)
ประเภทกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมสวย
รวม

จานวน
106 แห่ง
128 แห่ง
8 แห่ง
242 แห่ง

สัดส่วน
43.80%
52.89%
3.31%
100.00%

ที่มา : สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา
ในภาพรวม อุตสาหกรรมสปามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสถานที่ให้บริการและรายได้จากการ
ประกอบการ เนื่องจากไทยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ นวดไทย การใช้สมุนไพรไทย และมีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ
ทาให้ธุรกิจบริการในสาขานี้มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง
การวิเคราะห์มูลค่ าตลาดของธุรกิจ สปาไทยแบ่ งออกเป็น 2 แนวทางตามการจัดเก็บข้อ มูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ
1) มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปาจากการเก็บข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็นการวัดมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปาจากรายได้รวมของผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยปี 2555 มีจานวนสถานประกอบการสปาที่ขอจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ทั้งหมด 395 แห่งเพิ่มขึ้นจาก 351 แห่งในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้น 12% แบ่งเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 379
แห่ง สถานประกอบการขนาดกลาง 12 แห่งและ สถานประกอบการขนาดใหญ่ 4 แห่ง และปี 2555 สถานประกอบการ
ทั้งหมดมีรายได้รวม 2,435 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 61% จากปี 2554 ที่มีรายได้รวมเพียง 1,507 ล้านบาท
2) มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา ตามการจัดเก็บข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
ของผู้ประกอบการสปาของไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมของธุรกิจสปาไทยมากที่สุดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จัดเก็บ
จากผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีจานวนผู้ประกอบการมากถึง 2,032 รายจึงครอบคลุมกว่า
เมื่อเทียบกับ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าที่มีจานวนนิติบุคคลที่จดทะเบีย นเพียง 395 ราย ทั้งนี้จ ากข้อมูลของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2555 ธุรกิ จสปาไทยมีมูลค่าตลาดรวม 15,500 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4% จาก 14,850 ล้านบาทในปี 2554 ส่วนในปี 2556 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คาดการณ์รายได้จากธุรกิจสปาจะเพิ่มขึ้นเป็น 16,280 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2555
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รายได้, มูลค่าตลาดและคาดการณ์รายได้ของธุรกิจสปาไทย

หมายเหตุ : *ตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าภายในปี 2559 ประเทศไทยจะมีรายได้จาก
ธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นเป็น 18,850 ล้านบาทหรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 5% ต่อปี จากระดับ 15,000 ล้านบาทใน
ปัจจุบัน โดยปัจจัยที่เกื้อหนุนให้อุตสาหกรรมสปายังขยายตัวมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่งผลดีโดยตรงต่ออุตสาหกรรมสปาไทยเนื่องจากกว่าร้อย ละ 80 ของลูกค้า
ทั้งหมดในธุรกิจสปาเป็นลูกค้าชาวต่างชาติและที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นลูกค้าชาวไทย ส่วนลูกค้าชาวไทยคาดว่าจะมี
ปริมาณเข้าใช้บริการในธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวส่งผลให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและพร้อมแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็มีค่านิยมในการดูแลรักษาสุขภาพกัน
มากขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนในกรุงเทพฯ มากกว่าร้อยละ 48 หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติในการบาบัด
ดูแลรักษา ทาให้ตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัวมากขึ้นโดยตลอด
ภาพรวมการแข่งขัน
อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2545 มีการขยายตัวโดยรวมทั้งในด้าน
จ านวนผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารและสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร จ านวนสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสปาในประเทศไทยส่ วนใหญ่ ด าเนิ น การโดย
ผู้ประกอบการรายเล็ก จากการรวบรวมสถิติของสมาคมสปาไทยพบว่า ในช่วงปี 2551-2555 ประเทศไทยมีสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทประมาณร้อยละ 60 และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในรูปแบบ Stand Alone
ประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้สมาคมสปาไทยยังคาดการณ์อีกว่าในอนาคตสัดส่วนของสถานประกอบการทั้งสองแห่งจะ
เปลี่ยนเป็น 50 : 50 เนื่องจากรูปแบบสปาแบบ Stand Alone เริ่มมีการลงทุนในรูปแบบธุรกิจและเปิดดาเนินการเป็นสาขา
เพิ่มมากขึ้น
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สัดส่วนสถานประกอบการแบ่งตามที่ตั้งในโรงแรมหรือรีสอร์ท และแบบ Stand Alone

กระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสปาขยายตัวออกจากโรงแรม และขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ และเป็นที่จับตากันว่าธุรกิจสปา
จะเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่มีศักยภาพการเติบโตสูงต่อไป และคาดว่ารายได้จากธุรกิจสปาในตลาด
ท่องเที่ยวน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้
การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่ภาครัฐกาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย
แนวโน้มเกี่ยวกับความใส่ใจต่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70
ของประชากรไทยทั้งหมด เป็นโอกาสให้ธุรกิจสปาขยายตัวเข้าสู่ตลาดระดับกลาง ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่พานักอยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อระดับปานกลางขึ้นไป โดยผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เปิดดาเนินธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่หรือย่านธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่สปาที่อยู่นอกโรงแรมแต่
จับตลาดบนและสปาขนาดเล็กที่จะจับตลาดระดับกลาง นอกจากนี้ปัจจัยที่กระตุ้นให้ตลาดสปาเติบโตมาก คือการขยาย
ฐานลูกค้าสปาไปยังกลุ่มผู้ชาย หรือในกลุ่มเมโทรเซ็กชวลซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอัตราการเติบโตสูง จนเชื่อว่าจะมี
สปาเฉพาะกลุ่มลูกค้านี้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะในโรงแรมต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าผู้ชายเมโทรเซ็กชวลนี้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาพรวมของตลาดธุรกิจสปาภายในประเทศไทยจึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง
เนื่องจากมีผู้ประกอบการธุรกิจสปาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั้งในรูปแบบที่เป็น
สปาแบบให้บริการครบวงจร โดยมีการออกแบบและตกแต่งสถานที่ให้ดูหรูหรา รวมถึงบริการที่มีความหลากหลาย พร้อม
สิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน และให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้าใช้บริการ จนถึงในรูปแบบห้องแถวที่เปิดให้มีบริการ
นวดและเสริมความงามในแบบต่างๆ โดยจะไม่เน้นถึงความสวยงามในการออกแบบร้านหรือไม่เน้นความหรูหรามากนั ก
แต่จะเน้นการให้บริการที่จัดเตรียมให้ลูกค้าเท่านั้น
โดยสามารถจาแนกผู้ประกอบการได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสปาชั้นนาในต่างประเทศซึ่งขยายเครือข่ายเข้ามา
ในประเทศไทย และธุรกิจสปาของคนไทย โดยจะเน้นเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ที่มีคุณภาพบริการทัดเทียมกับ
ธุรกิจสปาของต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะการดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท
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1) กลุ่มเชนสปาชั้นนาในต่างประเทศ
เชนสปาต่างประเทศ
กลุ่มแมนดาราสปา

แบรนด์
แมนดาราสปา

กลุ่มคอสโมพรอฟ
กลุ่มฮาร์ดร็อคเอเซีย แปซิฟิก

ดิเอสพาราสปา
ฮาร์ดร็อค

กลุ่มซิคเซ้นส์

ซิคเซ้นส์

ที่ตั้งสถานประกอบการในประเทศไทย
- กรุงเทพฯ (โรงแรมแมริออท แอนด์สปา
โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค โรงแรม
รอยัล ออร์คิด เชอราตัน และ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
- หัวหิน (โรงแรมฮิลตัน โรงแรมแมริออท
และโรงแรมอนันตรา รีสอร์ท)
- ภูเก็ต (โรงแรมเพิร์ล)
กรุงเทพฯ (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี)
เปิดธุ รกิจสปาในกลุ่ มโรงแรมฮาร์ ดร็อ ค
กรุงเทพฯ พัทยา
โรงแรมเอวาซอน หัวหิน และภูเก็ต

ที่มา : ธุรกิจแห่งยุคที่น่าจับตามอง (ฝ่ายวิจัยกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

2) ธุรกิจสปาไทย ประกอบด้วยธุรกิจสปาตั้งแต่ระดับหรู ที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมหรือรีสอร์ท มีก ารให้บริการเพื่อ
สุขภาพอย่างครบวงจร อาทิ ชีวาศรม, เทวารัณย์ สปา ของกลุ่มดุสิตธานี, พริวิเลจ สปา ของกลุ่มเซ็นทรัล, จิรัง สปา ของ
กลุ่มว่องวานิช และธุรกิจสปาระดับหรูที่ตั้งกระจายอยู่แบบ stand alone ได้แก่ โอเอซิส สปา, ดิวาน่า มาสซาจ แอนด์ สปา,
ภิรมย์ สปา, สรีรารมย์, บลิสสปา, อันดา ทรอปิคอล สปา และไบโอ โบเต้ เดย์ สปา ฯลฯ
จากสภาพตลาดธุร กิจ สปาที่มี การแข่ งขัน รุน แรง การดาเนิน ธุรกิ จสปาของบริษัท ให้ป ระสบผลส าเร็ จ ตาม
เป้าหมาย บริษัท ได้มีการเลือกใช้กลยุทธทางการตลาดที่สาคัญคือ
1) อัตราค่าบริการ ธุรกิจสปาที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทตามสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งกลุ่ม
เชนสปาชั้นนาในต่างประเทศ และธุรกิจสปาระดับหรูของไทย จะมีอัตราค่าบริการที่สูงมาก ทาให้เป็นอุปสรรคของสถาน
บริการเหล่านี้ที่ต้องมุ่งการทาตลาดเป้าหมายของตนไปที่ผู้บริโภคระดับสูงเท่านั้น ในขณะทีธ่ ุรกิจสปาของบริษัท ในแบรนด์
Sabaii by Let’s Relax, Let’s Relax, RarinJinda Wellness Spa จะมีการนาเสนอการให้บริการสปาในระดับ 3-5 ดาว แต่
มีอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ

2) มีทาเลที่ตั้งของสถานที่ประกอบการที่เดิน ทางไปมาได้สะดวก และสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ธุรกิจสปาของ
บริษัท จะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือรถไฟใต้ดิน สาหรับในต่างจังหวัดก็จะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนในตัวเมืองใกล้
กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ เพื่อทาให้ผู้ที่จะใช้บริการสามารถกาหนดเวลาการเดินทางมาใช้บริการได้
อย่างแน่นอน ทั้งจากการเดินเท้าจากที่พัก หรือการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และปลอดภัย
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3) มีสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี บริษัท มีประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจสปามากกว่า 15 ปี ทาให้สามารถเสนอบริการการนวดแบบต่าง ๆ จากพนักงานเทอราพิสต์ที่มีความสามารถและ
ความชานาญ จากการฝึกอบรมที่ถูกต้องตามหลักสูตรของโรงเรียนของบริษัท ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา
ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์สปาระดับพรีเมี่ยมทีม่ ีส่วนผสมจากธรรมชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมี
การให้บริการคาแนะนาดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างลูกค้าให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัท
4) มีความพร้อมด้านบุคลากร บริษัทมีผู้บริหารที่มีความสามารถ ความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจสปามายาวนาน และพนักงานเทอราพิสต์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากการนวดคือบริการหลักในธุรกิจสปา ดังนั้นพนักงาน
เทอราพิสต์ของบริษัท จะต้องผ่านการฝึกอบรมบริการนวด และทดสอบความสามารถในการนวดจากโรงเรียนเกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยของบริษัท ซึ่งเปิดดาเนินการตั้งแต่ปี 2554 โดยหลักสูตรการนวดได้ รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็น มาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา พนักงานมีการให้บริการนวดได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย
ทั้งตัวผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
5) กิจกรรมทางการตลาดที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก บริษัท จัดให้มีการส่งเสริมการขาย เช่นการให้
ส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่ตัดสินใจทดลองใช้บริการในสปาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการใช้
บริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง หรือโลว์ซีซั่นด้วย
6) มีการปรับปรุงสถานที่หรือพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
2.1.5

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ดาเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในการดาเนินกิจการดังกล่าว โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในการ
ประกอบธุรกิจสปา สาขาของบริษัทให้เน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพื้นที่สวน และต้นไม้
ให้มากที่สดุ และให้ความสาคัญกับเรื่อง ระบบนิเวศ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการให้บริการแก่
ลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากธรรมชาติ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้มสี ภาพที่ดีต่อไป
2.1.6

งานระหว่างส่งมอบ
- ไม่ม-ี
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2.2

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของกลุ่มบริษัท ดาเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด
( SWR ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
การให้บริการของ SWR สามารถจาแนกได้ตามประเภทของลักษณะการให้บริการ คือการให้บริการโรงแรม
และการให้บริการร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่
1.

การให้บริการโรงแรม
เป็ นการให้บ ริ การโรงแรม ภายใต้ ชื่ อ “ โรงแรมระริ นจิ น ดา เวลเนส สปา รี ส อร์ ท ” ซึ่ งเป็ นโรงแรม
ประเภทบูติค รีสอร์ทระดับ 5 ดาว และยังคงกลิ่นอายของสไตล์ทางเหนือ สไตล์ล้านนา ทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัวที่
สามารถมองเห็ น ทิ วทั ศ น์ ข องดอยสุ เทพและแม่ น้ าปิ ง พร้ อ มสิ่ งอ านวยความสะดวก ครบครั น ไม่ ว่า จะเป็ น บริ ก าร
อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้องฟิตเนสและโยคะ สระว่ายน้ากลางแจ้ง บริการรถเช่าลีมูซีน และบริการทัวร์ท่องเที่ยว
บริการซักรีด รวมทั้งมีห้องสมุดที่มีบริการคอมพิวเตอร์ฟรี และร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) รวมทั้งมี ระรินจินดา เวล
เนสสปา สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้บริการสปาครบวงจร โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรม
นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว้ซึ่งบ้านไม้สักไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี เป็นการผสมกันของ
กลิ่นอายพม่า และล้านนา โดยได้ถูกนามาใช้เป็น ส่วนต้องรับแขกของโรงแรม ห้องประชุม และห้องนวดไทยของโรงแรม
ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้สัมผัสและร่วมประทับใจ
ในส่วนที่เป็นอาคารโรงแรมที่สร้างใหม่ ทางสถาปนิกได้ออกแบบให้มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรือนไม้
โบราณหลังเดิม รวมไปถึงการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเน้นถึง ความเขียวขจีของพรรณไม้รวมไปถึงสายน้าที่ลัดเลาะ
ตามอาคาร ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษต่างจากสถาปัตยกรรมแห่งอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้ โรงแรมระรินจินดา เวล
เนส สปา รี ส อร์ ท ได้ รั บ รางวั ล ต่ าง ๆ ส าหรั บ การคงไว้ ซึ่ งสิ่ งก่ อ สร้ างที่ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย
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รางวัลที่ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ได้รับ
1.
รางวัล ‚อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์"
จากกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปี 2550
2.
รางวัล "สถาปัตยกรรมดีเด่น อาคารเพื่อการพาณิชย์"
จากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ประจาปี 2550
3.
รางวัล Renovation and Modification จาก Thailand Boutique Award 2010
4.
รางวัล Best Luxury Boutique Hotel จาก World Luxury Hotel Award 2012
5.
TripAdvisor Certificate of Excellence จาก TripAdvisor ปี 2012-2014

ภาพที่ 1 : โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท

ภาพที่ 2 : ร้านอาหารเดค วัน (Deck1)
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1) การให้บริการด้านห้องพัก
โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการห้องพักดังนี้
แบบ
ดีลักซ์
(Deluxe)
ดีลักซ์ พูลแอ็คเซส
(Deluxe Pool Access)
เวลเนส สวีท
(Wellness Suite)
ระรินจินดา วิลล่า
(Rarinjinda Villa)
รวม

ขนาด (ตรม.)
46

จานวนห้อง
22

อัตราค่าห้องพัก (บาท)
6,500

53

7

10,000

93

5

16,000

164

1

27,000

35

*ราคาห้องพักตาม website ของโรงแรม ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
2) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีบริการร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้าปิง
เน้นมุมมอง แบบเปิดโล่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีบริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งการจัดเลี้ยง การจัดงานแต่งงาน โดยเน้นที่คุณภาพของบริการที่ประทับใจ และคุณภาพของอาหารที่
จัดเตรียมโดยพ่อครัวที่มีประสบการณ์ เพื่อบริการสาหรับลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป รายละเอียดดังนี้
ร้านอาหาร Deck 1 บริการอาหารแบบเน้นสุขภาพ แบบชาวเอเซีย (Modern Asian Fusion) เปิดบริการ
ทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 น. – 24.00 น. ขนาดความจุรวม 80 ที่นั่ง โดยในช่วงเทศกาลเช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่
สามารถเพิ่มความจุบริเวณด้านนอกอาคารบริเวณติดริมน้าปิงรวมเป็น 120 ที่นั่ง สามารถแบ่งช่วงเวลาการให้บริการดังนี้
บริการอาหารเช้า
07.00 – 10.00 น.
บริการอาหารกลางวัน
11.00 – 14.00 น.
บริการอาหารว่างยามบ่าย
14.00 – 17.00 น.
บริการอาหารค่า
17.00 – 24.00 น.
นอกจากนี้ในด้านการจัดเลี้ยง งานประชุมสัมนา งานสังสรรค์ของราชการและบริษัทเอกชน ตลอดจนงาน
เลี้ยงส่วนตัว หรือการจัดงานแต่งงาน โรงแรมมี บริการบ้านไทยบริเวณชั้น 2 ประกอบด้วยห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง 1 ห้อง
และห้องขนาดเล็ก 2 ห้อง ขนาดความจุสูงสุดถึง 50 คน
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2.2.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศต่อลูกค้าในประเทศเท่ากั บร้อยละ 80 : 20 สาหรับสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติ
ประมาณร้อยละ 60 จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยที่ลูกค้าจากประเทศ
จีนจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ในขณะที่อีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนเเละโอเชียเนีย เช่น
มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีเเลนด์ และที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดย
สามารถแสดงได้ดังนี้

เนื่องจาก โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการแบบ Luxury Boutique Hotel เทียบเท่ากับ
โรงแรมระดั บ 5 ดาว คื อ ประกอบด้ วยห้ อ งพั ก หรู รวมถึ งสิ่ งอ านวยความสะดวกต่ างๆ อย่ างพร้ อ มมู ล ดั งนั้ น ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายสาหรับธุรกิจจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เช่น พนักงานระดับสูงของบริษัท เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาห้องพักที่อยู่ระหว่าง 6,500 บาท ถึง 27,000 บาท ต่อคืน
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายของธุรกิจโรงแรม
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายสาหรับกลุ่มลูกค้าของ โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท สามารถ
แบ่งได้ดังนี้
1)
การจาหน่ายผ่านระบบสารองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ลูกค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ที่มาใช้บริการโรงแรม จะใช้บริการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทาง website
ซึ่งเป็นธุรกิจผู้ให้บริการสารองห้องพักทางออนไลน์ สาหรับโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก เช่น agoda.com,
booking.com, expedia.com ในขณะที่ลูกค้าอีกร้อยละ 5 ที่เคยมาใช้บริการแล้วหรือได้รับคาแนะนาจาก ผู้ที่เคยมาเข้า
พักจะใช้บริการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางwebsiteของธุรกิจโรงแรมโดยตรงคือ www.rarinjinda.com
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2)

การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย
การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้ าที่มาใช้บริการโรงแรม
จะจองที่ พั ก ผ่ า นทางบริ ษั ท เอเย่ น ต์ ท่ อ งเที่ ย วที่ รั บ จองห้ อ งพั ก ซึ่ ง เป็ น การเสนอสิ น ค้ า ที่ เ หมาะสมให้ แ ก่ ลู ก ค้ า กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ
มี ก ารเข้ าร่ วมนิ ท รรศการการท่ อ งเที่ ย วทั่ วโลกอย่ างต่ อ เนื่ อ งโดยตลอด เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทาง
จัดจาหน่าย ในปัจจุบัน บริษัท มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัทเอเย่นต์ท่องเที่ยวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง
3)

การจาหน่ายผ่านฝ่ายขายและการตลาด
ทางฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของ SWR ได้ทาการตลาดจัดจาหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยได้ทาการตลาด
โดยติดต่อไปยัง ทางภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเข้ามาใช้บริการทั้งในส่วนของห้องพักและร้านอาหาร โดยมี การ
จัดกิจกรรมเพื่อให้สนองความต้องการขององค์กรที่เข้าใช้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละองค์กร
กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
กลยุทธ์ด้านราคา
สาหรับการตั้งราคาห้องพักของ SWR นั้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ทาการวางตาเเหน่งธุรกิจเป็นบูติคโฮเต็ล
หรูระดับ 5 ดาว (Luxury Boutique Hotel) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยมีบริการสปา รวมทั้ง
ร้านอาหารประเภท Healthy Food เพื่อสุขภาพ ตลอดจนบริการเเละความเป็นส่วนตัวแบบมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว
บริษัท จึงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (Price Skimming) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเป็นบูติคโฮเต็ลหรูระดับ 5 ดาว
เเละใช้กลยุทธ์การปรับลดราคาขึ้นอยู่ กับฤดูกาลท่องเที่ยว เเละอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) โดยมีราคาตั้ง
สาหรับลูกค้า walk-in ที่ 6,500 – 27,000 บาทต่อคืน ขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักและการตกแต่งภายใน
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
SWR มีลักษณะการสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากโรงแรมในบริเวณพื้นที่เดียวกัน
โดยให้บริการแบบครบครันแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย ในบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถให้บริการ
ได้แบบครบวงจรในบริเวณสถานที่ของ SWR
1.
2.

3.

เน้นการให้บริการสาหรับผู้รักสุขภาพอนามัยที่ดี
มีทาเลที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ สะดวกสบาย ใกล้กับตลาดไนท์ บาร์ซ่า และห่างจาก
สนามบินเพียง 15 นาที นอกจากนั้นแล้วยังเน้นความสวยงาม โดยทุกห้องพักยังมีระเบียง
ส่วนตัว ซึ่งสามารถมองเห็น สระว่ายน้าในส่วนกลาง เทือกเขาดอยสุเทพ และทัศนีย ภาพของ
แม่น้าปิง
เน้นสไตล์การตกแต่ง ด้วยสไตล์โมเดิร์นกึ่งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีค) หรือการ
ผสานความทันสมัยเข้าไปกับสไตล์ไทยดั้งเดิม
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4.

5.

มีบริการสปาระดับ 5 ดาว อยู่ในบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นสปาที่สมบูรณ์ที่สุดของเชียงใหม่
เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของสปาและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูงคือ
RarinJinda Wellness Spa นาเสนอบริการสปาและการบาบัดหลากหลายรูปแบบโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ให้คาปรึกษาและคาแนะนา
ให้บริการด้านอาหารทางสุขภาพ โดย ร้านอาหาร Deck 1 ที่นาเสนออาหารประเภท Healthy
Food เพื่อสุขภาพ

2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในการดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของ SWR นั้น SWR มีการทาสัญญาเช่าช่วงที่ดินระยะยาวระยะเวลา
30 ปี เพื่อดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
สรุปสัญญาเช่าช่วงที่ดิน
คู่สัญญา
:

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (ผู้ให้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) )
บจก. ระรินจินดา (ผู้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. สยามเวลเนสรีสอร์ท)

วันที่ของสัญญา :

1 มกราคม 2556

วัตถุประสงค์ของ :
การเช่าช่วง

เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร

กรรมสิทธิ์ในอาคาร:
และสิ่งปลูกสร้าง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นที่ยอมรับกันว่าอาคารโรงแรม และอาคารร้านอาหาร ที่ได้
ก่อสร้างขึ้นบนที่ดิน ณ วันที่เข้าทาสัญญาฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าช่วง เป็นเหตุให้
ผู้ให้เช่าช่วงไม่คิดค่าเช่าในส่วนอาคารดังกล่าวนั้นกับผู้เช่าช่วงตลอดระยะเวลาการเช่า
โดยจะคิดค่าเช่าแต่เฉพาะราคาเช่าที่ดิน

ทรัพย์สินที่เช่าช่วง :

เฉพาะที่ดินขนาดพื้นที่ 0-3-96 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา
รีสอร์ท และร้านอาหารเดค วัน และสิทธิในการใช้สอยพื้นที่บางส่วนของบ้านเรือนไทย ทั้งนี้
สาหรับอาคารที่ผู้เช่าช่วงได้ดาเนินการปรับปรุงใหม่ ปลูกสร้าง หรือต่อเติมอาคารใด ๆ
บนทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าช่วงยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าช่วงทั้งหมดเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่า
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ระยะเวลาเช่า

:

ระยะเวลาการเช่าช่วงรวม 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2585
ทั้งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงมีความประสงค์จะเช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่เช่าช่วงต่อไป ผู้เช่าช่วงจักต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาในการต่อสัญญาเช่าช่วง
ให้แก่ทางผู้ให้เช่าช่วงทราบไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกาหนดสัญญาเช่าช่วง หากผู้ให้เช่าช่วง
มีความประสงค์จะให้ผู้เช่าช่วงเช่าทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่มีข้อกาหนดเหมือนสัญญาฉบับนี้
ทุกประการ เว้นแต่ข้อสัญญาข้อ 3. เรื่องระยะเวลาการเช่าช่วง และข้อ 4. เรื่องค่าเช่าช่วง จะ
ได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

ค่าเช่าช่วง

:

ชาระเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าช่วงจะปรับค่าเช่าช่วงเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่าเช่าช่วงที่มีผลบังคับอยู่ทุก 3 ปี

การเลิกสัญญา

:

สัญญาเป็นอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
1) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วง และไม่มีการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าช่วงออกไป
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
2) เมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้
3) เมื่อมีการเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินที่เช่าช่วงเสียหายถึงขนาดไม่สามารถจะใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี้

2.2.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม
ปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามภาวะการ
ใช้จ่ายภาคเอกชนที่ชะลอตัวเป็นสาคัญ เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นมา มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่
เริ่มทยอยหมดลง และภาระหนี้ครัวเรือนที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนเพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้จ่าย และความเชื่อมั่น
ที่ถูกบั่นทอนเพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองทาให้การบริโภคหดตัว เช่นเดียวกับการลงทุนที่
ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขั บเคลื่อนในเชิงบวกที่สาคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2556
จากรายงานจานวนนักท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จากทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน รัสเซียและอาเซียน ส่งผลให้ในปีนี้จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 26.72 ล้านคน ขยายตัวถึงร้อยละ 19.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 1.167 ล้านล้านบาท เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเปลี่ยนจุดหมายมาท่องเที่ยวที่
ประเทศไทยมากขึ้นหลังเกิดกรณีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และจานวนสายการบินต้นทุนต่าที่เพิ่มขึ้นช่วยอานวย
ความสะดวกและลดต้นทุนการเดินทางของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีจานวนนักท่องเที่ยวชะลอ ลงบ้าง
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการปรับเปลี่ยนกฎหมายการท่องเที่ ยวของจีนเพื่อควบคุมการขายโปรแกรมท่องเที่ยว
ที่ต่ากว่าทุน รวมทั้งได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยว
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ภายในประเทศในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 0.634 ล้านล้านบาท ทาให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศสูงถึง 1.8 ล้ าน
ล้านบาท
สาหรับสถานะการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี 2557 กรมการท่องเที่ยวได้ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึ้นเป็น 30.27 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 13.29 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติ
คิดเป็นจานวนเงิน 1.344 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 15.17 เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่มีการประมาณ
การรายได้จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 0.699 ล้านบาท ทาให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศใน
ปี 2557 เท่ากับ 2.043 ล้านบาท
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หมายเหตุ : P คือข้อมูลเบื้องต้น, F คือข้อมูลประมาณการ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้จากการท่องเที่ยว

หมายเหตุ : P คือข้อมูลเบื้องต้น, F คือข้อมูลประมาณการ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จังหวัดเชียงใหม่จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ย ว รวมทั้ง
ทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และความพร้อมในเรื่อง
สถานที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่หลากหลาย ทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
สาหรับสถานะการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2554 ระบุว่า
จานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวน 4.38 ล้านคน แบ่งเป็นจานวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจานวน 2.53
ล้านคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 1.85 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2553 ที่จานวน
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวน 3.94 ล้านคน ในขณะที่จานวนห้องพักในจังหวัดเชียงใหม่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2554 มีจานวน 36,884 ห้อง ขยายตัวร้อยละ 23.98 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีห้องพักจานวน 29,750
ห้อง และอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) มีเพียงร้อยละ 29.72 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีอัตราการ
เข้ าพั ก ร้อ ยละ 29.88 เเสดงให้ เห็น ว่าจ านวนห้ อ งพั ก ยังมีม ากกว่ าจ านวนความต้ องการของนั กท่ องเที่ย วพอสมควร
โดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซั่น ทาให้มีการเเข่งขันในด้านราคาค่อนข้างสูง
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
รายการ
จานวนนักท่องเที่ยว (คน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

2552
3,479,363
2,382,267
1,097,096

สถานประกอบการที่พักแรม
จานวนห้อง
อัตราการเข้าพัก (%)
จานวนผู้เข้าพักแรม (คน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

22,493
31.78
2,514,516
1,373,923
1,140,593
ที่มา : สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ

2553
3,944,415
2,465,328
1,479,087

2554
4,377,739
2,528,793
1,848,946

29,750
29.88
3,079,005
1,785,163
1,293,842

36,884
29.72
3,853,583
2,004,999
1,848,584

สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ได้รายงานถึงภาวะ
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ว่า อัตราการเข้าพักมีแนวโน้มทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน แม้ว่าในเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์อัตราการเข้าพักจะขยายตัวมาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ เที่ยวบิน short-haul มายัง
เชียงใหม่ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และเกาหลี แต่ในเดือนมีนาคมเริ่มมีการยกเลิกการจองห้องพัก โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวยุโรปจากความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์การเมืองของไทย
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ภาพรวมการแข่งขัน
จากข้อมูลที่แสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถึง แม้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ในขณะที่จานวนสถานประกอบการที่พักแรม และจานวนห้องพัก มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในอัตราที่สูงกว่า ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสาหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวั ดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความอยู่
รอดของกิจการ ผู้ประกอบการจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรักษาระดับกาไรของกิจการ
ไว้ ซึ่งรูปแบบการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ได้แก่ การตัดราคาห้องพัก การแข่งขันด้านคุณภาพการบริการ การให้สิทธิพิเศษด้าน
การใช้บริการด้านอื่นของโรงแรม เป็นต้น
ในส่วนของที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีลักษณะการให้บริการแบบรีสอร์ทแอนด์สปา จากข้อมูลของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ระบุว่า รีสอร์ทแอนด์สปาระดับ 2-5 ดาว มีจานวนทั้งสิ้น 139 แห่ง และถ้าเน้นเฉพาะที่พักระดับเดียวกับ
โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จะมีจานวน 15 แห่ง ในขณะที่ที่พักที่มีลักษณะการให้บริการแบบบูติครีสอร์ท
ระดับ 2-5 ดาว มีจานวนทั้งสิ้น 19 แห่ง
ปัจจุบันจานวนของบูติคโฮเต็ลที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การแข่งขันในตลาดย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไร
ก็ ต ามในแง่ ข องลั ก ษณะการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมบู ติ ค ที่ เ น้ น รู ป แบบความเป็ น โรงแรมขนาดเล็ ก ที่ มี ค วามหรู ห รา
ให้ความสาคัญในเรื่องความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม การบริการที่ให้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดจากพนักงาน และการ
นาเสนอเรื่องราวความเป็นมาผ่านทางสถาปัตยกรรม การให้บริการของโรงแรมบูติคจะต้องสามารถตอบสนองต่อรูปแบบ
การดารงชีวิตของผู้มาใช้บริการ โรงแรมบูติกจึงเป็นสถานที่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกและรูปแบบการดารงชีวิตของ
ผู้ที่จะมาใช้บ ริการ ดังนั้น โรงแรมบูติ คส่วนใหญ่จึงไม่ได้ เน้นการแข่ งขันในเรื่องราคา แต่จ ะเน้นการแข่ งขันที่ คุณภา พ
มาตรฐานและการให้บริการเป็นหลัก โดยโรงแรมแต่ละแห่งล้วนมีจุดขายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
แต่ละคน
สาหรับโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีจดุ เด่น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันสาหรับตลาด
โรงแรมบูติคหลายประการคือ
1) มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว้ซึ่งบ้านไม้สักไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี
เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายพม่า ล้านนาและโคโลเนียล ถูกสร้างอยู่ ในเขตอนุรักษ์ของชาวบ้าน
วัดเกต ซึ่งครั้งหนึ่งชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการติดต่อค้าขาย ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
นาเสนอเรื่องราวความเป็นมาผ่านทางสถาปัตยกรรมและชุมชนเก่าแก่ ถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของโรงแรม สาหรับส่วนที่
เป็นอาคารโรงแรมที่สร้างใหม่ ได้ออกแบบให้มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรือนไม้โบราณหลังเดิม รวมไปถึงการออกแบบ
ภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเน้นถึง ความเขียวขจีของพรรณไม้รวมไปถึงสายน้าที่ลัดเลาะไปตามอาคาร เป็นต้น
2) มีรูปแบบการให้บริการเป็นโรงแรม บูติครีสอร์ท ระดับ 5 ดาว จานวนห้องพักเพียง 35 ห้อง แต่ยังคงกลิ่นอาย
ของสไตล์ล้านนา ทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัว พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
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3) มีเวลเนส สปา ที่ทันสมัยและครบวงจรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่จะเป็นจุดขายที่ทาให้
ลูกค้าที่ชอบทา สปาเลือกที่จะมาพักที่โรงแรม
4) มีการบริการที่ให้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดของพนักงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมประเภทอื่นๆ หรือโรงแรม
เครือข่ายที่ไม่สามารถทาเช่นนี้ได้ เนื่องจากจานวนของผู้ใช้บริการที่เป็นตัวแปรในการเข้าถึงและสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งจุดนี้เป็นข้อได้เปรียบในด้านการบริการของโรงแรมบูติกขนาดเล็ก
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2.3

ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
การประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ดาเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ
จากัด : SWL โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
การดาเนินการของ SWL ดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้าเกี่ยวกับสปา และสินค้าที่ใช้ในการบริโภค เช่น อาหารว่าง เพื่อ
จัดจาหน่ายให้แก่บริษัท และลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดจาหน่ายภายใต้แบรนด์ ‚Blooming‛ โดยการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้ทาการเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าประเภทสปา สาหรับการใช้
ในบ้านและใช้ในร้านสปา ภายใต้เเบรนด์ ‚Blooming‛ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมด
(Natural Products) สินค้าของ SWL สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์สปาสาหรับการดูแลผิวภัณฑ์
1.1) น้ามันนวด (Massage Oil for Professional Use)
ผลิตภัณฑ์น้ามันนวดบลูมมิ่งสาหรับมืออาชีพ ผลิตภายใต้มาตรฐานสปานานาชาติ ประกอบด้วย
น้ามันที่มีคุณภาพซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ามันอัลมอนด์ อุดมด้วยวิตามิน A, B1, B2 และ
B6 ช่วยให้ความชุ่มชื้น บารุงผิวหนัง น้ามันจากเมล็ดองุ่นมีคุณสมบัติที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทาให้
ผิวนุ่มชุ่มชื้น และน้ามันโจโจบาซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน E ซึมซาบได้อย่างล้าลึกเข้าบารุงและปกป้องผิว
ในเวลาเดียวกัน เหมาะสาหรับทุกสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ น้ามันนวดบลูมมิ่งสกัดจากน้ามัน หอมระเหย
บริสุทธิ์สูตรพิเศษเฉพาะ และสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีคุณประโยชน์ต่อผิว
1.2) น้ามันนวด (Massage Oil for Home Use)
ผลิตภัณฑ์น้ามันนวดแบบ Home Edition มีน้าหนักเบา ซึบซาบลงสู่ผิวได้รวดเร็ว สามารถใช้นวดด้วย
ตัวเอง หรือนวดที่บ้านได้ หรือใช้สาหรับทาเพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มฃื้นแทนโลชั่นทั่วไป หรือทาเมื่อออกแดดหรือ
ออกทะเล จะช่วยเคลือบผิวไม่ให้เสียความชุ่มชื้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ผ่อนคลาย หรือ
สดชื่นตามคุณสมบัติของกลิ่นที่มีให้เลือกหลากหลาย เช่น กลิ่นหอมที่ชาวไทยนิยมใช้ กลิ่นดอกลาเวน
เดอร์ กลิ่นหอมหวานแบบโรแมนติก กลิ่นมะพร้าวท้องถิ่น กลิ่ นหอมอ่อน ๆ ของชาเชี ยว และกลิ่ น
สมุนไพรไทย เป็นต้น
1.3) น้ามันหอมระเหย (Essential Oil)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดพืชพรรณธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่ช่วยบาบัดสุขภาพทั้ งร่างกายและ
จิตใจ บรรเทาอาการอักเสบ หรือลดบวม ช่วยในการผ่อนคลาย ลดความเครียด บรรเทาอาการปวด
เมื่อย และกระตุ้นการทางานของกล้ามเนื้อ หรือกระตุ้นให้สดชื่น
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1.4) เจลอาบน้า (Shower Gel)
ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้าที่อุดมคุณค่าด้วยวิตามินบารุงผิว อาทิ วิตามิน E และวิตามิน B5 ทั้งยังมีอโลเวร่า
และสมุนไพรไทยสกัดที่ช่วยในการปกป้องผิว พร้อมกลิ่นหลากหลายจากส่วนผสมของน้ามันหอม
ระเหย ช่วยให้เกิดความสดชื่น คลายความเหนื่อยล้า ตึงเครียด
1.5) สบู่ธรรมชาติ (Natural Soap)
ผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติ มีส่วนผสมช่วยทาความสะอาดล้าลึก อุดมคุณค่าด้วยวิตามินที่ทาให้ผิวสะอาด
ขจัดเซลล์ที่หมดอายุให้หลุดไป พร้อมมอบความนุ่มชุ่มชื่นให้กับผิว ทั้งยังช่วยทาให้ความหยาบกระด้าง
ของข้อศอกและส้นเท้าน้อยลงจนหมดไป
1.6) โลชั่นบารุงผิว (Body Lotion)
ผลิตภัณฑ์บอดี้โลชั่นที่อุดมคุณค่าด้วยวิตามินบารุงผิว อาทิ วิตามิน E และวิตามิน B5 ทั้งยังมีอโลเวร่า
และสมุนไพรไทยสกัด ที่จะช่วยปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลด้วยโลชั่นเนื้อละเอียด ซึบซาบสู่ใต้
ผิวอย่างรวดเร็ว และทาหน้าที่ทันทีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมกลิ่นหลากหลายจากส่วนผสมของน้ามันหอม
ระเหย
1.7) เจลว่านหางจระเข้ (Aloe Vera Soothing Gel)
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ จะช่วยบรรเทาอาการแสบร้อน รัก ษาบาดแผล ลบรอย
แผลเป็นที่เกิดจากแสงแดดได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ซึ่งว่านหางจระเข้จะช่วยผลักออกซิเจนเข้าสู่เซล ล์
ผิ ว หนั ง ได้ อ ย่ า งล้ าลึ ก ท าให้ อ าการต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากการเผาไหม้ ข องแสงแดดก ลั บ สู่ ส ภาพปกติ
นอกจากนั้นยังช่วยผลัดเซลล์ผิว ทาให้ผิวมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน
1.8) ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (Body Scrub)
เป็นการผสมผสานของเม็ดขัดผิวจากสารสกัดธรรมชาติ ด้วยส่วนผสมที่ได้จากน้ามันสกัดจากพืชพรรณ
ต่าง ๆ และกรดไขมันที่สาคัญที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิว ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วโดยไม่ทาลายผิว
ชั้นนอก การนวดตัวด้วยผลิตภัณฑ์ขัดผิวจะช่วยทาให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และทาให้ผิวแข็งแรง
นุ่มชุ่มชื้น แลดูอ่อนเยาว์

1.9) ผลิตภัณฑ์ครีมขัดเท้า (Foot Scrub)
ผลิตภัณฑ์ขัดเท้าที่ช่วยขัดผิวกาพร้ าที่ตายแล้วให้หลุดไป ซึ่งเป็นสาเหตุของผิวเท้าเเห้งหยาบเเละคล้า
พร้อมวิตามิน E ที่เติมความชุ่มชื้น พร้อมด้วยคุณสมบัติทปี่ ้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งการขัดผิวเป็น
ประจายังช่วยทาให้การไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้าดีขึ้น
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2) ผลิตภัณฑ์สปาอื่นๆ
2.1) ลูกประคบสมุนไพรสด (Herbal Ball)
ผลิตขึ้นจากส่วนประกอบสมุนไพรต่างๆ โดยการนาสมุนไพรสดมาทาความสะอาด หั่น บด แล้วนามา
ห่อด้วยผ้าฝ้ายธรรมชาติ นามาใส่ผ้าทาเป็นลูกกลมที่มีที่จับด้านบน นาไปอุ่น ให้ร้อนก่อนใช้ แล้วนามา
ประคบตามร่างกาย การอุ่นให้ร้อนจะทาให้น้ามันสาคัญจากสมุนไพรออกมา ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะใน
การช่วยรักษาและบาบัดร่างกาย ซึ่งผลของความร้อนที่ได้จากการประคบจะทาให้หลอดโลหิตฝอย
ขยายตัว และตัวยาสมุนไพรร้อน ๆ ซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างกายช่วยลดการติดขัดของข้อต่อ ลดการ
เกร็ งตั วของกล้ ามเนื้ อ บรรเทาอาการปวดเมื่ อ ย ช่ วยลดอาการบวมที่ เ กิ ด จากการอั ก เสบของ
กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ และยังสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
2.2) ธูปหอม (Incense)
ผลิตภัณฑ์ธูปหอมประกอบจากส่วนประกอบของเครื่องหอมที่ซึ่งสามารถส่งกลิ่นหอมละมุนในขณะที่
ถูกจุด ซึ่งทาให้ร่างกายและสุขภาพผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ทั้งนี้ยังช่วยดับกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ภายในห้อง ที่เป็นสาเหตุของอาการต่างๆ ที่เกิดจากสภาวะทางอารมณ์นั้นๆ จากกลิ่นในห้อง
ให้หมดไป
2.3) เทียนหอม (Aromatic Scented Candle)
ผลิตภัณฑ์เทียนหอมกลิ่นอโรมาธรรมชาติ ผลิตจากไขที่ได้จากการสกัดของเมล็ดถั่วเหลือง 100% และ
อุดมไปด้วยน้ามันหอมระเหยที่สกัดจากพืชและดอกไม้ ส่วนผสมที่มีคุณค่ามาช่วยเติมเต็มห้องให้มีกลิ่น
หอม ทาให้ร่างกายสดชื่น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า คลายความเหนื่อยล้า และลดความตึงเครียด
2.5) เตาน้ามันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner)
ผลิตด้วยเซรามิกคุณภาพดี เมื่อใส่น้ามันหอมระเหยลงในเตาน้ามันหอม พร้อมน้า จุดไฟ จะส่งผลให้
สัมผัสได้ถึงกลิ่นของน้ามันหอมที่จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่นทั้งร่างกายและจิตใจ
3) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริโภค
3.1) คุ๊กกี้ (Cookies)
ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้มี 2 รสชาติคือ คุ๊กกี้งา และคุ๊กกี้มะพร้าว
3.2) อาหารทานเล่น (Snack)
ผลิตจากผลไม้สดแปรรูป ชนิดต่างๆ เช่น มะม่วงผสมแครนเบอรี่อ บแห้ง มะพร้าวอบกรอบ ทุเรีย น
อบแห้ง ซึ่งอุดมด้วยวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและไม่มีวัตถุกันเสีย
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3.3) เครื่องดื่มสมุนไพร (Herbal Drink)
ผลิตจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพในด้านต่างๆ ช่วยบารุงทั้งร่างกายและจิตใจ มี 3 รสชาติ
คือ เครื่องดื่มสมุนไพรกลิ่นขิง เครื่องดื่มสมุนไพร กลิ่นใบเตย และเครื่องดื่มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้
2.3.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา
ลูกค้าส่วนมากของบริษัทจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาของ Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa
และจากโรงแรม 5 ดาว ที่นาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปจาหน่าย ในขณะที่ลูกค้าที่เหลือเป็นส่วนน้อย จะมาจากลูกค้าธุรกิจซึ่ง
สั่งสินค้าเป็นของพรีเมี่ยมไว้แจกลูกค้า และลูกค้าจากต่างประเทศ จากการที่บริษัทไปออกงานแสดงสินค้า
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา
1) สาขาร้าน Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการจัดจาหน่ายที่
หน้าร้าน Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ทุกสาขา เพื่อจาหน่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการและผู้สนใจ
2) การขายตรง เป็นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนขาย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความ
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในธุรกิจเดียวกัน
3) งานแสดงสินค้า หรืองานท่องเที่ยว ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง บริษัท ได้ไปร่วมออกบูธในงาน
ดังกล่าว รวมถึงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ผ่านทางตลาดออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและชาระเงินได้ผ่าน
ทาง website ของทางบริษัท ที่ www.siamwellnesslab.com
4) ร้านค้าในโรงแรม 5 ดาว ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจาหน่าย เช่น โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และสมุย
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นต้น
กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ
บริษัท มีกลยุทธ์ดาเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บลูมมิ่งใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products) และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง
ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายใด ๆ เพื่อนาไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบที่พร้อมจะให้การ
ผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ อุดมด้วยคุณค่าสมุนไพรไทยและกลิ่นที่ บาบัดจากน้ามันหอมระเหยบริสุท ธิ์ในรูปแบบที่
หลากหลาย เป็นส่วนผสมที่กลมกลืนเข้ากันอย่างลงตัวระหว่างศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก
จากความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ สปา ท าให้ บ ริ ษั ท สามารถน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีประสิทธิภาพในการบาบัด ผ่อนคลาย สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความใส่ใจในสุขภาพและความงามได้อย่าง
ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า และ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
หมวดหมู่ดังนี้
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1) ผลิตภัณท์น้ามันนวดและน้ามันหอมระเหย
2) ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว
3) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและ ดูแลผิวกาย
4) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ
2) กลยุทธ์ด้านการตลาด
ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ SWL นั้น ทาง SWL มุ่งเน้นทาการตลาดจัดจาหน่ายไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีความสนใจในด้านสุขภาพต้องการบริโภคสินค้า ของ SWL โดยตรง โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าที่มี
คุณภาพดี ต้องการสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยให้ความสาคัญต่อเรื่องปัจจัยราคาเป็นอันดับรองลงมา
ซึ่งส่งผลให้ SWL สามารถจัดจาหน่ายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคของ SWL ทาให้ SWL มียอดจัด
จาหน่ายที่เพิ่มขึ้น
2.3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ปาของ SWL เช่ น น้ ามั น นวดและน้ ามั น หอมระเหยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั ด ผิ วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ อกตั ว
ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่น ลูกประคบสมุนไพร จะทาการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะเป็นผู้กาหนด
สูตร โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสปา จากนั้นจะว่าจ้างบริษัทหลายแห่งให้ผลิตตามสูตรที่ทางบริษัท
ต้องการ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สปาส่วนใหญ่ ที่วางจาหน่ายผลิตจาก ผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สปา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สปาร้อยละ 20 ของ SWL จะกระจายไปผลิตกับผู้ผลิตรายย่อย เพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เกิดปัญหาทาให้ บริษัทผู้ผลิตสินค้าหลักไม่สามารถผลิตสินค้าให้แก่ SWL ได้ เช่นการ
เกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา
2.3.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
*ขณะนี้ ตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูง และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรกลุ่ม
เครื่องสาอางของไทยมีมลู ค่าสูงถึง 1 ,
,
ล้านบาท ส่วนสมุนไพรกลุ่มสปา และผลิตภัณฑ์มมี ูลค่าใช้และส่งออก ประมาณ 1 ,
―
1,
า เป็นต้น
(*ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร)

**ในปัจจุบันประชากรในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมเมืองมากขึ้น จึงได้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ ๆ
เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการต่อรูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าว ทาให้ประชากรต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองหันมาให้ความสาคัญ
ต่อการใช้วิธีการทางธรรมชาติในการบาบัดรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยแทนการพบแพทย์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง
สารเคมีที่ตกค้างในร่างกาย ทาให้ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเติบโตมากกว่าร้ อยละ
,
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ธุรกิจน้ามันหอมระเหยเป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในตัวผลิตภัณฑ์ประจาวันของผู้คนมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นส่วนผสมของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และยารักษาโรค ซึ่งน้ามันหอมระเหย
ที่ใ ช้ใ นปั จ จุบั นนั้ น ส่ วนใหญ่ เป็ น น้ามัน หอมระเหยที่ไ ด้ จากการสั งเคราะห์ ทางเคมี ขณะที่แ นวโน้ม ความต้ อ งการใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของผู้คนในสังคมเมืองมีมากขึ้น และความต้องการใช้น้ามันหอมระเหยธรรมชาติในกิจกรรม
ครัวเรือนเพื่อสุขภาพ และสุคนธบาบัดมีมากขึ้น โอกาสธุรกิจน้ามันหอมระเหยจึงเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมาก และมีแนวโน้มทีก่ ารเติบโตของธุรกิจจะพัฒนาในระดับทีส่ ูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทยนั้น น้ามันหอมระเหยส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุ ตสาหกรรม และจาหนายในประเทศนั้น จะนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งในขณะที่ส่วนผลิตของในประเทศนั้นเป็นการผลิตกระจายตัวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการผลิตเพื่อ
ใช้งานในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมที่ผลิตน้ามันหอมระเหยนั้น ส่วนใหญ่จะอาศัยพืช
ในท้องถิ่นเป็นสารตั้งต้นในสารสะกัดน้ามันหอมระเหย และในการผลิตนั้นใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาดเล็ก และกาลัง
การผลิตค่อนข้างต่า ดังนั้นระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหยจึงมีระดับต่างกันของในแต่ละวิสาหกิจชุมชนที่
ดาเนินการ สารเคมีที่ตกค้างจากการสะกัดน้ามันหอมระเหยจึงยังมีอยู่ จึงทาให้ไม่สามารถพัฒนาไปสู่น้ามันหอมระเหยใน
ระดับน้ามันหอมระเหยบริสุท ธิ์ได้ (organic) ซึ่งในการจัดตั้งโรงงานสะกัดน้ามันหอมระเหยบริสุทธิ์ สารสกัดจากพืช
สมุนไพร และเครื่องเทศที่ได้มาตรฐานในระดับสากลนั้น ต้องอาศัยการลงทุนค่อนข้างสูง เกี่ยวข้องกับบุคคลากรหลายฝ่าย
ทั้งที่เป็นนักเทคนิค เภสัขกร ผู้ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนา ผู้ตรวจสอบกลิ่น และเกษตรกรที่ปลูกพืช
สมุนไพร และเครื่องเทศ แต่ถ้าสามารถดาเนินการได้ อุตสาหกรรมน้ามันหอมระเหย และเครื่องหอมของประเทศไทย จะมี
โอกาสสูงขึ้นในตลาดโลก และตลาดในประเทศ
จากสถิติการนาเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหย ระหว่างปี 2550-2554 พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น
ซึ่งมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของน้ามันหอมระเหยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 543.22 ล้านบาท เป็น 874.72 ล้านบาท
ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 59.18% หรือมีอัตราการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศเฉลี่ยปีละ 18.14% โดยการนาเข้านั้น
เพิ่มขึ้นจาก 314.46 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 443.29 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 84.22% หรือมีอัตราการขยายตัวของ
การนาเข้าเฉลี่ยปีละ 16.84% ซึ่งประเทศที่ประเทศไทยนาเข้าน้ามันหอมระเหยมากที่สุด
ได้แก่
ประเทศจี น ญี่ ปุ่ น อิ น เดี ย สหรั ฐ อเมริ ก า และอั ง กฤษ โดยมู ล ค่ า น าเข้ าจากประเทศจี น มี มู ล ค่ า 1
22.69 ล้านบาท ประเทศญี่ปุ่นมูลค่า 54.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.29 ประเทศอินเดีย มูลค่า 53.71
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.12 ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 44.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.06 และประเทศอังกฤษ
มูลค่า 42.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.49 ล้านบาท
ส่วนการส่งออกน้ามันหอมระเหยที่สะกัดจากพืชในประเทศนั้น มีแนวโน้มขยายตัวเช่นกัน โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น
จาก 228.76 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 421.43 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 40.97% หรือมีอัตราการขยายตัวส่งออกเฉลี่ย
ปี ล ะ 8.19% ประเทศคู่ ค้ า ที่ ส าคั ญ 5 ประเทศแรกในปี
1 ประเทศเกาหลีใต้มีมูลค่า 35.16 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.34 ประเทศบาร์เรน มูลค่า
ประเทศพม่า มีมูลค่า 1
และประเทศฮ่องกงมีมูลค่า 1 1
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จากสถิ ติ ดัง กล่ าวจะเห็ น ได้ ว่า แนวโน้ มของการทาน้ ามัน หอมระเหยที่ไ ม่ ส ามารถผลิ ตได้ ภายในประเทศมี
แนวโน้ ม สู งขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น นั้ น ความต้ อ งการน้ ามั น หอมระเหยที่ ส กั ด จากพื ช ภายในประเทศมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
เช่นเดียวกัน ฉะนั้นโอกาสของธุรกิจของน้ามันหอมระเหยจึงมีแนวโน้มที่ดี และอาจเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น
ของระบบเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต
**ข้อมูลจาก business thai
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2.4

ธุรกิจโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย ดาเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด
ปัจจุบันทาการเปิดสอนให้กับผู้สมัครเป็น พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจสปาของบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีการสอน
ให้กับบุคคลภายนอก
2.4.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การให้บริการของ SWE เป็นการให้บริการ โรงเรียนสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ในนาม ‚โรงเรียนสอนนวด
เเผนไทยบลูมมิ่ง‛ เปิดดาเนินการในปี 2554 ได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการฝึกอบรมบริการนวด
เเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งหลักสูตรตามประเภทผู้เรียนดังนี้
1) หลักสูตรการสอนนวดไทย 60 ชั่วโมง และ 180 ชั่วโมง
2) ความรู้พื้นฐานทั่วไป และข้อควรระวังในการนวดให้แก่ลูกค้า
โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะประกอบด้วยหลักสูตรการสอนนวดไทย ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เรียนจบหลักสูตรดังกล่าว
จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนนวดไทยบลูมมิ่ง สามารถนาไปประกอบการทางานได้ทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันทาง SWE จะทาการสอนให้แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะทางานให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
ขึ้นไปเท่านั้น ไม่ได้ทาการเปิดสอนให้แก่บุคคลภายนอก
นอกเหนือจากการสอนนวดไทยดังกล่าว ทางพนักงานเทอราพิสต์และเทรนเนอร์ ของ SPA จะสอนเทคนิค
เพิ่มเติมให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การนวดกดจุดฝ่าเท้า การนวดน้ามันหอม
ระเหย การนวดบาบัดด้วยหินร้อน การขัดผิว การพอกตัว การเรียนสปาทรีต เมนต์และวารีบาบัด และการนวดแผนไทย
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา ฯลฯ
สาหรับในปี 2556 SWE ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจ SWE เริ่มเปิดสอนให้แก่ ผู้ที่สมัครเข้ามาเป็น พนักงาน
เทอราพิสต์ของบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยเปิดสอนในหลักสูตรการสอนนวดไทย ความรู้พื้นฐานทั่วไป และข้อควร
ระวังในการนวดให้แก่ลูกค้าเช่นเดิม
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้

ผลกาไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกจากความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญที่จะกล่าวถึงต่อไปแล้วนั้น
อาจมีความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควร
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ด้วย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การประกอบธุรกิจสปาและโรงแรมของบริษทั และบริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ซึ่งในบางปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น บริษัทไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่ อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวผ่านการกระจาย
ธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเพื่อ ลดความเสี่ยงในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปัญหา
และมีแผนการดาเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย
ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริษัท
ย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจด้านโรงแรม และร้านอาหารที่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็น
จานวนมาก ซึ่ง บริษัท มีการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความเเตกต่างจากคู่เเข่งทั้งในเชิงสถานที่ การบริการ วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์เเละเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับลูกค้า ให้มี
ความประทับใจในการใช้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเเต่ละเเบรนด์ของบริษัท
การแข่งขันในธุรกิจสปา
ปัจจุบัน ธุรกิจสปามีการแข่งขันสูง ทั้งตลาดระดับล่างจนถึงตลาดระดับบน โดยตลาดระดับล่างจะเน้น
แข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และกาไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทวางตาแหน่งการบริการของ
บริษัท เพื่อแข่งขันกับตลาดระดับบนแต่กาหนดราคาที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาว การตั้งสถานที่ให้บริการ
ในจุดที่ตรงกับตลาดเป้าหมายและสะดวกในการเดินทางคือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนหรือในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้
บริษัทมีระบบในการจองเวลาเข้ารับบริการและชาระเงินโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ซึ่งทาให้บ ริษัทสามารถวางแผน
บริหารบุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวจะทาให้บริษัทมีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive advantage) กับคู่แข่งในธุรกิจสปา
การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจด้านโรงแรมและร้านอาหารที่
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจานวนมาก ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากการเปิดโรงแรม
ของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้
และกาไรของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ทเี่ น้นการให้บริการในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุรกิจสปา
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และเวลเนสโดยมีจานวนห้องจากัด และหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการ
บริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
โดยจุดเด่นของโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท อยู่ที่ความมุ่งมัน่ ที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณี
ของเชียงใหม่ผสมผสานกับการบาบัดสปาด้วยเทคโนโลยีชั้นนา และคุณภาพการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ความเสี่ยงจากเรื่องการต่อสัญญาเช่า
สัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก
ส่วนใหญ่บริษัทจะใช้วิธีการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการสปาของบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา
เช่าดังกล่าว อาจจะทาให้บริษัทสูญเสียรายได้จากสาขาของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจะทาข้อตกลงตั้งแต่ก่อนเริ่มทา
สัญญาเช่า โดยให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อย่างน้อย รวมแล้วไม่ต่ากว่า 9 ปี (3 ปีต่อ 3 ปีต่อ 3 ปี) เพื่อลดความเสี่ยง
ในการลงทุนในสาขาที่เช่า นอกจากนี้การเช่าสถานที่ประกอบกิจการแทนที่การลงทุนซื้อสถานประกอบการเป็นของตัวเอง
ซึ่งเทียบเท่ากับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะทาให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการดาเนินธุรกิจโดยทาให้สามารถบริหาร
ต้นทุนในการขยายหรือลดสถานที่ให้บริการซึ่งจะให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าทุกรายโดยเป็นผู้เช่าที่ดี ทานุบารุงรักษาสถานที่ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นอย่างดี และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาเช่าทุกประการ จึงทาให้บริษัทได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าทุกรายตลอดมา ซึ่งหากบริษัทไม่ได้
รับการต่ออายุสัญญาเช่า สาหรับสาขาใด บริษัทก็สามารถที่จะจัด หาที่ตั้งสาขาใหม่ทดแทนสาขาที่ไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาเช่าดังกล่าวได้
สัญญาเช่ากับบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน
ในการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีของการเปิดสาขาสปาและสานักงานของบริษัท บริษัทมีการทา
สัญญาเช่าในลักษณะเดียวกันกับการทาสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่าได้ไม่ต่ากว่า 9
ปี (3+3+3) สาหรับที่ดินที่เชียงใหม่บริษัทมีการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ทา RarinJinda Wellness Spa สาขา
เชียงใหม่ และให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด เช่าช่วงที่ดินเพื่อดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยบริษัทดาเนินการเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทสามารถต่ออายุสัญญา
เช่าได้ โดยแจ้งให้คู่สัญญารับทราบและตกลงล่วงหน้าก่อนครบอายุสัญญาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการผูกพันธ์ระยะยาว และลด
ความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม หากครบกาหนดสัญญาเช่าแล้วไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้
บริษัทอาจมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อดาเนินธุรกิจต่อไป ในการเตรียมการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทได้มีการทาสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวในอัตราธุรกิจ
ปกติ (Fair market rate) โดยมีบ ริษัทผู้ป ระเมิ นราคาอิสระเป็นผู้ป ระเมิ นราคาเช่าที่ เหมาะสม และนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วทุกรายการ อนึ่งบริษัทได้ก่อตั้งโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รี
สอร์ท เป็นต้นแบบในการดาเนินธุรกิจโรงแรมแบบรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากประสบความสาเร็จตามที่คาดและมีตลาด
รองรับเพียงพอ บริษัทอาจจะพิจารณาขยายธุรกิจนี้ต่อไปในตลาดและในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเช่าสถานที่ดังกล่าวทา
ให้ บ ริ ษั ท ลดความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ประเภทอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสามารถบริ ห ารเงิ น ลงทุ น ได้ อ ย่ า ง
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มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบกาหนดอายุสัญญาเช่าบริษัทจะทาการประเมินความเหมาะสมในการต่อ
สัญญาต่อไปโดยจะคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกราย
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การจัดการ โดยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 2 ท่าน คือ นาย
วิบูลย์ อุตสาหจิต และนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ ซึ่งมีส่วนสาคัญในการบริหารงานบริษัท จนมีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับ ในอุตสาหกรรม และทาให้บริษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทขาดผู้บริหารดังกล่าวไป อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกระจายอานาจการดาเนินงาน ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว ซึ่งแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทาให้บริษัทสามารถปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นแบบสากลได้อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งในการให้บริการของพนักงานเทอราพิสต์ แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการ หากพนักงานเทอราพิสต์ขาดความระมัดระวังในการให้บริการนวดแก่ลูกค้า อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย
ของลูกค้าได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จดั ทาประกันความเสี่ยงในกรณีบาดเจ็บของลูกค้าไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูก
ฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยบริษัทได้จัดทาประกันภัย Professional Liability ซึ่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการถูก
ฟ้องร้องไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระหว่างช่วงอายุกรมธรรม์ ทั้งนี้โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ บริษัทยังมีการอบรมพนักงานให้ระมัดระวังในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย ซึ่งที่ผ่าน
มานับจากเริ่มดาเนินกิจการบริษัทยังไม่เคยถูกลูกค้าฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวเลย
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์
บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้ พนักงานเทอราพิสต์จานวนมาก ซึ่งหากขาด
แคลนแรงงานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญได้ ดังนั้น บริษัท ได้จัดให้มีระบบการบริหาร
จัดการพนักงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับการให้บริการในสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่ง
หากสาขาใดมีลูกค้าเข้าใช้บริการมาก หรือน้อย บริษัทจะทาการบริหารจัดการพนักงานให้เหมาะสมกับจานวนลูกค้าและมี
สวัสดิการให้แก่พนักงานประเภทดังกล่าว โดยมีการประกันค่าแรงขั้นต่าให้แก่พนักงานที่ทางานในสาขาที่ เปิดใหม่ของ
บริษัท มีบ้านพักพนักงาน และการทาประกันชีวิตให้กับพนักงานเทอราพิสต์ เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานมีความมั่นใจใน
บริษัท และอยู่ทางานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปิดโรงเรียนสอนนวดภายใต้บริษัทย่อย เพื่อ
พัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และทดแทนพนักงานเทอราพิสต์ ที่
ลาออกไปทาให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์ในอนาคตด้วย
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ความเสี่ยงในเรื่องงานระหว่างทา
บริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการตกแต่ง RarinJinda Wellness Spa ณ ชั้น 30-31 โรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ มีกาหนดเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2557 หากผู้รับเหมาไม่สามารถ
ตกแต่งสาขาของบริษัทได้ทันระยะเวลาตามที่กาหนด อาจทาให้บริษัทไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ตามกาหนดซึ่งอาจให้
บริษัทสูญเสียรายได้ หรือทาให้ต้นทุนสูงขึ้นจากการดาเนินการล่าช้า ทั้งนีบ้ ริษัทมีประสบการณ์ในการเปิดสาขาใหม่ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา จึงทาให้บริษัทมีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินการดังกล่าว
ซึ่งคาดว่าจะทาให้สามารถบริหารความเสี่ยงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้เ กณฑ์กาไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่หลักทรัพย์ของ
บริษัทอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาให้ผู้ลงทุนไม่มีตลาดรองในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และบริษัท
เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทใน
เบื้องต้นแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ของ
ทุนชาระแล้ว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า บริษัท จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็จ
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4.

การวิจัยและพัฒนา

บริษัท มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้สาหรับธุรกิจสปาด้วยฝ่ายคอมพิวเตอร์ภายในของบริษัท ซึ่งจะจากัดการรับรู้
ข้อมูลในการดาเนินงานของแต่ละสาขาตามลาดับการบริหารการจัดการซึ่งช่วยในการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
ได้ อ ย่ า งทั น ท่ วงที และเป็ น โปรแกรมที่ ส ามารถทราบผลลั พ ธ์ ใ นการด าเนิ น การของแต่ ล ะสาขา ได้ แ บบทั น ที ทั น ใด
(real time) สามารถพิจารณาความเคลื่อนไหวของรายได้และค่าใช้จ่าย และพนักงานเทอราพิสต์ ได้ผ่านระบบ
คอมพิ ว เตอร์ และโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ซึ่ งจะสามารถท าให้ ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษัท สามารถบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ในด้านรายได้

สามารถทราบรายได้ของแต่ละสาขาได้ทันทีและสามารถสรุปรายได้เป็นรายวัน
รายเดือน ให้แก่ผู้บริหารได้
2. ในด้านการให้บริการ สามารถบริหารจัดการการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สาขาใดที่ลูกค้า
เข้าใช้บริการมาก ผู้บริหารจะสามารถบริหารจัดการพนักงานให้เหมาะสมกับ
จานวนลูกค้าที่ใช้บริการของสาขา ซึ่งหากเกิดกรณีที่ลูกค้าบางสาขามีปริมาณมาก
ผู้บริหารจะสามารถทราบได้ และจะสามารถสั่งให้พนักงานเทอราพิสต์เข้ามา
ให้บริการแก่สาขานั้นได้อย่างทันท่วงที
3. ในด้านค่าใช้จ่าย
สามารถทราบว่า บริษัทมีต้นทุนการให้บริการสาหรับพนักงานนวด เป็นจานวน
เท่าใด
นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมที่บริษัทพัฒนาขึ้นนี้ ยังเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อีก เช่น การป้องกันการทุจริตที่
เกิดขึ้น เพราะหากพนักงานประจาสาขามีการใส่ข้อมูลผิดพลาด จะทาให้ไม่สามารถออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า และพนักงาน
เทอราพิสต์ที่ใ ห้บริการจะต้อ งได้รั บใบยืน ยัน ในการให้ บริการ ผ่านการพิม พ์จากคอมพิวเตอร์ส าขาของบริษัท จึงจะ
สามารถเบิ ก ค่ าจ้ างในการท างานได้ ซึ่ งเป็ น การตรวจสอบการท างานของแต่ ล ะสาขาให้ เป็ น ไปอย่ างถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทก็ได้เริ่มใช้โปรแกรมเพิ่มเติมสาหรับขายสินค้าสปาหน้าร้านผ่าน
ระบบ Bar Code ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการไม่ใส่ข้อมูลเข้าระบบและควบคุมสินค้าสปาสาหรับจาหน่ายนี้คงเหลืออยู่
ในแต่ละสาขาผ่านระบบออนไลน์ ได้อีกด้วย
นอกจากนั้นแล้ว ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางฝ่ายบัญชี และฝ่ายการพนักงาน จะสามารถใช้รายงานจาก
โปรแกรมนี้ช่วยในการทางาน เช่น บันทึกบัญชี และ จ่ายค่าจ้างพนักงานเทอราพิสต์ เป็นต้น

83

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิ นและพื้นที่อาคาร โดยมีรายละเอียด

ดังนี้
5.1

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
หน่วย : พันบาท
รายการ
1. ที่ดิน*1
1.1) น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919 เนื้อที่รวม 98.5
ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตาบลป่าตอง อาเภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ต (Let’s Relax ภูเก็ต และบ้านพักพนักงานภูเก็ต)

กรรมสิทธิ

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ 31 ธค.56

บริษัท

43,350

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ 30 มิย.57

ภาระผูกพัน

43,350 น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243 และ 5919 จานองในวงเงิน
80 ล้านบาท เพื่อ เป็นหลักประกันเงินกู้ จานวน 80 ล้านบาท
และใช้เป็นหลักประกันสาหรับ เงิน กู้ใหม่เพิ่มเติ ม 2 สัญญา
จานวน 55 ล้านบาท และจานวน 10 ล้านบาท กับธนาคาร
กสิกรไทย
น.ส.3 ก เลขที่ 5896 จานองในวงเงิน 10 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลักประกันเงินกู้จานวน 25.5 ล้านบาท เงินเบิกเกิน บัญชี 3
ล้า นบาท และหนั งสื อค้ าประกั น 10 ล้า นบาท และใช้เ ป็ น
หลักประกันสาหรับเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม 2 สัญ ญา จานวน 55
ล้านบาท และจานวน 10 ล้านบาท กับธนาคารกสิกรไทย

1.2) โฉนดเลขที่ 110538 เนื้อที่ 18.1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทยาเหนือ
ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (บ้านพักพนักงานพัทยา)

บริษัท

2,172
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หน่วย : พันบาท
รายการ
1.3) โฉนดเลขที่ 20725 เนื้อที่ 26.4 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนรอบเกาะ
ต าบลบ่ อ ผุ ด อ าเภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี (บ้ า นพั ก
พนักงานสมุย)

บริษัท

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ 31 ธค.56
2,640

1.4) โฉนดเลขที่ 90025 เนื้อที่ 54 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ซอยอยู่เจริญ ซอย
5 แ ข ว ง ห้ ว ย ข ว า ง เ ข ต ห้ ว ย ข ว า ง จั ง ห วั ด ก รุ ง เ ท พ ฯ
(ที่ดินสาหรับก่อสร้างบ้านพักพนักงานกรุงเทพฯ)

บริษัท

7,020

บริษัทย่อย

55,182
37

บริษัท

10,704

บริษัท

1,402

บริษัท

3,377

รวมที่ดิน
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร*1
3.1) อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 209/22-24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น
พร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่ 207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา
เลขที่ 207/6 (Let’s Relax ภูเก็ต และบ้านพักพนักงานภูเก็ต)
3.2) อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นพร้อมดาดฟ้า 1 คูห า เลขที่ 6/67 (บ้า นพัก
พนักงานพัทยา)
3.3) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้น ลอย เลขที่ 119/25 ต าบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บ้านพักพนักงาน สมุย)

กรรมสิทธิ
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มูลค่าสุทธิตาม
ภาระผูกพัน
บัญชี ณ 30 มิย.57
2,640 จานองเพิ่มหลักทรัพย์ให้กับการจานองโฉนดเลขที่ 90025 และ
น.ส.3 ก เลขที่ 5896 เพื่อเป็น หลัก ประกัน เงิน กู้จานวน 25.5
ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้านบาท และหนังสือค้าประกัน
10 ล้านบาท และใช้เป็นหลักประกันสาหรับเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม
2 สัญญา จานวน 55 ล้านบาท และจานวน 10 ล้านบาท กับ
ธนาคารกสิกรไทย
7,020 จานองลาดับ 1 ในวงเงิน 10 ล้านบาท และลาดับ 2 ในวงเงิน
10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้จานวน 25.5 ล้านบาท
เงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้านบาท และหนังสือค้าประกัน 10 ล้าน
บาท และใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ใ หม่ เ พิ่ ม เติ ม 2
สัญญา จานวน 55 ล้านบาท และจานวน 10 ล้านบาทกับ
ธนาคารกสิกรไทย
55,182
25 ไม่มี
10,344 เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบน น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242,
5243, 5896 และ 5919 ตาบลป่า ตอง อาเภอกระทู้ จังหวั ด
ภูเก็ต ที่จานองกับธนาคารกสิกรไทย
1,339 ไม่มี
3,289 เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบน โฉนดเลขที่ 20725 ตาบลบ่อ
ผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จานองกับธนาคาร
กสิกรไทย

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หน่วย : พันบาท
รายการ
3.4) อาคารโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท*2 เลขที่ 14 ถนนเจริญ
ราษฎร์ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.5) ส่วนปรับปรุงอาคาร ประกอบไปด้วย
- อาคารสานักงานใหญ่
- Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน
- Let’s Relax สาขาพร้อมพงษ์
- Let’s Relax สาขาพัทยา
- Let’s Relax สาขาภูเก็ต
- Let’s Relax สาขาสมุย
- Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21
- Let’s Relax สาขาแมนดาริน
- Sabaii สาขาสีลม
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาราชดาริ
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต
- โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท
- บ้านพักพนักงานภูเก็ต/พัทยา
- Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วัน (30 มิย.57)
รวมอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร
3. เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์
4. ยานพาหนะ

กรรมสิทธิ
บริษัทย่อย

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ 31 ธค.56
64,560

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ 30 มิย.57
63,457 ไม่มี

132,733

153,028 ไม่มี

212,776
18,504

231,458
19,452 ไม่มี

5,853

4,945 ไม่มี

บริษัทและ
บริษัทย่อย

บริษัทและ
บริษัทย่อย
บริษัทและ
บริษัทย่อย
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ภาระผูกพัน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หน่วย : พันบาท
รายการ
5. งานระหว่างก่อสร้าง
ณ 31 ธค.56 ประกอบด้วยอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคารของ
- Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน (ปรับปรุง และขยายพื้นที)่
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ (บ่อออนเซ็น)
- อาคารบ้านพักพนักงาน
ณ 30 มิย.57 ประกอบด้วยอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคารของ
- อาคารบ้านพักพนักงาน
- Let’s Relax สาขาหัวหิน
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

กรรมสิทธิ
บริษัท

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ 31 ธค.56
4,633

296,985

มูลค่าสุทธิตาม
ภาระผูกพัน
บัญชี ณ 30 มิย.57
7,971 อาคารบ้านพักพนักงานระหว่างก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักประกันบนโฉนดเลขที่ 90025 เนื้อที่ 54 ตารางวา ตั้งอยู่
ที่ ซอยอยู่เจริญ ซอย 5 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพฯ

319,033

หมายเหตุ
*1
ที่ดิน มีราคาทุนตามบัญชีอยู่ที่ 15,936,589 บาท มีการปรับปรุงมูลค่าจากการประเมินราคาใหม่ รวม 39,245,411 บาท (ปรับปรุงในปี 2555 จานวน 38,593,865 บาท และปรับปรุงในปี
2556 จานวน 651,546 บาท) รวมเป็นมูลค่าตามบัญชีทั้งสิ้น 55,182,000 บาท มีรายละเอียดการประเมินราคาใหม่ ดังนี้
1.1 น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919 ตาบลป่าตอง อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต มีราคาทุนตามบัญชี 5,604,765 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด โดย
นายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ซึ่งทาการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 209/22-24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้นพร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่ 207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1
คูหา เลขที่ 207/6 (ตามทรัพย์สินในข้อ 3.1) ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 81,500,000 บาท และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด มีหนังสือเลขที่ F013/031 ฉบับลงวันที่ 4
มีนาคม 2556 แจ้งเพิ่มเติมการคานวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชี เป็นมูลค่าที่ดิน 43,350,000 บาท และมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 38,500,000
บาท
1.2 โฉนดเลขที่ 110538 ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีราคาทุนตามบัญชี 1,427,332 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด โดยนายวั ฒนา จาปาวัลย์
ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งทาการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
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สร้างบนที่ดิน ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นพร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่ 6/67 (ตามทรัพย์สินในข้อ 3.2)ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 4,600,000 บาท และบริษัท
15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด มีหนังสือเลขที่ F013/032 ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 แจ้งเพิ่มเติมการคานวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชี
เป็นมูลค่าที่ดิน 2,172,000 บาท และมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 2,428,000 บาท
1.3

1.4

*2

โฉนดเลขที่ 20725 ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีราคาทุนตามบัญชี 1,988,454 บาท ประเมินราคาโดยบริษทั 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด โดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้
ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ซึ่งทาการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดิน ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย เลขที่ 119/25 (ตามทรัพย์สินในข้อ 3.3) ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 5,500,000 บาท และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
จากัด มีหนังสือเลขที่ F013/056 ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 แจ้งเพิ่มเติมการคานวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชี เป็นมูลค่าที่ดิน
2,640,000 บาท และมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 2,860,000 บาท
โฉนดเลขที่ 90025 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ มีราคาทุนตามบัญชี 4,411,800 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด โดยนายวัฒนา จาปาวัลย์
ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งทาการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธา รณะ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่ดิน
ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 7,020,000 บาท

อาคารโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการทาการประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด โดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทาการ
ประเมินราคาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ซึ่งทาการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินเฉพาะตัวอาคารโรงแรมสูง 5 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 3,703.27 ตารางเมตร และสระว่ายน้าเนื้อ
ที่ 316.95 ตารางเมตร เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนสิ่ง ปลูกสร้าง ด้วยวิธีต้นทุน เป็นมูลค่ารวม 84,000,000 บาท
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5.2

สิทธิการเช่าที่ดนิ /อาคาร
บริษัทประกอบธุรกิจสปา โดยสาขาส่วนใหญ่เป็นการเช่าพื้นที่อาคารในการดาเนินงาน มีมูลค่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
หน่วย : พันบาท
รายการ
สิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร
(Let’s Relax พัทยา และสมุย)

กรรมสิทธิ
บริษัท

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี 31 ธค. 56
3,710

มูลค่าสุทธิตาม
เงื่อนไข
บัญชี 30 มิย.57
3,367
สิท ธิก ารเช่ าแสดงในราคาทุน หัก ค่า ตั ดจ าหน่ า ย
สะสม คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

ทั้งนี้ รายการทางบัญชีในส่วนของสิทธิการเช่าที่ดิน จะเป็นเฉพาะสินทรัพย์เช่าที่ต้องชาระเงินค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า โดยระยะในการตัดจาหน่าย เป็นเวลาตามสัญญาเช่ารวมสิทธิในการต่อ
อายุที่ระบุไว้ในสัญญา
โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีการทาสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นอาคารสานักงาน บ้านพักพนักงานเทอราพิสต์ และใช้ในการประกอบธุรกิจสปาของบริษัท และใช้ดาเนินธุรกิจ
โรงแรม และร้านอาหารของบริษัทย่อยอยู่ ดังนี้
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
23 ม.ค. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับนายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์
3 ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม
อาคารเลขที่ 322/202 และ 322/203 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง 2559
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เป็นการต่ออายุปีที่ 7 – ปีที่ 9
เพื่อใช้เป็นที่พักพนักงานเทอราพิสต์ในกรุงเทพ

เงื่อนไขอื่น

อาคาร 322/202 ค่ า เช่ า ปี 2557 – 2559 เดื อ นละ - สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบ
30,900 บาท 31,800 บาท และ 32,800 บาท กาหนดสัญญา 2 เดือน
ตามลาดับ
- ยกเลิ กสั ญญาก่ อนครบก าหนดได้ โดยแจ้ งให้ ทราบ
อาคาร 322/203 ค่ า เช่ า ปี 2557 – 2559 เดื อ นละ ล่วงหน้า 120 วัน
20,600 บาท 21,200 บาท และ 21,800 บาท
ตามลาดับ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
1 เม.ย. 2556

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับนายวิธิต อุตสาหจิต
3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
ชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารเลขที่ 483 – 483/6 และชั้นที่ 3
ของอาคารเลขที่ 483/6 ซอยสุ ท ธิ พ ร
ถนน
ป ร ะ ช า ส ง เ ค ร า ะ ห์ แ ข ว ง ดิ น แ ด ง เ ข ต ดิ น แ ด ง
กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ใช้สอย 1,392 ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็นอาคารสานักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

เงื่อนไขอื่น

ค่าเช่า 104,400 บาท/เดือน และสามารถปรับค่าเช่า - ยกเว้ น ค่ า เช่า ระหว่ า งตกแต่ ง โดยเริ่ม คิ ด ค่ า เช่ า
เพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่า 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
เช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่ ทุก 3 ปี
- สามารถต่ ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนครบกาหนดสัญญา 30 วัน
- ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเช่า
ให้อยู่ในสภาพดี
- ผู้เช่า รับผิด ชอบค่ าภาษีโรงเรือน และค่ าธรรมเนียม
อื่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
26 ส.ค. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริษัท ท าสัญ ญาเช่า ที่ ดิ น และสิ่งปลูกสร้า งกับ นาง 30 ปี
ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ นายณรัล วิวรรธนไกร นายธนวัฒน์ เริ่มต้น 1 มกราคม 2556
อุต สาหจิต นายประเสริฐ จิราวรรณสถิต ย์ นางฐานิ ศ ร์ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2585
อมรธีรสรรค์ และนายวิบูลย์ อุตสาหจิต โดยชาระค่าเช่า
ให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญระรินจินดา ที่บุคคลทั้ง 6 ร่วมกัน
จัดตั้ง ทั้งนี้ เป็นที่ ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985,
554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่รวม 2
ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา
เพื่อประกอบธุ รกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa
สาขาเชียงใหม่ ) และที่ ดินบางส่วนให้เช่าช่วงต่อบริษัท
สยามเวลเนส รีสอร์ท จากัด ในการประกอบธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหาร (โรงแรมระริน จินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท
และร้านอาหาร Deck 1)
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ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

ค่ า เช่ า 241,125 บาท/เดื อ น และปรั บ อั ต ราค่ า เช่ า
เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าที่มีผลบังคับอยู่ทุก
3 ปี

- สามารถต่ออายุได้โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกาหนดสัญญา
เช่า
- เมื่อสิ้น สุด สัญญาผู้เช่า ต้ องขนย้า ยทรัพย์สิน ของผู้
เช่า ออกจากพื้นที่ เช่า หากไม่ดาเนิน การผู้ใ ห้เช่า มี
สิ ท ธิ เ ข้ า ครอบครองทรั พ ย์ สิ น ให้ เ ช่ า และขนย้ า ย
ทรัพย์สินของผู้เช่าออกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง
- คู่สัญญาต้องทาการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ
สานักงานที่ดิน โดยผู้เช่ารับผิดชอบค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทั้งหมด
(ทาการจดทะเบียนสิทธิการเช่าแล้วเมื่อวันที่ 29 สค.
57)
- ซากอาคาร 4 ชั้น เลขที่ 14/1 และเรือนไทย 2 ชั้น
เลขที่14 ถนนเจริญราษฎร์ ตาบล วัดเกต อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดิน ผู้เช่าเป็นผู้ปรับปรุง
ไม่คิดค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า
- ผู้เช่ามีห น้าที่ ดูแลรักษา ปรับ ปรุง พื้นที่ เช่า ให้อยู่ใ น
สภาพดี
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่าธรรมเนียม
อื่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
- สัญญาใช้ แทนสั ญญาเดิ ม ฉบั บลงวั นที่ 1 มกราคม
2556

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
22 ม.ค. 2557

1 ม.ค. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

บริ ษัท ท าสัญ ญาเช่า และบริก ารพื้ น ที่ กับ บริ ษั ท
เอ 3 ปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2560
เชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
ต่ออายุ ปีที่ 4 – ปีที่ 6
ตั้งอยู่เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ตาบล ป่าตอง
อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอยอาคารเอเชี่ยนฟอร์
จูน ฝั่งร้านค้า เนื้อที่ 2,418 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa
สาขาภูเก็ต)

ค่าเช่าปีที่ 4 เดือนละ 150,000 บาท ปีที่ 5 และ 6 เดือนละ
172,500 บาท
เงินประกันสัญญา 600,000 บาท
ค่าบริการปีที่ 4 เดือนละ 350,000 บาท ปีที่ 5 และ 6
เดือนละ 402,500 บาท
เงินประกันสัญญา 1,400,000 บาท

บริษัททาสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท แมนดา 3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
ริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
พื้นที่ชั้น M ของโรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนน
พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อ
ที่ใช้สอยประมาณ 1,100 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาโรงแรมแมน
ดาริน)

ค่าเช่าเดือนละ 288,000 บาท และค่าบริการเดือนละ
192,000 บาท รวมเดื อ นละ 480,000 บาท และ
สามารถปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของค่าเช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่ ทุก 3 ปี
เงินประกันสัญญาเช่าและสัญญาบริการรวม 1,920,000
บาท

- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้องแจ้งก่อนครบกาหนด
6 เดือน
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี โรงเรื อ น ค่ า ภาษี ค่ า เบี้ ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคตามจริง ในอัตราที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค
กาหนด
- ปรั บ ลดค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร ค่ า เช่ า ลดลงจาก
172,500 บาท เป็น 150,000 บาท, ค่าบริการลดลง
จาก 402,500 บาท เป็น 350,000 บาท ระหว่างวันที่
1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 58 ตามจดหมายแจ้งปรับลด
ฉบับลงวันที่ 13 ม.ค. 57
- สามารถต่ออายุได้ 3 คราว คราวละ 3 ปีโดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยอาคารเฉลี่ยตามพื้นที่
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรื อน และค่าธรรมเนียม
อื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค ตามที่ใช้จริง โดย
คิดค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่ วย และค่าน้าประปา หน่วย
แรก 50 บาท และหน่วยถัดไป 20 บาท/หน่วย
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
1 ม.ค. 2557

1 ม.ค. 2557

รายละเอียด
บริ ษัท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ การพื้ น ที่ กั บ บริ ษัท แอล
แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
พื้นที่ใช้สอยโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ ราชดาริ เลขที่
153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ส่วนร้านค้า ชั้น 6 และชั้น 8 เนื้อที่ 823
ตารางเมตร
และพื้นที่อาคารจอดรถชั้น 6 เนื้อที่ 80 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa
สาขาราชดาริ)
บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพื้ น ที่ กั บ กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
พื้นที่ชั้นที่ 1-3 อาคารเซนเตอร์พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์
เลขที่ 77 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตั น เหนื อ เขตวั ฒนา กรุงเทพฯ เนื้ อที่รวม 706.82
ตารางเมตร และพื้น ที่ อาคารจอดรถชั้น 3 เนื้ อที่ 100
ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา พร้อม
พงษ์)

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
ต่ออายุ ปีที่ 7 – ปีที่ 9

ค่าเช่าปีที่ 7-9 เดือนละ 246,900 บาท
เงินประกันสัญญา 855,920 บาท
ค่าบริการปีที่ 7-9 เดือนละ 370,350บาท
เงินประกันสัญญา 1,283,880 บาท
ค่าเช่าใช้พื้นที่อาคารจอดรถ เดือนละ 8,000 บาท

- หากต้ องการต่ อสั ญญาต้ องแจ้ งก่ อนครบก าหนด 6
เดือน
- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี โรงเรื อน ค่ าภาษี ค่ า เบี้ ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
- ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย ค่าน้าประปา 20 บาท/ลบม.

3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
ต่ออายุปีที่ 10 – ปีที่ 12

ค่าเช่าเดือนละ 190,841.40 บาท
เงินประกันสัญญา 735,092.80 บาท
ค่าบริการเดือนละ 282,262.10 บาท
เงินประกันสัญญา 1,102,639.20 บาท
ค่าเช่าใช้พื้นที่จอดรถชั้น 3 เดือนละ 11,000 บาท

- หากต้ องการต่ อสั ญญาต้ องแจ้ งก่ อนครบก าหนด 6
เดือน
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี โรงเรื อ น ค่ า ภาษี ค่ า เบี้ ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
- ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย ค่าน้าประปา 20 บาท/ลบม.
โดยปรับปรุงได้ตามสัดส่วนราคาที่การไฟฟ้า และการ
ประปาเปลี่ยนแปลงราคาเรียกเก็บ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
27 ม.ค. 2554

1 ต.ค. 2556

1 ต.ค. 2556

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

บริ ษัท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ การพื้ น ที่ กั บ บริ ษัท แอล
แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
พื้นที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า Terminal 21 เลขที่ 2, 88
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิ ท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวั ฒนา กรุงเทพฯ เนื้ อที่ ใ ช้สอยประมาณ 752
ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา Terminal
21)
บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับนายชยางกูร รัตนาวิมลชัย
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 212/5 ถนนสีลม แขวงสุริ
ยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 190
ตารางเมตร
เพื่อประกอบธุรกิจสปา (Sabaii by Let’s Relax สาขาสี
ลม)

3 ปี เริ่ ม 1 กรกฎาคม 2554
สิ้น สุด 30 มิถุ น ายน 2557 หรื อ
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ปิ ด ด าเนิ น การ
ศูนย์การค้าเป็นต้นไป (11 ต.ค. 54
– 10 ต.ค. 57)

ค่าเช่าเดือนละ 96,256 บาท
เงินประกันสัญญา 577,536 บาท
ค่าบริการเดือนละ 144,384 บาท
ค่าสาธารณูปโภคเดือนละ 172,960 บาท (230 บาท/
ตารางเมตร ปรับเพิ่มได้ระหว่างอายุสัญญา)
เงินประกันความเสียหาย 866,304 บาท

3 ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2559

ค่าเช่า 1 ธ.ค. 2556 – 28 ก.พ. 2557 เดื อนละ 80,000
บาท
ค่าเช่า 1 มี.ค. 2557 – 30 พ.ย. 2557 เดื อนละ 100,000
บาท
ค่าเช่า 1 ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559 เดื อนละ 110,000
บาท
เงินประกันสัญญา 300,000 บาท

บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับนายชยางกูร รัตนาวิมลชัย
3 ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2559
อาคารเลขที่ 212/24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็นที่พักพนักงานเทอราพิสต์ในกรุงเทพ

ค่าเช่า 1 ธ.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2559 เดือนละ 20,000 บาท
เงินประกันสัญญา 60,000 บาท

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบกาหนด 90 วัน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยขึ้นค่าเช่า
และค่ า บริ ก ารไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 25 ของค่ า เช่ า และ
ค่าบริการของปีที่ 3
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี โรงเรื อ น ค่ า ภาษี ค่ า เบี้ ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
- ผู้ให้เช่าปรับเพิ่มค่าสาธารณูปโภครายเดือนเป็น 275
บาท/ตารางเมตร เมื่อ 1 ตุลาคม 2556
- ยกเว้นค่าเช่า 1 ต.ค. 2556 – 30 พ.ย. 2556
- ผู้ให้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ตลอดอายุสัญญา
เช่า
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจของผู้เช่า
- ลดค่ าเช่ าตามหนั งสือขอลดอัตราค่ าเช่า ลงวั นที่ 12
ธันวาคม 2556 ช่วงเดือน ธ.ค. 56 – ก.พ. 57 จากเดือน
ละ 100,000 บาท เหลือ 80,000 บาท
- ยกเว้นค่าเช่า 1 ต.ค. 2556 – 30 พ.ย. 2556
- ผู้ให้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
21 ส.ค. 2555

29 ก.ค. 2556

29 ก.ค. 2556

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัททาสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างกับ บริษัท ภูมิ 3 ปี เริ่ ม ต้ น 1 มกราคม 2556
ลาภา เรสซิเด้นท์ จากัด
สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558
อาคารชั้นเดียว เลขที่ 108/42 หมู่ 1 ตาบลบ่อผุด อาเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ใช้สอย 1,588 ตาราง
เมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาสมุย)

ค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 100,000 บาท
ค่าเช่าปีที่ 4-6 เดือนละ 110,000 บาท
ค่าเช่าปีที่ 7-9 เดือนละ 121,000 บาท
ค่าบริการปีที่ 1-3 เดือนละ 100,000 บาท
ค่าบริการปีที่ 4-6 เดือนละ 110,000 บาท
ค่าบริการปีที่ 7-9 เดือนละ 121,000 บาท
ชาระค่าตอบแทนพิเศษ 3,000,000 บาท
ชาระเป็นบัตรกานัลสปา 575,000 บาท
บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า อาคารกั บ บริ ษั ท ซั น ไชน์ ก าร์ เ ด้ น 2 ปี เริ่ มต้ น 1 พฤษภาคม 2556 ค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท
พัทยา จากัด
สิ้นสุด 30 เมษายน 2558
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า 550,000 บาท
อาคารเลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5 ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ใช้สอยประมาณ 500 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพัทยา)
บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า อาคารกั บ บริ ษั ท ซั น ไชน์ ก าร์ เ ด้ น 2 ปี เริ่ มต้ น 1 พฤษภาคม 2556 ค่าเช่าเดือนละ 15,600 บาท
พัทยา จากัด
สิ้นสุด 30 เมษายน 2558
อาคารชั้นเดียว เลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5 ตาบลนาเกลือ อาเภอ
บางละมุงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 40 ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็นห้องพักพนักงานเทอราพิสต์พัทยา
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เงื่อนไขอื่น
- หากต้ องการต่ อสั ญญาต้ องแจ้ งก่ อนครบก าหนด 6
เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี โรงเรื อ น ค่ า ภาษี ค่ า เบี้ ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอื่นๆ
- ผู้เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบภาษีทุ กประเภทที่ เกี่ยวข้องกับ
กิ จการทั้ งหมด (เช่ น ภาษี โรงเรื อน, ภาษี ป้ ายและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
1 มี.ค. 2555

5 มี.ค. 2555

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

บริษัททาสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี
จากัด
พื้นที่ ใ ช้ส อยอาคารพาวิ ล เลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145
ถนนช้ า งคลาน ต าบลช้า งคลาน อาเภอเมืองเชีย งใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง U32 พิเศษ U41 และ U42
เนื้อที่รวม 122 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)

3 ปี เริ่มต้น 1 เม.ย. 2555 สิ้นสุด
31 มี น าคม 2558 และต่ อ อายุ
สัญ ญา เมื่อ 16 กัน ยายน 2556
สิ้นสุด 15 กันยายน 2559

ค่าเช่า เดือนละ 34,160 บาท
ค่าบริการ เดือนละ 14,640 บาท
เงินค้าประกันค่าไฟฟ้า 60,000 บาท
เงินค้าประกันค่าน้าประปา 4,000 บาท

บริษัททาสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี
จากัด
พื้นที่ ใ ช้ส อยอาคารพาวิ ล เลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145
ถนนช้ า งคลาน ต าบลช้า งคลาน อาเภอเมืองเชีย งใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ห้อง U 27 เนื้อที่ 150 ตารางเมตร
เพือ่ ใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)

3 ปี เริ่มต้น 1 เม.ย. 2555 สิ้นสุด
31 มี น าคม 2558 และต่ อ อายุ
สัญ ญา เมื่อ 16 กัน ยายน 2556
สิ้นสุด 15 กันยายน 2559

ค่าเช่า เดือนละ 105,000 บาท
ค่าบริการ เดือนละ 45,000 บาท
เงินค้าประกันค่าไฟฟ้า 30,000 บาท
เงินค้าประกันค่าน้าประปา 2,000 บาท
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เงื่อนไขอื่น
- หากต้ องการต่ อสั ญญาต้ องแจ้ งก่ อนครบก าหนด 6
เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ ให้ เช่ าสามารถปรั บค่ าบริ การได้ โดยแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน
- ค่ าไฟฟ้ า 4 บาท/หน่ วย ค่ าน้ า 23 บาท/ลบม. โดย
สามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หนังสือค้าประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 429,000 บาท
- ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก 42,700 บาท และ
18,300 บาท เหลื อ 34,160 และ 14,640 บาท ตาม
บันทึ กข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญา
บริการให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556
- หากต้ องการต่ อสั ญญาต้ องแจ้ งก่ อนครบก าหนด 6
เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ ให้ เช่ าสามารถปรั บค่ าบริ การได้ โดยแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน
- ค่ าไฟฟ้ า 4 บาท/หน่ วย ค่ าน้ า 23 บาท/ลบม. โดย
สามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หนังสือค้าประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 517,500 บาท
- ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก 120,750 บาท และ
51,750 บาท เหลือ 105,000 และ 45,000 บาท ตาม
บันทึ กข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญา
บริการให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
1 มิ.ย. 2555

16 ก.ย. 2556

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริษัททาสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี
จากัด
พื้นที่ ใ ช้ส อยอาคารพาวิ ล เลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145
ถนนช้ า งคลาน ต าบลช้า งคลาน อาเภอเมืองเชีย งใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง U 39 และ U40 เนื้อที่รวม 64
ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)

2 ปี 10 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม
2558 และต่ออายุสัญญา เมื่อ 16
กั น ย า ย น 2 5 5 6 สิ้ น สุ ด 1 5
กันยายน 2559

ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าเช่า เดือนละ 17,920 บาท
ค่าบริการ เดือนละ 7,680 บาท
เงินค้าประกันค่าไฟฟ้า 20,000 บาท
เงินค้าประกันค่าน้าประปา 2,000 บาท

บริษัททาสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี 3 ปี สิ้นสุด 15 กันยายน 2559
จากัด
พื้นที่ ใ ช้ส อยอาคารพาวิ ล เลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145
ถนนช้ า งคลาน ต าบลช้า งคลาน อาเภอเมืองเชีย งใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น A-G และ A-2 ห้อง U14-U16, U32,
U35, U35/1, U36 และ U37 รวม 8 ยูนิต เนื้อที่รวม 332
ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)

ค่าเช่า เดือนละ 89,040 บาท
ค่าบริการ เดือนละ 38,160 บาท
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เงื่อนไขอื่น
- หากต้ องการต่ อสั ญญาต้ องแจ้ งก่ อนครบก าหนด 6
เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ ให้ เช่ าสามารถปรั บค่ าบริ การได้ โดยแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน
- ค่ าไฟฟ้ า 4 บาท/หน่ วย ค่ าน้ า 23 บาท/ลบม. โดย
สามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หนังสือค้าประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 96,000 บาท
- ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก 22,400 บาท และ
9,600 บาท เหลือ 17,920 และ 7,680 บาท ตามบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่ และสัญญาบริการ
ให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556
- หากต้ องการต่ อสั ญญาต้ องแจ้ งก่ อนครบก าหนด 6
เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ ให้ เช่ าสามารถปรั บค่ าบริ การได้ โดยแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน
- ค่ าไฟฟ้ า 4 บาท/หน่ วย ค่ าน้ า 23 บาท/ลบม. โดย
สามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- มีหนั งสือค้ าประกันสัญญาเช่า ประกันค่ าไฟฟ้า และ
น้าประปา ในวงเงิน 489,600 บาท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
1 พ.ค. 2557

15 พ.ค. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

บริษัทท าสัญญาเช่า และบริการพื้น ที่กับบริษัท คิว .เอช. 3 ปี เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2557
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
สิน้ สุด 31 ตุลาคม 2560
พื้นที่ชั้น 30 และบางส่ว นของชั้น 31 อาคารโรงแรมเซน
เตอร์ พอยต์ เพลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุนวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่รวม 1,087 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa
สาขาเพลินจิต)

ค่าเช่า 200,000 บาท/เดือน
เริ่มชาระค่าเช่างวดแรกเดือนมกราคม 2558
เงินประกันการเช่า 600,000 บาท
ค่าบริการพื้นที่ 300,000 บาท/เดือน
เริ่มชาระค่าบริการพื้นที่งวดแรกเดือนมกราคม 2558
เงินประกันค่าบริการพื้นที่ 900,000 บาท

- ตกแต่งช่วงเดือน พ.ค.57-ต.ค. 57
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- หากต่ อสัญญาขึ้ นค่ าเช่ าและค่ าบริ การไม่ เกิ น 15%
ของค่าเช่าและค่าบริการในปีที่ 3
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี โรงเรื อ น ค่ า ภาษี ค่ า เบี้ ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่

บริษัททาสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท มาร์เก็ต วิล 3 ปี เริ่มต้ น 21 มิถุน ายน 2557
เลจ จากัด
สิน้ สุด 20 มิถุนายน 2560
โครงการศูนย์การค้า Hua Hin Market Village ชั้น 2 ห้อง
E201 และ E201_TERR ชั้น 3 ห้ อง A313 และ E301
พื้นที่รวม 743 ตรม. เลขที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตาบล
หัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาหัวหิน)

ค่าเช่า 88,836 บาท/เดือน
เงินประกันการเช่า 533,016 บาท
ค่าบริการพื้นที่ 59,224 บาท/เดือน
เงินประกันค่าบริการ 355,344 บาท
เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 60,000 บาท
ค่าบริการส่วนกลาง 188,440 บาท/เดือน
(280 บาท/ตารางเมตร)

- สามารถต่ ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนครบกาหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 180 วัน
- หากต่ อสั ญญาขึ้ นค่ าเช่ าและค่ าบริ การพื้ นที่ ไม่ เกิ น
15% ของค่าเช่าและค่าบริการในปีที่ 3
- ค่าบริการส่วนกลาง ปรับได้ตามนโยบายของผู้ให้เช่ า
กาหนด ตามภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยทางตรงที่เกิดขึ้น
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย เฉลี่ยตามพื้นที่
- ค่าไฟฟ้า และน้าประปา ชาระตามจานวนที่ใช้จริง ตาม
อัตราที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กาหนด ปัจจุบันค่าไฟฟ้า 5.02
บาท/หน่วย และค่าประปา 20.50 บาท/หน่วย
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า
5 ก.ย. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพื้ น ที่ กั บ จุ ฬ าลงกรณ์ 3 ปี เริ่มต้ น 1 สิงหาคม 2557
มหาวิทยาลัย
สิน้ สุด 31 กรกฎาคม 2560
โครงการสยามสแควร์ วั น ชั้น 6 ห้ อง SS 6032 พื้น ที่
424.43 ตรม. ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ
เพื่อใช้ป ระกอบธุ รกิจสปา (Let’s Relax สาขาสยามส
แควร์ วัน)

ค่าเช่า 114,841 บาท/เดือน
เงินประกันการเช่า 459,364 บาท
ค่าบริการพื้นที่ 172,261 บาท/เดือน
เงินประกันค่าบริการพื้นที่ 689,044 บาท
ค่าบริการสาธารณูปโภค 84,886 บาท/เดือน
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค 339,544 บาท
เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 10,000 บาท
เงินประกันมิเตอร์ประปา 5,000 บาท
ค่าอุดหนุนการศึกษา 1,887,912 บาท
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เงื่อนไขอื่น
- สามารถต่ ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนครบกาหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้เช่า
กาหนด
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี โ รงเรื อ น ค่ า ภาษี และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
- ค่าไฟฟ้าและน้าประปาตามปริมาณการใช้จริง โดยค่า
ไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท และค่ าประปายูนิ ตละ 20 บาท
ทั้งนี้กรณี ที่ ค่ าบริการที่คิ ดจากแหล่งบริการภายนอก
เหล่านี้ขึ้นราคา ผู้ให้ บริการสามารถปรับปรุงราคาได้
โดยมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบไม่น้อยกว่า 7
วัน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5.3

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
1. ข้อกาหนดหลัก
1.1 คาจากัดความ ในนโยบายนี้
(1) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(2) “บริษัทย่อย” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับที่
กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 17/2551 เรื่ องการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
1.2 นโยบายนี้นอกจากให้ใช้กับกรณี “บริษัทฯ” เป็นผู้ลงทุนแล้ว ยังให้นาไปใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่มีการลงทุนในบริษัทอื่น จนทาให้บริษัทอื่นนั้นมีสถานะเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ “บริษัทฯ “
ทางอ้อม ในทุกๆ ทอด ด้วย
2. ธุรกิจที่จะพิจารณาลงทุน
2.1 บริษัทที่อยู่ในข่ายพิจารณาลงทุน
(1) ไม่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือมีส่วนสนับสนุนการกระทาที่ผิดกฎหมาย
(2) ไม่ประกอบธุรกิจที่ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว
(3) มีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้อย่างจาเป็น และเหมาะสม
(4) “บริษัทฯ” “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” จะไม่ถือหุ้นย้อนกลับไปยังบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของตนใน
ลักษณะที่เป็นการถือหุ้นไขว้ ยกเว้นมีเหตุจาเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายจนทาให้บริษัทฯ
ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 บุคคลที่บริษัทฯ จะพิจารณาร่วมลงทุนด้วย
(1) บริษัทฯ จะไม่ร่วมลงทุนกับ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” เว้นแต่มีเหตุจาเป็น ทั้งนี้ให้บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งนั้นร่วมลงทุนในจานวนที่ไม่ทาให้บริษั ทฯ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน
(2) หลักเกณฑ์พื้นฐานที่บริษัทฯ ใช้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะร่วมลงทุนด้วย เป็นดังนี้
 ไม่มีประวัติการกระทาการที่ผิดกฎหมาย
 มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ในวงกว้าง ที่จะช่วยสนับสนุ น
การดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่จะลงทุนร่วมกันนั้นได้เป็นอย่างดี
3. สัดส่วนหรือจานวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
3.1 ถ้าไม่เป็นการขัดกับข้อกาหนดอื่นใด บริษัทฯ ควรถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุนนั้นในทางตรง และ/
หรือ ทางอ้อมรวมกันแล้วในสัดส่ วนหรือในลักษณะที่บริษัทฯ สามารถควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายและบริหารกิจการของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนได้หรือจะได้รับประโยชน์อย่างอื่นซึ่ง
บริษัทฯ ต้องการ
3.2 จ านวนเงิ น ลงทุ น ในแต่ ละธุ ร กิ จ ให้ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งอ านาจ
ดาเนินการของบริษัทฯ
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4. การช่วยเหลือทางการเงินอื่นใดต่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4.1 การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่ไปลงทุน ต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ใช้อยู่ในตลาดหรือที่ใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดสาหรับลูกค้าชั้นดีหรือลูกค้าทั่วไป หรือสูงกว่าต้ นทุนการกู้ยืมของบริษัท
ผู้ให้กู้เล็กน้อย เพื่อบริษัทผู้ให้กู้จะได้ไม่เสียเปรียบและจะได้ขจัดข้อสงสัยในเรื่องการถ่ายโอนทรัพย์สิน
4.2 ให้ “บริษัทฯ” ค้าประกันได้เฉพาะกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่ “บริษัทฯ” ถือหุ้นโดยตรงเท่านั้น และ
เงื่อนไขการค้าประกันต้องสมเหตุสมผลกับหนี้ที่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้นได้รับ ทั้งนี้วงเงินที่บริษัทฯ
ค้าประกันต้องไม่เกินสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ
5. การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
5.1 บริษัทฯ ควรมีตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมโดยจานวนตัวแทน
ของบริษัทฯ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอย่างน้อย
5.2 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม ควรให้มีตวั แทนของบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วยเสมอ
5.3 ตัวแทนของบริษัทฯ ควรจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ที่
รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงิน
5.4 ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจาหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่มี
นัยสาคัญ บริษัทจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับการทารายการดังกล่าว
6. ขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนและการประเมินผล
6.1 การดาเนินการอนุมัติการลงทุน
การอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้น ควรมีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ของการ
ลงทุ น โดยการประเมิ น ดั ง กล่ า วจะมี ข อบเขตและรายละเอี ย ดเพี ย งใดให้ ฝ่า ยบริ ห ารพิ จ ารณาให้
เหมาะสมกับโครงการลงทุนดังกล่าว ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6.2 การประเมินผลการลงทุน
(1) ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่าเสมอ
และสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นและ
นาเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
(2) ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประสานงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการอานวยความสะดวก
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าชมกิจการหรือซักถามการดาเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้
(1) ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดาเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ในกรณีของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ ประสานงานกับตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทนั้นๆ ให้จัดส่งเอกสารให้เพียงพอที่ผู้
ตรวจสอบภายในหรือฝายตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจสอบได้
(2) ให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด แต่ ละไตรมาส เพื่ อ ที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รายงานและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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5.4

นโยบายการเปิดสาขาใหม่

ทั้งนี้ในการเปิดสาขาสปาแห่งใหม่จะดาเนินการโดยบริษัท หรือหากมีโครงการโรงแรมแห่งใหม่ในอนาคตก็จะ
ดาเนินการโดยบริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จากัด บริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจโรงแรมที่เชียงใหม่อยูแ่ ล้ว
โดยในการที่บริษัทจะเปิดสาขาเพิ่มเติมในแต่ละแห่งทางฝ่ายบริหารจะทาการศึกษาข้อมูลถึงความเหมาะสม
ประกอบไปด้วย
- พื้นที่โดยรอบของสาขาที่จะเปิดว่าเป็นแหล่งที่มีลกู ค้ากลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาใช้บริการได้สะดวก
- ขนาดพื้นที่อาคารทีจ่ ะใช้ดาเนินการสาขาเหมาะสม และเพียงพอสาหรับการเปิดสาขา
- ราคาค่าเช่า และค่าบริการของพืน้ ที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ในระยะเวลาปานกลาง
คือ รวมระยะเวลาเช่าและการต่ออายุแล้วสามารถเช่าได้ไม่ตากว่
่ า 9 ปี
- สามารถจัดหาที่พักให้พนักงานเทอราพิสท์ของบริษัทได้ ในพื้นทีใ่ กล้เคียงในราคาไม่แพง
- จัดทาประมาณการทางการเงินแล้ว คาดว่าสาขาจะสามารถทากาไรได้ และมีจุดคุม้ ทุนไม่เกินระยะเวลา 3-4 ปี
สาหรับในกรณีการจะเปิดกิจการโรงแรมเพิ่มเติมของบริษัทย่อยนัน้ หากจะทาการลงทุนเพิ่มเติมจะเป็นโรงแรมใน
ลักษณะของ Wellness Spa Resort ขนาดเล็ก แบบ Low Rise ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ห้องพัก โดยประมาณ 50 ห้องพัก จะ
ทาให้เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุน โดยจะทาเป็นโรงแรมเพื่อสุขภาพคู่ไปกับสปาของบริษัท เพื่อสนับสนุนธุรกิจร่วมกัน
เท่านั้น ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายจะเน้นทาธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้การดาเนินการขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
ของพื้นที่ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ แหล่งเงินทุน และโอกาสของการลงทุน
ในขณะนั้นๆ โดยไม่มีข้อกาหนดตายตัวว่าจะทาการลงทุนในพื้นที่ของบริษัทเอง หรือบนที่ดินเช่า อย่างไรก็ตามหากเป็น
การดาเนินการบนที่ดินเช่าก็จะต้องมีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 30 ปี และให้สิทธิในการเช่าต่อเนื่องได้ เพื่อใช้ให้คมุ้ ค่ากับการ
ลงทุนก่อสร้างโรงแรมทีต่ ้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก และมีจดุ คุ้มทุนที่นานกว่า
ทั้งนี้ จากข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสาขาดังกล่าวทางฝ่ายบริหารเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะ
ลงทุน ก็จะนาเข้าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพือ่ อนุมัติ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึง่ สินทรัพย์ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการลงทุนสาขา
ดังกล่าวต่อไป
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6.

โครงการในอนาคต

บริษั ทมี แ ผนงานที่ จะขยายสาขาเพิ่มเติมให้ได้ อย่า งน้อ ยปีละไม่ ต่า กว่า 3 สาขา ซึ่ งอาจรวมถึง สาขาใน
ต่างประเทศในอนาคต โดยฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการศึกษากฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ส่าหรับธุรกิจสปาในประเทศแถบ
เอเชีย และอาจขยายธุรกิจในการับบริหารสปาให้กับผู้ลงทุนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวขึ้นอยู่กับการจัดหาท่าเลที่ตั้งสาขาที่เหมาะสม และการพิจารณาเรื่องความเป็นไปได้ของ
โครงการโดยฝ่ายบริหารของบริษัทตามนโยบายการลงทุน
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7.

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ หรือมีคดีที่อยู่ระหว่าง
การฟ้องร้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อ
พิพาททางกฎหมายที่คดีมีผลกระทบด้ านลบ หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
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8.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

8.1

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
:
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซด์
ทุนชาระแล้ว

8.2

:
:
:
:

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สปาเพื่อสุขภาพ
483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
(662) 641 6619-20
(662) 641 6621
www.siamwellnessgroup.com
100 ล้านบาท/ 400 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

ข้อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2.3

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

9.
9.1

จานวนทุนจดทะเบียน และทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
น 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 า โ
า
00 า า
า
า
00 า น
า
า า
า
า
า
0 า
2 . 2 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ
จะมีทุนชาระแล้วเป็น 142.5 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 570 ล้านหุ้น
9.2

ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษทั มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ก่อนการเพิ่มทุน
ที่
จานวนหุ้น

1

2

3

กลุ่มนายวิบูลย์ อุตสาหจิต
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต
นายณภัทร วิวรรธนไกร
นายณรัล วิวรรธนไกร
นายณรุจ วิวรรธนไกร
กลุ่มนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์
นางประอร จิราวรรณสถิตย์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม

285,360,000
78,640,000
60,720,000
60,720,000
24,560,000
20,240,000
20,240,000
20,240,000
114,640,000
78,640,000
18,000,000
18,000,000
400,000,000

9.3

ร้อยละ

71.34
19.66
15.18
15.18
6.14
5.06
5.06
5.06
28.66
19.66
4.50
4.50
100

ภายหลังการเพิ่มทุน
จานวนหุ้น

285,360,000
78,640,000
60,720,000
60,720,000
24,560,000
20,240,000
20,240,000
20,240,000
114,640,000
78,640,000
18,000,000
18,000,000
170,000,000
570,000,000

ร้อยละ

50.06
13.80
10.65
10.65
4.31
3.55
3.55
3.55
20.11
13.80
3.16
3.16
29.82
100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี สารองตามกฎหมาย และ
สารองอื่น (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความต้องการกระแสเงินสด และเงินทุนสารองสาหรับ
การลงทุน และการดาเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบายการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็น
ครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ
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10.
10.1

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 29 สิงหาคม
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10.2

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
2. นายชัยยุทธ
เทียนวุฒิชัย
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ
จักรพันธุ์
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นางสุภี
พงษ์พานิช
กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. นางปราณี
ศุภวัฒนเกียรติ ประธานกรรมการ
6. นายวิบูลย์
อุตสาหจิต
กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายประเสริฐ
จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดั การ
8. นางฐานิศร์
อมรธีรสรรค์
กรรมการ /กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จดั การ
9. นายณรัล
วิวรรธนไกร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นายจักรพัชร์
จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
11. นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ กรรมการ
หมายเหตุ 1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2557 ของบริษทั สยามเวลเนสกรุป๊ จากัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติให้แปร
สภาพบริษัทเป็นบริษทั มหาชนจากัด และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมให้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีวาระดารงตาแหน่งตั้งแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัด
2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ได้มี
มติแต่งตั้ง นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ เป็นกรรมการบริษัท และนางสุภี พงษ์พานิช เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ของ
บริษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ หรือ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ หรือ นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์
หรือ นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
รายชื่อกรรมการ
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายพลเชษฐ์
นายชัยยุทธ
ม.ร.ว. เพ็ญศิริ
นางสุภี
นายวิบูลย์
นายประเสริฐ
นางฐานิศร์
นางปราณี
นายณรัล
นายจักรพัชร์
นางสาวรัตน์ปาลี

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
ปี 2556
ปี 2557

ลิขิตธนสมบัติ
เทียนวุฒิชัย
จักรพันธุ์
พงษ์พานิช
อุตสาหจิต
จิราวรรณสถิตย์
อมรธีรสรรค์
ศุภวัฒนเกียรติ
วิวรรธนไกร
จิราวรรณสถิตย์
ศุภวัฒนเกียรติ

9/10
9/10
8/10
10/10
9/10
10/10
9/10
8/10
5/10
-

5/6
5/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
4/6
-

หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2556 ดังนั้น กรรมการอิสระทั้งสามท่าน จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งดังกล่าว
2. นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ และนางสุภี พงษ์พานิช ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเน
สกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ให้เป็นกรรมการบริษัท

10.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ปี 2556
ชื่อ-สกุล
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
9/9
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
9/9
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
8/9

ปี 2557
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
6/6
6/6
6/6

10.4

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
นายวิบูลย์
อุตสาหจิต
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
กรรมการ / กรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดั การ
นางฐานิศร์
อมรธีรสรรค์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จดั การ
นายณรัล
วิวรรธนไกร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ-สกุล
1. นายวิบูลย์
อุตสาหจิต
2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
4. นายณรัล
วิวรรธนไกร
5. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

ปี 2556
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด
19/19
18/19
18/19
17/19
16/19
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15/15
15/15
15/15
12/15
12/15
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10.5

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษทั มีคณะผู้บริหาร จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายวิบูลย์
อุตสาหจิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
กรรมการผู้จดั การ
3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายณรัล
วิวรรธนไกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
5. นางสาวลดาพร ลิมปการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ายบัญชี-การเงิน
10.6

เลขานุการบริษทั
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มมี ติอนุมตั ิให้แต่งตัง้
นางดิสยา วิวรรธนไกร ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้
1.

จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
1.1
ทะเบียนกรรมการ
1.2
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจาปีของบริษัท
1.3
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตัง้ แต่ที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

3.

ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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10.7

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10.7.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติคา่ ตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุมต่อครัง้
โบนัสประจาปี
ประธานกรรมการ
20,000
10,000
300,000
กรรมการ
10,000
10,000
200,000
ประธานกรรมการ
20,000
10,000
300,000
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
15,000
10,000
200,000
หมายเหตุ
- หากกรรมการท่านใดได้รบั เลือกให้ดารงตาแหน่งมากกว่า 1 ตาแหน่งในบริษทั ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่
สูงที่สุดอัตราเดียว
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
- หากกรรมการท่านใดได้รบั เลือกให้ดารงตาแหน่งมากกว่า 1 ตาแหน่งในบริษทั ให้กรรมการท่านนั้นได้รับโบนัสประจาในอัตราที่สูงสุด
อัตราเดียว
- กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการของบริษัทอีก
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สาหรับในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบีย้
ประชุม ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
รายชื่อกรรมการ

ปี 2556
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ย
รายเดือน
ประชุม
(บาท)
(บาท)

ตาแหน่ง

1. นายพลเชษฐ์

ลิขิตธนสมบัติ

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

2. นายชัยยุทธ

เทียนวุฒิชัย

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

4. นายวิบลู ย์

อุตสาหจิต

ปี 2557
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ย
รายเดือน
ประชุม
(บาท)
(บาท)

160,000

72,000

134,080

68,280

80,000

72,000

85,040

68,280

80,000

64,000

85,040

68,280

160,000

36,000

62,080

29,640

5. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

80,000

32,000

31,040

29,640

6. นางฐานิศร์

อมรธีรสรรค์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ

80,000

36,000

31,040

29,640

7. นางปราณี

ศุภวัฒนเกียรติ

ประธานกรรมการ

80,000

36,000

67,040

29,640

8. นายณรัล

วิวรรธนไกร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

80,000

28,000

31,040

29,640

9. นายจักรพัชร์

จิราวรรณสถิตย์

กรรมการ
กรรมการบริหาร

80,000

20,000

67,040

25,760

880,000

396,000

593,440

262,880
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ของบริษัทในรูปของเงินเดือน มูลค่าทั้งสิ้น 8.76 ล้านบาท

น 8 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ของบริษัทในรูปของเงินเดือน มูลค่าทั้งสิ้น 2.32 ล้านบาท

น 5 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร

10.7.2 ค่าตอบแทนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
น 8 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร
ของบริษัทในรูปของ โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันสุขภาพ (ไม่รวมเงินเดือน) มูลค่าทัง้ สิ้น
1.34 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
น 5 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร
ของบริษัทในรูปของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันสุขภาพ (ไม่รวมเงินเดือน) มูลค่าทั้งสิ้น 1.33 ล้าน
บาท
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10.8

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 กรกฎาคม 2557 จานวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ไม่รวมผู้บริหาร มีดังนี้
SPA
จานวนพนักงาน (คน)
ที่

แผนก

ณ 31 ธ.ค.56

ณ 31 ก.ค.57

1

ฝ่ายบัญชี

10

13

2

ฝ่ายการเงิน

1

2

3

ฝ่ายบุคคล

2

3

4

ฝ่ายธุรการ

3

3

5

ฝ่าย IT

1

1

6

ฝ่าย Software

1

1

7

ฝ่ายจัดซื้อ

3

3

8

ฝ่ายอาคารและสถานที่

1

2

9

ฝ่ายการตลาด

5

4

10

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1

-

12

ฝ่ายปฏิบัติการ

91

107

13

ฝ่ายสโตร์

4

3

123

142

รวม
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SWR
จานวนพนักงาน (คน)
ที่

แผนก

ณ 31 ธ.ค.56

ณ 31 ก.ค.57

1

ฝ่ายบริหาร

2

2

2

ฝ่ายบัญชี

6

5

3

ฝ่ายบุคคล

1

1

4

ฝ่ายการตลาด

1

1

5

ฝ่ายปฎิบัติการ

2

2

6

ฝ่ายต้อนรับ

13

11

7

ฝ่ายครัว

22

21

8

ฝ่ายแม่บ้าน

16

15

9

ฝ่ายช่าง

5

4

10

ฝ่ายห้องอาหาร ( DECK 1 )

23

18

91

80

รวม

SWL
จานวนพนักงาน (คน)
ที่

แผนก

ณ 31 ธ.ค.56

ณ 31 ก.ค.57

1

ฝ่ายบริหาร

1

1

2

ฝ่ายผลิตภัณฑ์

2

2

3

ฝ่ายสโตร์

2

2

5

5

รวม

SWE
จานวนพนักงาน (คน)
ที่
1
2

แผนก

ณ 31 ธ.ค.56

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายอาจารย์
รวม

ณ 31 ก.ค.57
1
1
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงาน( ไม่รวมผู้บริหาร )ทั้งหมด 123 คน โดยได้จา่ ยค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่า
ล่วงเวลา เป็นจานวนเงินรวม 21,781,792.68 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)ทั้งหมด 142 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัว
เงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่า
ล่วงเวลา เป็นจานวนเงินรวม 14,825,766.77 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 กับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เอไอเอ มาสเตอร์
พูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคคลากร
บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานในระดับ
ผู้จัดการฝ่ายดาเนินการถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสังกัดที่ตนเองดูแลอยู่ และพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพืม่ ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และลูกค้าต่อไป ดังต่อไปนี้
- จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน ในระดับผู้จัดการฝ่าย ปีละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมระบบเอกสารบริการ (สต็อค, รายงานขาย) ให้แก่ผู้จัดการส่วน ขึ้นไป ปีละ 1 ครัง้
- จัดอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมของบริษัท ปีละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมมารยาทในการบริการลูกค้า ปีละ 1 ครั้ง
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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การดาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลัการสาคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลักการสาคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กร ทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดาเนินงานใด ๆ ของบริษัท กระทาด้วยความเป็นธรรม และคานึ งถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการ
สาคัญตามหลักการกากับดูและกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)
หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)
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หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)

บริษัท ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท
และการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ
เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้
1.

บริษัท จะทาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ ระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2.

มี น โยบายในการอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยในการจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของ บริ ษั ท จะใช้ แ ละ
จัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลื อกวัน
เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

3.

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการ
แสดงความเห็น รวมทั้ง การตั้ง คาถามใดๆ ต่อ ที่ ประชุ มตามระเบีย บวาระการประชุ ม ทั้ง นี้ ในระหว่า งการ
ประชุ ม จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการแสดงความคิ ด เห็ น และตั้ ง ค าถามในที่
ประชุ ม อย่ า งเต็ ม ที่ โดยประธานกรรมการจะจั ด สรรเวลาให้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยกรรมการและผู้ บ ริ ห ารที่
เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุมด้วย

4.

เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยนาข้อมูลและ
ข่ า วสารต่ า งๆ ตลอดจนรายละเอี ย ดต่ า งๆไว้ ที่ website ของบริ ษั ท โดยเฉพาะในกรณี ข องหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ข้อมูลระเบียบวาระ
การประชุ มได้ อย่างสะดวกและครบถ้ว น และมีเ วลาในการศึก ษาข้ อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้า อย่า ง
เพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้า
ก่ อ นการประชุ ม โดยบริ ษั ท ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารส่ ง ค าถามล่ ว งหน้ า พร้ อ มกั บ การน าส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริษัท

5.

บริษัท อาจใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพือ่ ให้การประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา

6.

บริษัท อาจจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และเปิดเผยให้ทปี่ ระชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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7.

การจดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม บริ ษั ท จะด าเนิ น การให้ บั น ทึ ก ให้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และบั น ทึ ก ประเด็ น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งภายหลังจาก
บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท อาจมีการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพการ
ประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัท จะนารายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ภายใน 14
วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

8.

บริษัทจะเปิดเผยมติการลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่สาธารณชนทราบในวันทาการถัดไปบน website
ของบริษัท

9.

บริษัทจะทาการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่
มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล) เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลตรงเวลาและป้ อ งกั น
ปัญหาเรื่องเช็คชารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

10.

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดย
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง

11.

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดาเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงาน
ประจาปี โดยบริษัทจะดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบคาอธิบายผลการดาเนินงานประจาปีที่ครอบคลุมเนื้อหา
สาระที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท อย่างชัดเจน และครบถ้วน

12.

ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จะท าการจั ด ท างบ
การเงิน ที่ มี ความถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เชื่ อ ถือ ได้ และครอบคลุ ม สาระสาคั ญ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รอง
ทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ และ
มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

13.

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจัดทารายละเอียดการ
คานวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่ างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทจะอธิบาย
ถึงเหตุผลและความจาเป็นหากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท
เคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง
รอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

14.

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษั ทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะดาเนินการ
จัดทารายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและ
ครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จานวนปีที่ดารง
ตาแหน่งและผลการปฏิ บัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภท
กรรมการที่เ สนอแต่ ง ตั้ง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี สรรหา การถื อหุ้ นในบริ ษัท การด ารงตาแหน่ งในบริ ษัท อื่ นทั้ ง ที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และกาหนดคานิยามกรรมการอิ สระ ในกรณีที่มี
การแต่ง ตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อต่ อผู้ถือหุ้ นเพื่ออนุ มัติแต่งตั้ งนั้นจะผ่านการพิจารณา
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กลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15.

ผู้ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท มี สิท ธิ ใ นการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จะด าเนิ น การ
จัดทารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ องค์ ป ระกอบของ
ค่ า ตอบแทนแยกตามต าแหน่ ง และ/หรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บกั บ
ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อ
ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ อนุ มั ติ นั้ น ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองอย่ า งระมั ด ระวั ง รอบคอบแล้ ว จ ากคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

16.

ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี และอนุ มั ติ ค่ า สอบบั ญ ชี โดยบริ ษั ท จั ด ท า
รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น ชื่ อ ผู้ สอบบั ญ ชี แ ละสานั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ สัง กั ด ความเป็ น อิ สระของผู้ ส อบบั ญ ชี จ านวนปี ที่
ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ายนั้ น เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง แบ่ ง แยกอย่ า งชั ด เจน
ระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น
โดยผู้ สอบบั ญ ชี แ ละค่ า สอบบั ญ ชี ที่ ถู ก เสนอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ อนุ มั ติ นั้ น ได้ ผ่า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองอย่ า ง
ระมัดระวังรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติ
เห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

17.

เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการ
เข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันทีม่ ีมลู ค่าอย่างมีสาระสาคัญของบริษทั โดยการเข้าทารายการที่เกีย่ วโยงกันของ
บริษัทนั้นจะคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

18.

บริษัทจะดาเนินการจัดทารายละเอีย ดการเพิ่มทุนที่ถูกต้องในกรณีที่มีการเพิ่มทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจาเป็นในการ
เพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบของการเพิ่มทุนที่มีผลต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถื อหุ้น เป็นต้น
โดยเรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองอย่ า งระมั ด ระวั ง รอบคอบและมี ม ติ เ ห็ น ชอบแล้ ว จาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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หมวด 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น
ต่อการดาเนินการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายดังนี้
1.

อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

2.

ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนเป็ น การล่ ว งหน้ า เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า จะเพิ่ ม วาระที่ ผู้ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอหรื อ ไม่
รวมถึงมีการกาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ

3.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กาหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ
หรื อ เพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ ว งหน้ า เว้ น แต่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ค วามเห็ น ชอบโดยให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

4.

เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้ นสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง
รายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

5.

ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

6.

สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งในทุ ก วาระ เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ ในกรณี ที่ มี ข้ อ
โต้ แ ย้ ง ในภายหลั ง และในวาระการเลื อ กตั้ ง กรรมการ จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ใช้ สิ ท ธิ ใ นการแต่ ง ตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคล

7.

มี ก ารก าหนดแนวทางในการเก็ บ รั ก ษาและป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและได้ แ จ้ ง
แนวทางดั ง กล่ า วให้ ทุ ก คนในบริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ และได้ ก าหนดให้ ก รรมการทุ ก คนและผู้ บ ริ ห ารที่ มี ห น้ า ที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

8.

ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารบริษัท รายใดมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการเข้าทารายการ
ใดๆ ให้บุคคลนั้นเปิ ดเผยความมีส่วนได้เสีย ของตนและผู้ ที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษัท สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ได้อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้บันทึกความมีส่วนได้เสียดังกล่าว
ไว้ในรายงานการประชุม
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9.

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้ น ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงปกป้องและ
รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในกาไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ งหรื อ ถอดถอนกรรมการ การแต่ ง ตั้ ง ผู้ สอบบั ญชี และเรื่ อ งที่ มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

10.

ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งแสดงความเห็ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ดั ง ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ
บริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุน้ มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง

11.

บริ ษั ท จะท าการเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารของบริษั ท ให้ แก่ ผู้ถื อหุ้ น โดยสม่ าเสมอ โดยผ่ านช่ อ งทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง website ของบริษัท

12.

บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้ นมี สิท ธิ ในการเสนอเรื่ องเพื่อ บรรจุ เป็ น วาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อ
พิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด

13.

บริ ษั ท จะด าเนิ น การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มทั้ ง เอกสารข้ อ มู ล ประกอบการประชุ ม ในวาระต่ า งๆ
รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทาง website ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1
เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

14.

บริษัทจะดาเนินการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญ
ประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นให้
มี ก ารก าหนดเป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอนอย่ า งชั ด เจน มี ก ารน าเสนอ ซั ก ถาม ออกเสี ย งลงคะแนน และสรุ ป มติ
ที่ประชุมอย่างชัดเจนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้อานวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามรถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า ก่อน
เวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

15.

บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกาหนดต่างๆ และการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จากัดสิทธิในการเข้า
ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
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16.

บริษัทได้อานวยความสะดวก และ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เช่น การประชุมดาเนินตามลาดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ

17.

ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถมาประชุ ม ด้ ว ยตนเอง บริ ษั ท ได้ อ านวยความสะดวกโดยจั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้น
ของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ website ของบริษัท และเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระ ของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

18.

บริษัทจะดาเนินการจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการ
ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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หมวดที่ 3

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชน
ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างกาไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยบริษัท จะปฏิบัติต่อผู้มีสวนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดังนี้
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาวจึงกาหนดให้พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
1.

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.

กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และมีการ
นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

3.

รายงานให้ ผู้ถือ หุ้ น ทราบอย่า งเท่า เที ย มกั น ถึ งแนวโน้ม ในอนาคตของบริษั ท ทั้ ง ในด้ า นบวกและด้ า นลบ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

4.

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

5.

บริษัท ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
ในการดาเนินธุรกิจ บริษัท ให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงาน

ของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทาธุรกรรม บริษัท จะหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐ
ดาเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทาได้
เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น
โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.

ดาเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

2.

ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัท จึงกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่ เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล

2.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

3.

การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ

4.

ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อาทิเช่น
การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน

5.

ก าหนดค่ า ตอบแทนแก่ พ นั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรม ตามสภาพตลาด การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ลั ก ษณะของงาน
ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัท ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

6.

หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

7.

เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานเสนอแนะหรื อ ร้ อ งทุ ก ข์ เ กี่ ย วกั บ การท างาน และก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ไ ข เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน

8.

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
บริษัท มุ่งดาเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นาเสนอ และ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดาเนินงาน
ดังนี้
1.

มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ
และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท คานึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

2.

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่อ งทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้า
เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
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4.

จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การให้บริการดังกล่าวต่อไป

5.

รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญ
ประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.

บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้


มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน



มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา



จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย



จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา



จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน

2.

บริษัท มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.

ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

4.

ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
บริษัท ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัท ได้ยึด
หลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.

ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้

2

กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย รายละเอียดต่อ
เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.

ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

4.

หากเกิ ด กรณี ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ต กลงกั น ไว้ ได้ บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ เ จ้ า หนี้ ท ราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัท มุ่งดาเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัท ชั้นนาในธุรกิจ ภายใต้

การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
1.

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2.

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัท

3.

ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

4.

ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

บริษัท ให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าบริษัท เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะ
ร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัท จึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
1.

มี น โยบายในการประกอบธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง สภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ส าคั ญ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

2.

มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

3.

ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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4.

เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปดาเนินธุรกิจ

5.

ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุ มชนที่บริษัท
ตั้ง อยู่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้น ทั้ ง ที่ ด าเนิน การเองและร่ ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน

6.

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัท เข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

7.

ตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน ชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต
บริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้

1.

ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทาให้บริษัท เสียประโยชน์อันชอบธรรม

2.

พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทา หรือ
ละเว้นการกระทาใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน
website ของบริษัท หรือ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะ
ได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสั่งการตรวจสอบ
ข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
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หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส
ทั้ ง รายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกั บธุรกิจและผล
ประกอบการของบริ ษั ท ที่ ต รงต่ อ ความเป็ น จริ ง ครบถ้ ว น เพี ย งพอ สม่ าเสมอ ทั น เวลา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน website ของบริษัท ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ได้อย่าง ทั่วถึง และจะทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
บริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัท
จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์ กร ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงาน
รัฐ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง ผ่ า นทางช่ องทางต่า ง ๆ ได้ แ ก่ การรายงานต่ อ ตลาดหลั กทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย สานั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และwebsite ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสาคัญ
ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจา โดย
ผ่านช่องทาง website ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บน website ของบริษัท จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่
ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้าง บริษัท และผู้บริหาร
ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่
แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
บริ ษั ท จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรรมการแต่ ล ะท่ า น บทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ บริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ในรายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ใ น ปี
ที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง การเปิ ด เผยค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในรายงานประจ าปี ข อง
บริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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6.

บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน website ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท งบการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท แบบ 56-1
และรายงานประจาปี โครงสร้างการถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบาย
ต่าง ๆ ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณสาหรับพนักงาน
และกรรมการของบริษัท
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หมวด 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท การกากับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้วางนโยบายเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้างและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจ ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกากับ
ดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยสามารถตั้ง คาถาม แสดงความคิด เห็น หรือ คัดค้า นในกรณีที่มี ความเห็นขั ดแย้ง ในเรื่ องที่มี ผลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการกากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้กาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการฯ
บริษัท กาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารก าหนดการประชุ ม อย่ า งน้ อ ยไตรมาสละครั้ ง ต่ อ ปี และมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุ กครั้ง จะต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
มีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการกาหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้
กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่อง
เพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ ข้ อ มู ลที่ เ พี ย งพอ ครบถ้ ว น ต่ อ เนื่ อ ง และทั น เวลาก่ อ นการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ทั้ ง นี้
กรรมการบริษัท สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท
มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิ ป ราย และ
เพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิดโอกาสและ สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการแต่ ล ะคน
แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็ นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาส
ทาความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่
อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเองของกรรมการ
ภายหลังจากบริษัท เป็นบริษัทมหาชน และการนาหุ้นของบริษัท ขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจาทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัท ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ บริษัท
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่ าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัท จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกาหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่
ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการ
แนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่
กรรมการของบริษัท ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมใน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการ
ปฏิบัติงาน ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย ข้อ บังคับ และระเบียบที่เกี่ ยวข้อง และจั ดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่ วงดุลที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มีการกาหนดลาดับขั้นของอานาจอนุมัติ และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป
ตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและ
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้
กาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจาปี
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา
รวมทั้งกาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการ บริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูด
และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น


ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทางาน
บริษัทได้กาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทางานเป็นลายลักษณ์อักษร และ
แจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏบัติหน้าที่ตามภารกิจของ
บริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ที่กาหนดไว้ต่อไป
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทได้กาหนดขั้นตอนในการพิจารณา
ทาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้
1.
บริษัท จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการ ที่
เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจ ารณาต่อไปว่ารายการ
นั้นมีข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงือ่ นไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัท จะใช้เกณฑ์เรื่องราคา
และเงื่อ นไขที่ บริ ษัท ให้ กับลูกค้า ทั่วไป หรือราคาและเงื่ อนไขที่ใ ช้กันทั่ว ไปในตลาดสาหรั บการท า
ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนามาใช้อ้างอิงได้
เนื่ องจากสิน ค้ าหรื อบริก ารภายใต้ก ารท าธุร กรรมนั้ นมี ลักษณะเฉพาะตั ว หรื อเพราะเหตุผลอื่น ใด
บริษัท ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย
2.
ในกรณีที่ ร ายการที่ เ กี่ย วโยงกั นเป็น รายการสนั บสนุน ธุ รกิ จปกติที่ มีเ งื่อ นไขการค้า โดยทั่ ว ไป และ
ค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือ
รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ ไ ม่ มี เ งื่ อ นไขทางการค้ า โดยทั่ วไป หรื อเป็ นรายการเช่ า หรื อให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการ
ประเภทอื่น บริษัท จะทาการคานวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาด
ใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องดาเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทารายการจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3.
บริษัท จะเสนอรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือ
พิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย
4.
บริษัท จะรายงานการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และจะเปิดเผยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกาหนด
5.
สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคั บ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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6.

7.

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริษัท จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีทั้งนี้
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีบริษัท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทารายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทารายการนั้น ๆ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยได้พิจารณา
และสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สิน อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอานาจ เช่น มีการกาหนด
อานาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทาระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบริษัทยังได้ให้ความสาคัญของ
ระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าทาการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่สาคัญที่เป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบ
การจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา
อันควร
11.2

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้า งกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
บริษัท และให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้:1.

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
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2.

พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการ และงบประมาณ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทาและนาเสนอให้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

3.

กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด

4.

ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน แผนการบริหารทุน
แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย

5.

ดาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6.

จัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว และเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึง
จัดทารายงานประจาปีของคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

7.

พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

8.

จัดให้ มีนโยบายเกี่ย วกับการก ากับดู แลกิ จการตามหลักธรรมาภิบาลที่เ ป็นลายลัก ษณ์อัก ษร และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วย
ความเป็นธรรม และพิจารณานโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่ง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

10.

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

11.

พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
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12.

พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคานิยามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

13.

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท

14.

ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

15.

จัดให้มีกลไกกากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการ
ทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
เว้นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
(ก)
เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข)
การท ารายการใดๆ ที่ ก รรมการมี ส่ว นได้ เ สี ย และอยู่ ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
พฤษภาคม 2557 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1.

สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน

3.

สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่ าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.

สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

7.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6)
7)
8)
9)

ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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8.

สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
1)

พิจารณาขอบเขตการปฏิบัตงิ าน แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้ง
บุคลากรว่าเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2)

พิจารณาการแต่งตัง้ โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง ผู้อานวยการฝ่าย หรือผู้ตรวจสอบภายใน

3)

พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

4)

พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน

9.

พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

10.

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

11,

รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

12.

13.
14.
15.

1)

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2)

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน

3)

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัท หาก
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริษัท ได้กระทาการอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงาน
พฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไปแล้ว ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณานโยบายการรับบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากสานัก
สอบบัญชีเดียวกัน
ดาเนินการตามข้อ 1-13 ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการ
มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อยและเท่าที่อานาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดาเนินการได้
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัทมาร่วมประชุมหารือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจาเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัท ส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท คนหนึ่งหรือหลายคน
กระทาการใด ๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดาเนินการ
ต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อานาจ
หน้าที่จะเปิดช่องให้ดาเนินการได้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทคือ นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ ซึ่งประสบการณ์ในอดีต ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จากัด
11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
พฤษภาคม 2557 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

2.

3.
4.

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด หรือคาสั่งใดๆ มติของที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้
ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
จัดทาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน
แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มีอานาจพิจารณาอนุ มัติเฉพาะกรณีหรือการดาเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงาน ว่าด้วย
เรื่องอานาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้
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5.

6.
7.
8.

ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดาเนินงานภายในกาหนดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทรายไตรมาส
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจาปีและงบการเงินราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
ทาการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงการต่างๆ
กาหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงกาหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
ให้แนวนโยบายคาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ

การแต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลใดๆ
1.

2.

คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองงานที่นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดาเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ดาเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่
ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับ
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัท
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11.2.4 ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
พฤษภาคม 2557 ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.

มีอานาจดาเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการตามปกติของบริษัท

2.

มีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มี
อานาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทาหน้าที่จัดการและดาเนินการแทน ทั้งนี้
การไม่มีการมอยอานาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ

3.

มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทางานในองค์กร

4.

มีอานาจกระทาการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5.

พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

6.

พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร

7.

พิจารณาการปรับตาแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจ้างและบรรจุตาแหน่งตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เงินเดือน สาหรับพนักงาน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายพนักงาน การว่าจ้างที่ปรึกษา
ภายนอก หรือ ต่อสัญญา พิจารณาวินัยและการลงโทษ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินัยพนักงาน
เมื่อกระทาความผิด การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่น โบนัสและเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน

8.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมั ติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกั บ บริษัท หรือบริษัท ย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุ มัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฏหมาย
กาหนด
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1

งบประมาณรายจ่ายลงทุน
1.1 ประจาปี
1.2 เพิ่มเติมระหว่างปี
- วงเงินรวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณรวม
- วงเงินรวมไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณ
1.3 การทบทวนโครงการลงทุนเมื่อ
โครงการลงทุนนั้นเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
- มีเหตุอื่นๆ ที่เห็นว่าควรระงับ หรือ ยกเลิกโครงการลงทุน
- คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเกินกว่ า 20% ของงบประมาณที่อนุมัติไว้
ในแต่ละรายการ
- คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณไม่เกิน 20% ของงบประมาณที่อนุมัติไว้ใน
แต่ละรายการ
1.4 การขอใช้งบประมาณลงทุนต่อครั้ง (รวมถึงเปิดสาขาใหม่)
- จานวนเงินเกิน 5.0 ล้านบาท/ครั้ง
- จานวนเงินเกิน 1.0 ล้านบาท/ครั้ง เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท/ครั้ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
2.1 ประจาปี
2.2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- วงเงินเกินกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณแต่ละประเภท
- วงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณแต่ละประเภท
- วงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณแต่ละประเภท
2.3 การขอค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ของบประมาณ
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

2
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เรื่อง งบประมาณรายจ่ายลงทุน

กบห.

ลาดับ

คก.

11.2.5 อานาจอนุมัติรายการที่สาคัญ
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2

วงเงินกู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท

- วงเงินเกิน 1.0 ล้าน บาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
- วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้าน บาท
การลงนามรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเงินและ
หนังสือสาคัญของบริษัทเพื่อบุคคลภายนอก
ค่ารับรอง ของขวัญเเละของที่ระลึกต่างๆ เเละการบริจาคเงินของบริษัทตาม
งบประมาณต่อครั้ง
- วงเงินเกินกว่า 300,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท เเต่ไม่เกิน 300,000 บาท
การวางเงินมัดจา/เงินประกัน/หลักประกันบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกบริษัทต่อ
ครั้ง (ที่มีสัญญา/ข้อตกลงกาหนดไว้)
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท เเต่ไม่เกิน 500,000 บาท
การเบิกค่าใช้จ่าย ต่อ ครั้ง
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 300,000 บาทเเต่ไม่เกิน 500,000 บาท
การบริหารเงินสกุลต่างประเทศ (การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย)
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาทขึ้นไป
- วงเงินเกินกว่า 3.0 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาทขึ้นไป
- วงเงินไม่เกินกว่า 3.0 ล้านบาท

ปจบ.

1

เรื่อง อานาจทั่วไป - การบัญชีและการเงิน

กบห.

ลาดับ

คก.
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- วงเงินเกิน 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

ปจบ.

2

(การจัดหา หมายถึง การสั่งซื้อ / การว่าจ้างทาของ / การว่าจ้างซ่อม / การว่าจ้าง
บริการ / การเช่า / การเช่าซื้อ)
การแจ้งจัดหา ( P/R )
1.1 สินค้าและวัตถุดิบต่างประเทศ ต่อ ครั้ง
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท แต่ไม่เกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 300,000 บาท เเต่ไม่เกิน 500,000 บาท
1.2 สินค้าและวัตถุดิบในประเทศ ต่อฉบับ
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท แต่ไม่เกินกว่า 5.0 ล้านบาท
1.3 อะไหล่ ,อุปกรณ์, วัสดุสานักงาน
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
1.4 งานเหมา หรืองานว่าจ้างทาของทั่วไป
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
การจัดหาทรัพย์สินถาวร ประเภทอสังหาริมทรัพย์ (ทั้งการซื้อและการเช่า)

กบห.

1

เรื่อง อานาจทั่วไป - การจัดหา
คก.

ลาดับ













-

-





-

-





-

-





-

-

2

3

การขายสินทรัพย์ (ยกเว้นประเภทอสังหาริมทรัพย์)
- มากกว่า 5.0 ล้านบาท

- มากกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
การขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
- มากกว่า 5.0 ล้านบาท

- มากกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
การท าสั ญ ญา / การลงนามในสั ญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงกั บ บุ ค คลภายนอก
(ที่ไม่ใช่เป็นการจัดหาและไม่เกี่ยวกับเรื่อง อสังหาริมทรัพย์
- วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท
- วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

หมายเหตุ



คก. หมายถึง คณะกรรมการบริษัท, กบห. หมายถึง กรรมการบริหาร,
ปจบ. หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กจก. หมายถึง กรรมการผู้จัดการ
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1

ปจบ.

เรื่อง อานาจทั่วไป - ธุรการ
คก.

ลาดับ

กบห.

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)



-
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-

-



-

-
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11.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้กาหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรืออาจมีความรู้ในเรื่องอื่น ๆ
ที่อาจนามาใช้ประโยชน์ได้กับการบริหารงานของบริษัท และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามสมควร ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่งขึ้นมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทได้ โดยให้วิธีการแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท สามารถกระทาได้ดังนี้
1.
ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
2.
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณี
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับคัดเลือกมาจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ
บริษัท โดยอาจพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการทางานที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงาน
ของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนดไว้ได้
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กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้ น โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี นัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จให้รวมถึง
รายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ให้รวมถึงการทารายการทางการค้า ที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
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6.

7.
8.

9.
10.
11.

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่เ ป็น ผู้ ถือ หุ้ นที่ มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุ ม หรือ หุ้ นส่ ว นของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการ ดาเนินงานของบริษัท
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด ทะเบียน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1.
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2.
กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3.
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัท
4.
ไม่ เ ป็ น กรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ย่ อ ยล าดั บ เดี ย วกั น เฉพาะที่ เ ป็ น บริ ษั ท
จดทะเบียน
5.
มี ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ย
คุณสมบัติ และขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.
มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7.
ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กสมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.
ให้เลขานุการบริษัท หรือ ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบภายใน
หรือ ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* ในกรณีของบริษัท ให้เลขานุการของบริษัท ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน
คณะ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกากับดูแล
ให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้น
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
โดยสามารถตั้งคาถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
วาระการดารงตาแหน่ง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นอัตราจานวน 1 ใน 3 ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่ สองภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัดนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1.
เสียชีวิต
2.
ลาออก
3.
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4.
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้ นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
5.
ศาลมีคาสั่งให้ออก
ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร โดยคัดเลือกจาก
บุคคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง
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11.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน
โดยมีการประเมินความคุ้มค่า หรือความเป็นไปได้อย่างจาเป็นแและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนั้น บริษัทจะมีการกากับดูแลดังต่อไปนี้
1.
บริษัทจะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจานวนตัวแทน
ของบริษัท เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท และ
จะมีตัวแทนของบริษัท ร่วมลงนามด้วยเสมอ
3.
ตัวแทนของบริษัทจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจรณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ
ทีร่ ับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4.
ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจาหน่ายซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญบริษัทจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับ
การทารายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเที่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท
11.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริหาร ในการนาข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1.
ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับ ผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าหน้าที่ที่ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่ สมรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภาวะ ต่ อ สานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ล
โ
275
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2.
บริษัท กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรักย์ของตน ของ
คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนาส่งสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทาและนาส่งภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น ที่ เ ป็ น ระดั บ ผู้ อ านวยการฝ่ า ยขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันทาการนับแต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น
3.
บริษัท กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่
เป็นสาระสาคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของ
บริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้วโดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร
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รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน
ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษัท กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในไปใข้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้
1.
การตักเตือนเป็นหนังสือ
2.
การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
3.
ให้ออกจากงาน
ทั้งนีบ้ ริษัท จะพิจราณากาหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
11.6

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2556 โดยแบ่งเป็น
ค่าสอบบัญชี 1,265,000 บาท และค่าตอบแทนอื่น ๆ 123,250 บาท
สาหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยแบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี 1,391,500 บาท
และค่าตอบแทนอื่น ๆ 318,560 บาท
11.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นคงให้แก่ กิจการอย่าง
ยั่งยืน ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีส่วนร่วม เกิดการรับรู้ ตระหนัก
และเข้าใจถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นและสามารถหาวิธีจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
พฤษภาคม 2557 จึง
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงของบริษัท
หน้าที่ของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
1) พิจราณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ
2) ประเมิณความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น
ๆจะเกิดขึ้น
3) กาหนดมาตราการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4) จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
5) นาเสนอมาตรการ
6) จัดกิจกรรมในการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแจ้ง / ให้ข้อแนะนาแก่หน่วยงานต่า ง ๆ
รับทราบ และปฏิบัติตามมาตรบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ให้เป็นไปทางเดียวกันทั้งองค์กร
7) กาหนดให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
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8) พิจรณาวิเคราะห์ ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท และจัดทารายงานให้กับคณะกรรมการบริหารเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
9) รายงานความเสี่ยงต่อผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส
10) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการประชุมคณะทางานบริหารความเสี่ยง ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีการจัดประชุมคณะทางาน
บริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง เป็นการประชุมในปี 2556 จานวน 1 ครั้ง และในปี 2557 จานวน 3 ครั้ง เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต เพื่อเตรียมมาตรการป้องกัน ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทอย่าง
ทันการณ์
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12

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

12.1

นโยบายภาพรวม
บริ ษั ท มี น โยบายให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษัท ย่ อ ยเป็ น ไปด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่คานึงว่า “บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การ
พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนตลอดไป” ดังนั้น บริษัทจึงดาเนินภารกิจด้วยการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อนาไปสู่
ความยั่งยืนของบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และ
ยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และผู้มสี ่วนได้เสีย
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บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการดังกล่าวโดยได้จดั ทาทาแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยบริษัทได้ดาเนินการให้บรรลุถึงภารกิจดังต่อไปนี้
(1)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัท ยึดการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย โดยเน้นการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม โดย
มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และ
ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญ
ประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.

บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้






มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคูส่ ัญญา
จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน

2.
บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชดั เจน
ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3.
ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคูส่ ัญญา ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
4.
ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อเจ้าหนี้
บริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดหลัก
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.
2.

ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับเจ้าหนี้
กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตเกิดขึ้น
ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3.
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
4.
หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนาในธุรกิจ ภายใต้การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้
1.
ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2.
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
เพื่อผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
3.
ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
4.
ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวจึงกาหนดให้พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
1.
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.
กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และมี
การนาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ โดย
สม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3.
รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4.
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
5.
บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
(2)

การต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริต และการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ
บริษัทย่อยจะไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รับปชั่น ไม่ว่าด้วยการ เรียก รับ และจ่ายสินบน โดยมีขอบเขตการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.
ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทาให้บริษัทเสียประโยชน์ โดยชอบธรรม
2.
พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้น
กระทา หรือละเว้นการกระทาใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน
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นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
1.
บริษัทได้มีการสื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกาหนดให้การดาเนินการ ทุก
กระบวนการอยู่ภายในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานเนื่องจากความประมาท
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
2.
บริษัทมีนโยบายในการดาเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้จัดทาทาแนวทางการปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
ทุกปี
3.
บริษัทมี การประเมิ นความเสี่ ยง โดยการประชุม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งทุ กไตรมาส เพื่ อ
ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชั่นและหาทางแก้ไข (ถ้ามี) เป็นต้น
4.
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด และข้อร้อ งเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน
website ของบริษัทภายใต้หัวข้อการกากับดูแลกิจการ หรือผ่านช่องทางโดยการแจ้งข้อมูลให้แก่ กรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียน และแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดย
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ จะดาเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข และดาเนินการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ โดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพใน
เกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(4)

การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ
- บริษัท ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
เช่น การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทน
- หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่งคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะ หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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(5)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดาเนินงานดังนี้
1.
มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ
เต็ม ใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท คานึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2.

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ
4.
จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการดังกล่าวต่อไป
5.

รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

นอกจากนี้ แล้ว บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบั งคับอย่างเคร่งครั ด
ดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดยมีใบรับรองสปาเพื่อสุขภาพ และ
ผู้ดาเนินการสปา เรื่องความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ตลอดจนระบบดับเพลิง และบันไดหนีไฟ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐ เป็นต้น
นอกจากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทมีระบบบริการหลังการใช้บริการ (after sale service) เพื่อ
ตรวจเช็ค ความพึงพอใจของลูก ค้า กรณี ไม่ พึงพอใจ บริ ษัท มีแ นวทางปฏิ บัติ เพื่ อให้ห ลัก การดาเนิ นธุ รกิ จเป็น ไปตาม
วิสัยทัศน์ของบริษัท
(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า บริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดาเนินกิจกรรม เพื่อชุมชน และ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้
1.
มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บงั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
2.
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
3.
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวติ และ
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้แล้ว สาขาของบริษัทยังเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพืน้ ที่สวน และ
ต้นไม้ให้มากที่สุด และให้ความสาคัญกับเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ระบบนิเวศ
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อม สาขาของบริษัท เน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้
คงเดิม จึงมีหลักการออกแบบด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษาพื้นที่สวนและต้นไม้ให้มากที่สุด
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้จัดให้ มีการดู แลรักษาสภาพแวดล้ อมโดยรอบของบริเวณสาขาทุกสาขาตลอดเวลา เพื่อให้สาขา
ทุกสาขาอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล โดยทาง
บริษัทได้จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย มีการจัดทาระบบแแยกขยะเพื่อป้องกันมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
- การลดการใช้สารเคมี
บริษัทได้ดาเนินการในด้านการลดใช้สารเคมี
โดยการจัดให้มีการนาสมุนไพรจากลูกประคบที่ใช้แล้วมาโรย
บริเวณต่าง ๆ เพื่อไล่ยุง และให้มีกลิ่นหอม รวมถึงการใช้น้ามันหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้สารเคมีเพื่อไล่ยุง
เป็นต้น
(7)

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทให้ความสาคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม โดยมุ่งดาเนินธุรกิจเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่สาขาของบริษัททตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดาเนินการเอง และ
ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรที่ดาเนินกิจการอยู่ในชุมชนมี
รายได้ที่มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน หรือสังคมให้ดีขึ้น โดยมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.
ให้เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจ
2.
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท
ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานขิงภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน
3.
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่ บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ ตามควร
แก่กรณี
4.
บริษัทมีนโยบายจัดหาพนักงานในพื้นที่ที่สาขาของบริษัทเปิดอยู่
5.
บริษัทเน้ นใช้วัตถุ ดิบในชุ มชน และสั่งซื้อ จากผู้ผลิ ตในท้องถิ่น หรื อ บริษัทผู้ ขายในประเทศ ในการ
ตกแต่งสาขาของบริษัท

(8)

การมีนวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีนโยบายเผยแพร่นวัตกรรมจากธุรกิจสปา เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาธุรกิจสปาไทยอย่างยั่งยืน โดย
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จะดาเนินการจัดให้มีการเผยแพร่ธุรกิจด้านสปาไทย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าฝึกงาน
ให้เรียนรู้ธุรกิจสปาไทย เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม จากธุรกิจสปาไทยต่อไป
12.2

และ/หรือ

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทมีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนี้
12.2.1 การจัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลากร
บริษัทกาหนดแผนพัฒนาบุคคลากรประจาปี และส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่าเสมอ
โดยการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกท่านเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทางานเป็นองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมการให้บริการ
เป็นต้น
12.2.2 การจัดทารายงาน
บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
ผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการ โดยจะเปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี เพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.3

การดาเนินธุรกิจที่มผี ลประทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่ม-ี

12.4

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
1.
บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม
กิจการ ในปี 2556
2.
บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาใน
โครงการบริษัทต้นแบบในการดาเนินกิจการ ในปี 2556
3.
บริษัท มีการเปิดโอกาสให้นัก ศึกษาที่มีคุณ สมบัติ เข้ามาฝึก งานที่ บริษัท เพื่อ เรียนรู้การทางานจาก
สถานการณ์จริงกับลูกค้า โดยมีระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ากว่า 90 วัน โดยที่ในขณะฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับค่าจ้างรายวัน
ขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด (ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน)
4.
บริษัทมีการเผยแพร่การดาเนินงาน โดยบริษัทมีการเปิดให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่
สนใจเพื่ อ เรี ย นรู้ด้ านธุร กิ จ สปาไทย ได้แ ก่ คณะแพทย์ ท างเลื อกมหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม่ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น (นับตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน)
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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
บริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2557 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เพื่อทาหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัท และบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท แอค-พลั ส คอนซั ล แตนท์ จ ากั ด (“ผู้ ต รวจสอบภายใน”) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากบริษัท ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ทาการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของ บริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอและและติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในการ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องตามแผนการตรวจระบบควบคุมภายในที่กาหนด ซึ่งรวมถึงแนว
ทางการประเมินของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 5
ด้าน ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

สภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง
มาตรการควบคุม
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม

โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการของบริษัท และบริษัทย่อย และธุรกรรมรายการระหว่างกันของบริษัท และ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
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บริษัท ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตาม
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและได้ทาการ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2557 เป็นราย
ไตรมาส โดยว่าจ้างให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งให้ติดตามผลการตรวจสอบและนามา
รายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงจากผลการประเมิน ซึ่ง
ประเมินโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2557 ทั้งนี้ โดยได้จัดทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับขนาดของบริษัท และสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริษัท ได้ว่าจ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและจัดทาระบบตรวจสอบ
การควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานทุกฝ่ายงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
ได้จัดทารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทมีรายละเอียด
ดังนี้
จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว
บริษัท มีกาหนดแผนการดาเนินการกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการดาเนินงาน ที่มีการควบคุม
ภายในเพียงพอตามควร และมีส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงบางประการ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพการควบคุมโดยรวม
สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า บริษัท จะสามารถดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายและนโยบายตามที่
คาดหวังได้ โดยสามารถสรุปได้เป็นข้อเสนอแนะให้บริษัท โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะสาคัญที่บริษัท ควรเร่งพิจารณา
ดาเนินการ และข้อเสนอแนะที่บริษัท ควรพิจารณา

ทั้งนี้จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในส่วนของการตรวจไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มี
ประเด็นที่คงค้างเกี่ยวกับข้องกับระบบการออกเอกสารการขายและระบบงานบริหารงานบุคคลโดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้
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การตรวจสอบติดตามการดาเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่
3/2556 ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 และติดตามต่อเนื่องตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2557 มีบทสรุปโดยรวมดังนี้
ลาดับที่

ระบบ

รายงานครั้งที่

1.

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.1
1.2
1.3
1.4

ระบบสินทรัพย์ถาวร
ระบบการขายและรับเงิน
ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

2.
2.1
2.2
2.3

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (SWL)
ระบบการขายและรับเงิน
3/2556
ระบบซื้อและจ่ายเงิน
3/2556
ระบบบริหารสินค้า
3/2556
รวม

3.

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด (SWR)

3.1
3.2
3.3

ระบบการขายและรับเงิน
ระบบซื้อและจ่ายเงิน
ระบบบริหารสินค้า
รวม

4.
4.1
4.2
4.3

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (SWE)
ระบบซื้อและจ่ายเงิน
3/2556
ระบบบริหารสินค้า
3/2556
การบันทึกบัญชี
3/2556

3/2556
1/2557
1/2557
1/2557

3/2556
3/2556
3/2556

รวม

จานวนข้อตรวจพบ / ระดับความเสี่ยง

1 ข้อตรวจพบ /ปานกลาง
1 ข้อตรวจพบ / ต่า
1 ข้อตรวจพบ / ต่า
1 ข้อตรวจพบ / ต่า
4 ข้อตรวจพบ

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

4 ข้อตรวจพบ / ต่า 1 ข้อ ปานกลาง 3 ข้อ
1 ข้อตรวจพบ /ปานกลาง
1 ข้อตรวจพบ / ต่า
6 ข้อตรวจพบ

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

2 ข้อตรวจพบ / ต่า
2 ข้อตรวจพบ /สูง 1 ข้อ ปานกลาง 1 ข้อ
1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง
5 ข้อตรวจพบ

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง
1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง
1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

3 ข้อตรวจพบ
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– สถานะ
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ผลการตรวจสอบ : รายงานผลการติดตามการดาเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบ
ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2556 และครั้งที่ 1/2557
การตรวจสอบติดตามการดาเนินการของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อข้อตรวจพบ ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2556
ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 และติดตามต่อเนื่องตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผลการ
ตรวจสอบเป็นดังนี้
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ

1.
1.1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานครั้งที่ 3/2556
ระบบสินทรัพย์ถาวร

การควบคุมด้านการรับ / โอนย้าย / จาหน่ายทรัพย์สินและตรวจสอบสินทรัพย์ตัวจริง : บริษัท ฯ มีระเบียบปฏิบัติเรือ่ ง
สินทรัพย์ถาวร ซึ่งกาหนดอยู่ในนโยบายบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับนโยบายสินทรัพย์ถาวร ดังนี้
 กาหนดให้มีการขึ้นทะเบียนและติดรหัสที่ตัวสินทรัพย์
 กาหนดให้ฝ่ายที่ครอบครองสินทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินนัน
้ ๆ
 กาหนดผู้รบ
ั ผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินตัวจริง ให้ฝ่ายบัญชีเข้าร่วมตรวจนับร่วมกับผู้รับผิดชอบ
ทรัพย์สินนั้น ๆ โดยตรวจนับทั้งด้านปริมาณ / การจัดเก็บดูแล และสภาพของทรัพย์สินนั้น
 กาหนดให้มีการตรวจนับสินทรัพย์ทุกสาขา / ทุกรายการ และรายงานอย่างน้อยปีละครั้ง
บริษัท ฯ มีการกาหนดอานาจอนุมัติในการจาหน่าย และตัดจ่ายทรัพย์สินตามอานาจดาเนินการ
บริษัทมีการดูแลบารุงรักษาเพื่อการใช้งานตามสภาพ หากเป็นทรัพย์สินที่ต้องใช้ผู้ชานาญเฉพาะ มีการใช้บริการจาก
Outsource ตามระยะเวลาบริการอย่างสม่าเสมอ

1.1.1

ในระหว่ า งปี 2556 บริ ษั ท มี ก ารตรวจนั บ
สินทรัพย์ถาวรทุ กสาขา เว้ นแต่ สาขาพัทยา
โดยสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ ได้มีการขออนุมัติ
ตัดจาหน่ายทรัพย์สินในระหว่างปีแล้ว
 บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารติ ด Tag ที่ ตั ว
สินทรัพย์ เว้นแต่อุปกรณ์ / วัสดุตกแต่ง ที่โดย
สภาพไม่สามารถติด Tag ได้ มีการควบคุม
โดยระบุ ส ถานที่ ใ นการจั ด วางที่ ชั ด เจนใน
ทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารซื้ อ
เพิ่ ม เติ ม ในระหว่ า งปี 2556 มี ก ารติ ด Tag
ครบถ้ ว น เว้ น แต่ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม บาง
รายการยังติด Tag ไม่ครบถ้วน

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิด ประสิท ธิ ผ ล บริษัท ควรเร่ ง
ดาเนินการติด Tag ที่ตัวสินทรัพย์ให้
ครบถ้ ว น ท าการทบทวนทะเบี ย น
สิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ข้ อ มู ล
ต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ รวมทั้งข้อมูล
ของผู้ ค รอบครอง / ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ /
สถานที่ จั ด วาง ที่ ชั ด เจนครบถ้ ว น
และดาเนินการตรวจนับสินทรัพย์ให้
ครบทุ ก รายการ เปรี ย บเที ย บกั บ
ทะเบียนสินทรัพย์
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บริ ษัท ได้ ท าการตรวจนั บ สิ น ทรัพ ย์
ถาวรทั้ ง หมดอี ก ครั้ ง ในระหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคม 2557 เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้ว น และถูกต้ องของสิน ทรัพย์ ทั้ ง
โดยปริมาณ / สภาพ ตรงตามทะเบียน
สินทรัพย์และรายงานสินทรัพย์ทางบัญชี
และติด Tag ที่ตัวสินทรัพย์หลัก ๆ แล้ว
สถานะ : ดาเนินการแล้ว



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ
ที่

1.2
1.2.1

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)
ผลกระทบ :ทรัพย์สินตามทะเบียนอาจไม่มี และรายงานสิ น ทรั พ ย์ ท างบั ญ ชี
อยู่จริง และที่มีอยู่จริงอาจไม่มีตามทะเบียน รวมทั้ ง รายงานเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่
โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน / ใช้ ง านไม่ ไ ด้ และ
ผลกระทบ : ปานกลาง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ตั ด ค่ า เสื่ อ มครบจ านวน
ความเสี่ยง : ปานกลาง
แล้ ว แต่ ยั ง ใช้ ง านอยู่ และเสนอ
พิจารณาอนุมัติตัดจาหน่าย หากการ
ตรวจนับพบสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

รายงานครั้งที่ 1/2557
ระบบการขายและรับเงิน
 ตรวจพบการไม่ระบุเลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน
ในเอกสาร Product Sale Slip บางรายการ
สาหรับสาขาพาวิลเลี่ยน, สาขาสมุย, และ
สาขาภูเก็ต 4 และไม่ระบุพนักงานขาย
สาหรับสาขาภูเก็ต 4 และเทอร์มินอล 21
ผลกระทบ : ข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ครบถ้วน อาจ
ทาให้ยากต่อการตรวจสอบและควบคุม
ระดับความเสี่ยง : ต่า

ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
วิธีการตรวจสอบการคานวณผลตอบแทน
1.3.1 Therapist โดยสรุป ดังนี้
ใช้ข้อมูลตารางคิวและสอบยันกับคูปอง
พนักงาน โดยวิธีการคานวณ สานักงาน
ใหญ่จะคานวณผลตอบแทนจากตารางคิว
หมอ และคูปองบริการ โดยดูจากแพคเกจ
เทียบกับอัตราผลตอบแทนที่กาหนดไว้ และ
เปรียบเทียบกับไฟล์ทสี่ าขาส่งมา ซึ่งสาขา
คานวณจากคูปอง หากเกิดผลต่างจะทา
การตรวจสอบซ้า ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทน
จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 และ 30
ของเดือน ผ่านระบบของธนาคารไทย
พาณิชย์

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ



บริษัทควรกาชับให้มีการระบุ
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ชื่อพนักงาน ใบ
เอกสาร Product Sale Slip ให้
ครบถ้วน และแจ้งผู้จัดการสาขาให้
กากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
ระบบโดยเคร่งครัด

จากการทดสอบรายการขายของ
สาขาต่ า ง ๆ พบว่ า แต่ ล ะสาขามี ก าร
ปฏิบั ติ ต ามระบบในเรื่อ งการระบุข้ อมู ล
และรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในเอกสาร
Product Sale Slip ครบถ้วน
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

การตรวจสอบการคานวณ
ผลตอบแทน Therapist ไม่ควรอยู่ใน
หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ และควร
พิจารณาใช้เครื่องมือหรือระบบ
โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ และ
คานวณผลตอบแทนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และการโอนงานให้ฝา่ ย
บุคคล

บริษัทได้ใช้ระบบโปรแกรม POS
เพื่อช่วยในการควบคุมและตรวจสอบการ
ทางานของพนักงานเทอร์ราพิสต์แบบ
real-time จัดการด้านเวลาทางาน
โปรแกรมทรีทเมนท์ / แพ็คเกจที่ให้บริการ
และผลตอบแทนที่ได้รบั สามารถเรียกดู
รายงานการทางานย้อนหลังได้



1.3
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ปัจจุบันการคานวณผลตอบแทน
Therapist เป็นหน้าที่ของคุณเสาวนีย์ ซึ่ง
โดยตาแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และใช้
Excel ในการคานวณ
ผลกระทบ : การคานวณผลตอบแทนอาจ
ผิดพลาด / ล่าช้า
ระดับความเสี่ยง: ต่า


ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ
รายงาน Daily Commission Detail
Report แต่ละสาขาต้องตรวจสอบทุกวัน
และส่งข้อมูลเป็นซอฟท์ไฟล์มายัง
สานักงานใหญ่ตามรอบการจ่ยเงิน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งให้
ฝ่ายบุคคลดาเนินการตามขั้นตอนการ
จ่ายเงินต่อไป
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

1.4
1.4.1

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีการจัดทา Check List
ตรวจสอบลิขสิทธิข์ องซอฟท์แวร์สาหรับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอยู่ระหว่างการ
สอบเทียบราคาเพื่อซื้อให้ครบถ้วน
ผลกระทบ : อาจมีการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

2.
2.1
2.1.1

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (SWL) – รายงานฯ ครั้งที่ 3/2556
ระบบขายและรับเงิน

การพิจารณาสินเชื่อ เครดิตเทอม  การพิจารณาสินเชื่อ เครดิต
 บริษัทมีการจัดทาใบเปิดหน้าบัญชี
และข้อมูลลูกค้า มีข้อตรวจพบ ดังนี้
เทอมของลูกค้าทุกราย ควรมีการ
ลูกค้า สาหรับการพิจารณาสินเชื่อ เครดิต
- ไม่มีการจัดทาใบเปิดหน้าบัญชีลูกค้า
จัดทาใบเปิดหน้าบัญชี เสนอข้อมูล
เทอมของลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียด และ
- เอกสารประกอบการเปิดหน้าบัญชีฯ ไม่
ความน่าเชื่อถือ เงื่อนไขการชาระเงิน เอกสารประกอบ เพื่อเสนอพิจารณา
ครบถ้วน
และรายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้งเอกสาร อนุมัติครบถ้วน
- เครดิตเทอมในใบเปิดหน้าบัญชีฯ / ใน
ประกอบ เพื่อเสนอผุ้มีอานาจอนุมัติ
ข้อมูลฐานลูกค้าตามระบบโปรแกรม
INVOICE ไม่ตรงกับในโปรแกรม
สินเชื่อ, เครดิตเทอมและเงื่อนไข
มีการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับ
- ไม่พบเอกสารการทบทวนเครดิตลูกค้า
การค้า และตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลในใบเปิดหน้าบัญชีที่ได้รับอนุมัติ
- ฐานข้อมูลลูกค้าในระบบโปรแกรม บันทึก
ของเครดิตเทอมและเครดิตลิมิตตาม
การทบทวนเครดิตลูกค้า บริษัท
รายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน
ใบเปิดหน้าบัญชีที่ได้รบั อนุมัติกับ
กาหนดให้มีการทบทวนปีละครั้ง หรือเมื่อ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง
ข้อมูลในระบบโปรแกรมให้ถูกต้อง
มีการขอแก้ไขวงเงินสินเชื่อ เครดิต และ
ตรงกัน
ข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า
บริษัทควรกาหนดให้มีการ
สถานะ : ดาเนินการแล้ว
ทบทวนเครดิตลูกค้าอย่างน้อยปีละ
ครั้ง หรือเมื่อมีการขอแก้ไขข้อมูล
สินเชื่อและเครดิตของลูกค้า

2.1.2



การกาหนดรหัสลูกค้าในระบบ
โปรแกรม ยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่ม / ประเภท หรือ
ใช้อักษรสัญลักษณ์ไปในทิศทางแบบ
เดียวกัน เช่น

ฝ่าย Software ได้จัดทา
แผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบ
ออฟฟิศ เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ โดยกาหนดแผนงานติดตั้ง
ซอฟต์แวร์แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2557


บริ168
ษัทควรกาหนดรหัสลูกค้าใน
ระบบโปรแกรมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบและอ้างอิง


การดาเนินการจัดซื้อและติดตั้ง
ซอฟท์แวร์ เป็นไปตามกาหนดแผนงาน
ของบริษัทฯ
สถานะ : ดาเนินการแล้ว



บริษัทได้ดาเนินการแก้ไขฐานข้อมูล
รหัสลูกค้าในระบบโปรแกรมที่มีการ
Active อยู่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
การตั้งรหัสลูกค้าของบริษัทแล้ว



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ

2.1.2

การกาหนดรหัสลูกค้าในระบบ
โปรแกรม ยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่ม / ประเภท หรือ
ใช้อักษรสัญลักษณ์ไปในทิศทางแบบ
เดียวกัน เช่น
รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า
A001 Hotel Asia Pacific Hotel
MADHAVI Madhavi
L&H L&H Property Co., Ltd.
บ001-BTS บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
ท-001 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ระดับความเสี่ยง : ต่า

บริษัทควรกาหนดรหัสลูกค้าใน
ระบบโปรแกรมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบและอ้างอิง

2.1.3

การให้เลขที่ INVOICE เป็นการให้
เลขที่โดย Manual ไม่มีการควบคุมการใช้
เลขที่ / INVOICE ที่ยกเลิกบางรายการ ไม่มี
การเปลี่ยนสถานะให้เป็นการ "ยกเลิก" / การ
ออกใบกากับภาษี (แบบเต็ม) มีรายละเอียด
ชื่อ, ที่อยู่ไม่ครบถ้วน (ระบุเป็น เงินสด)
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การให้เลขที่ INVOICE ควรมี  จากการตรวจสอบติดตาม พบว่า
การควบคุมการใช้ / การให้เลขที่ ให้ ใบกากับภาษี (แบบเต็มรูป) มีการจัดทา
มีการเรียงตามลาดับเลขที่ และตาม ข้อมุลที่ครบถ้วนและมีการควบคุมการใช้
วันที่
เลขที่
รายการ INVOICE ที่มีการ
INVOICE ที่มีการยกเลิก ซึ่งผ่านการ
ยกเลิก ซึ่งผ่านการตรวจสอบผู้อนุมัติ ตรวจสอบผู้อนุมัติ มีการเปลี่ยนสถานะ
ควรทาการเปลี่ยนสถานะในระบบ
ในระบบโปรแกรมทันที
โปรแกรมทันที
สถานะ : ดาเนินการแล้ว
บริษัท ฯควรมีการชี้แจง และ
อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบกากับภาษี ให้ระบุรายละเอียดใน
ใบกากับภาษีให้ครบถ้วนตามที่
ประมวลรัษฏากรกาหนด
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บริษัทได้ดาเนินการแก้ไขฐานข้อมูล
รหัสลูกค้าในระบบโปรแกรมที่มีการ
Active อยู่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
การตั้งรหัสลูกค้าของบริษัทแล้ว
สถานะ : ดาเนินการแล้ว



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

2.1.4

ใบกากับภาษีบางฉบับไม่มีลายเซ็น
ผู้รับสินค้า ตรวจพบ 12 รายการ จากจานวน
ที่ตรวจสอบทั้งหมด 103 รายการ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นรายการของลูกค้าต่างจังหวัดและ
ต่างประเทศ
 การลงนามในเอกสารใบกากับภาษี
ส่วนตาแหน่งผู้รบั มอบอานาจพบบางฉบับ
เซ็นไม่ครบ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

2.2

ระบบซื้อและจ่ายเงิน

2.2.1

พบการเซ็นเอกสารการจ่ายเงินใน
ตาแหน่ง ผู้จัดทา และ ผู้อนุมัติ ยังไม่
ครบถ้วนจานวน 4 ชุด ดังนี้ PS56/11007
PS56/12012 PS56/11012 PS56/12013
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

2.3

ระบบบริหารสินค้า

2.3.1

การจัดเอกสาร ใบรับสินค้า จัดเก็บไม่
ครบถ้วนและไม่เรียงลาดับ บางฉบับเก็บ
เอกสารอยู่ในแฟ้มใบรับสินค้าจากการผลิต
ระดับความเสี่ยง : ต่า







ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ



บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน





บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน



การจัดเก็บเอกสาร ควร
จัดเก็บเรียงตามลาดับเลขที่ และ
จัดเก็บเอกสารแยกแฟ้มตาม
ประเภทของรายการ
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จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

จากการตรวจสอบติดตาม บริษัท
ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และ
ไม่พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

จากการสอบทานการจัดเก็บ
เอกสาร บริษัทได้ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว และไม่พบข้อตรวจพบ
ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

3.

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด (SWR)

3.1

ระบบขายและรับเงิน

3.1.1

3.1.2



ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ

สาเนาใบ Captain Order ที่

บริษัทได้ดาเนินการเปลี่ยนรูปแบบ
ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากเปลี่ยนระบบ
ของใบ Captain Order และมีการ
การทางานไปยังครัวผ่าน POS ไม่
ควบคุมการใช้เลขที่ การสั่งงานไปที่ครัว
ควรนามารับ Order อื่น เพื่อให้การ ผ่านระบบ POS โดยใบ Captain Order
รับ Order สามารถตรวจสอบและ
จะส่งไปที่ cashier เเละ cashier ทาการ
ควบคุมตามเลขที่ของ Captain
ตรวจสอบและ post captain order ใน
order ได้ และเมื่อทาการสั่งพิมพ์
ระบบ POS
แบบฟอร์มใหม่ ควรพิจารณาจานวน สถานะ : ดาเนินการแล้ว
สาเนาของเอกสารให้เหมาะสม



การรับ Order ที่ Deck 1 สาหรับ
อาหาร ใช้สาเนาใบ Captain Order ในการ
รับ Order (Food Order)
ระดับความเสี่ยง : ต่า



เอกสาร GUEST FOLIO,
RECEIPT/TAX INVOICE ไม่มีลายเซ็นของ
ลูกค้า (Guest's Signature)
ระดับความเสี่ยง : ต่า



บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน

บริษัทได้ปรับระบบโปรแกรม POS
ให้ออกเป็นใบกากับภาษีอย่างย่อ ซึ่งทา
ให้ไม่ต้องมีลายเซ็นลูกค้า เเละใบกากับ
ภาษี (เต็มรูป) จะออกเมื่อลูกค้า request
เท่านั้น

บริษัทควรติดต่อขอวงเงิน
เครดิต และเครดิตเทอมกับบมจ.
สยามแม็คโคร และ Suppliers ราย
อื่น ๆ ที่จาหน่ายวัตถุดบิ และของสด
เพื่อให้การจัดหา / จัดซื้อ และ
จ่ายเงิน เป็นไปตามระบบควบคุม
ภายในโดยปกติของบริษัท ซึ่งผ่าน
ระบบการคัดเลือกผู้จาหน่าย วงเงิน
เครดิต เครดิตเทอม การตั้งเจ้าหนี้
และการจ่ายเงินโดยระบบเช็คหรือ
การโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีใน
นามของ Suppliers รายนั้นๆ

บริษัทได้วงเงินสินเชื่อและเครดิต
เทอมจากบริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) โดยเริ่มใช้วงเงินได้ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2557
สาหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบและของสดซึง่
เป็นรายการซื้อหลัก ๆ บริษทั ได้ขอเครดิต
จากผู้จาหน่าย และกาหนดวิธีการชาระ
เงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารแทนการ
ซื้อด้วยเงินสด ทาให้บริษทั สามารถลด
และจากัดการซื้อของที่ตลาดด้วยเงินสด
ลงได้อย่างมาก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

3.2

ระบบซื้อและจ่ายเงิน

3.2.1

มีการจ่ายค่าสินค้าบมจ.สยามแม็ค
โคร ด้วยบัตรเครดิต Citibank บุคคล และมี
การซื้อวัตถุดิบและของสดโดยการชาระเงิน
สด
ระดับความเสี่ยง : สูง
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ
ที่
3.2.2

3.3

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง
เงินสดย่อยที่เชียงใหม่ มีการใช้วงเงินสด
ย่อยข้ามวงเงินระหว่างบริษัท (SWGCommission, SWG, SWR)
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง


ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ



ไม่ควรมีการใช้เงินสดย่อย
ข้ามวงเงิน เพื่อป้องกันเงินสดย่อย
ไม่พอ ควรกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้
เร็วขึ้น และควรมีเงินสดย่อยคงเหลือ
ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายใน
ระยะเวลาที่รอการเบิกชดเชย



จากการที่ฝ่ายบัญชีและการเงินได้
ปรับขั้นตอนการส่งเงินเบิกชดเชยเงินสด
ย่อยให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 4 วัน และ
กาหนดวัตถุประสงค์ / ประเภทของ
ค่าใช้จ่ายจากวงเงินแต่ละวง โดยแจ้ง
ผู้ปฏิบตั ิงานให้ใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของวงเงินสดย่อย จากการ
ตรวจสอบติดตาม พบว่าการใช้เงินสด
ย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และวงเงิน
ของแต่ละบริษัทโดยไม่มีการใช้ข้ามวงเงิน
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน



ระบบบริหารสินค้า

3.3.1 การลงลายมือชื่อผู้จัดทา / ผู้ตรวจสอบ /
ผู้อนุมัติในเอกสาร ไม่ครบถ้วน ได้แก่
 ใบจ่ายสินค้าภายใน ไม่มีลายเซ็น
ผู้ตรวจสอบ
 ใบตรวจนับเครื่องดื่มที่ DECK 1
ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ไม่มีการ
ลงลายมือชื่อ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง
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จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

4.

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (SWE)

4.1

ระบบซื้อและจ่ายเงิน

4.1.1

เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ประทับตรา "จ่ายแล้ว" ไม่ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง


4.2

ระบบบริหารสินค้า

4.2.1

เอกสารการตั้งหนี้ RR ไม่มีการลง
ลายมือชื่อผู้จัดทา / ผู้ตรวจสอบ และผูอ้ นุมัติ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

4.3

การบันทึกบัญชี

4.3.1

บริษัทใช้เอกสาร JV ในการบันทึก
รายการนาเงินสดฝากธนาคาร (เอกสาร JV
ควรใช้สาหรับรายการปรับปรุง) และไม่มี
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง





ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ



เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ควรประทับตรา “จ่ายแล้ว” เพื่อ
ป้องกันการจ่ายซ้า



บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน





จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

การบันทึกรายการนาเงินสด  จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ฝากธนาคาร ควรใช้ Module ของ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
การนาเงินฝากธนาคารในระบบ
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
โปรแกรม ไม่ควรใช้ใบสาคัญรายวัน สถานะ : ดาเนินการแล้ว
ทั่วไป ซึ่งโดยปกติใช้สาหรับรายการ
ปรับปรุงทางบัญชี ซึ่งต้องมีผู้ตรวจ
สอบและอนุมัติรายการปรับปรุง
ดังกล่าวทุกครั้ง
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13.2

ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมี
ความเห็นในงบการเงินดังกล่าวว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย ทีผ่ ู้สอบบัญชี ได้จากการพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานทางการเงินสาหรับการกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปในการแส ดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และได้เสนอข้อสังเกตบางประการของระบบการควบคุมภายในทีท่ างผู้สอบบัญชีตรวจพบ และได้เสนอแนะต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในหรือก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุปให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมถึงการติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 2
ปี 2557 สรุปได้ดังนี้
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ข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 2 ปี 2557
ข้อสังเกต
คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
1 กลุ่มบริษัทได้มีการจัดทารายงาน กลุ่มบริษัทยังใช้เวลานานในการปิดบัญชี อย่างไรก็ดี
ทางการเงินตามมาตรฐานการ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้เวลาในการปิดบัญชีลดลง
รายงานทางการเงิน โดยมี
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ข้อสังเกตว่าบริษัทใช้เวลาในการ
รายการปรับปรุงงบการเงินใน Q1’2557 และต้องขอ
ปิดบัญชีเป็นเวลานานเนื่องจาก
ข้อมูลจากบริษัทเพิม่ เติม ทั้งนีท้ างบริษัทได้หารือกับผู้
บริษัทยังคงมีรายการปรับปรุงงบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การเงิน
แล้วข้างต้น
2 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด บริษัทได้ลดปริมาณการซื้อของสดโดยการชาระด้วย
ที่เป็นบริษัทย่ อย มีการซื้อของสด เงินสดอย่างมีสาระสาคัญ โดยยังคงเหลือบางรายการ
บางส่วนในระหว่างปีโดยการชาระ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถหาซื้ อ จากผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ได้ เ ช่ น
ด้ ว ย เ งิ น ส ด จ า น ว น เ งิ น มี ใบเตย ใบตอง และวัตถุดิบต่าง ๆ เป็นต้นนอกจากนี้
สาระส าคั ญ ท าให้ อ าจเกิ ด ความ บริษัทฯได้ยกเลิกการใช้บัตรเครดิตผู้บริหารในการซื้อ
เสี่ยงในเรื่องของข้ อผิดพลาดหรื อ วัตถุดิบของบริษัทฯ โดยการขอเปิดเครดิตทดแทนใน
การทุ จ ริ ต ได้ ง่ า ยนอกจากนั้ น เดือน มีนาคม 2557เช่น บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
รายการซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ของบริ ษั ท ใน (มหาชน) ได้ให้เครดิต 15 วันด้วยวงเงิน 500,000 บาท
ระหว่างปี 2556 บางรายการมีการ
จัดซื้อโดยใช้บัตรเครดิตส่วนตัวของ
ผู้บริหาร

ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
จากการสอบทานพบว่า กลุ่มบริษัทสามารถปิดบัญชีได้ตามที่กาหนดและให้ผู้สอบบัญชีเข้าสอบ
ทานงบการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยงบการเงินระหว่างกาลสาหรับไตรมาสที่
2/2557 ได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2557

จากการสอบทานพบว่า
 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ได้ทาการยกเลิกการใช้บัตรเครดิตผู้บริหารตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2557 โดยบริษัทได้ทาการขออนุมัติวงเงินเครดิตกับบริษัท สยามแมค
โคร จากัด (มหาชน) จานวน 500,000 บาท ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยออกหนังสือค้า
ประกันให้กับบริษัทดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 1
มีนาคม 2558)
 ยอดซื้อของสดของบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ที่มีการจ่ายชาระด้วยเงินสดมี
จานวนลดลงเนื่องจาก บริษัทซื้อของสดสาหรับรายการที่มีขายที่ สยามแมคโคร ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น
จากข้ อ เท็จ จริ ง ข้ างต้ น ท าให้ เ ชื่ อ ได้ ว่า แนวทางปฏิ บั ติข องบริ ษั ทช่ ว ยลดความเสี่ ยงในเรื่ อ ง
ข้อผิดพลาดและการทุจริตได้
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ข้อสังเกต
3 กลุ่มบริษัทจัดทารายงานอายุสินค้า
คงเหลือที่มีไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยไม่ไ ด้ใช้วั น
หมดอายุ (Expired date) ของ
สิ น ค้ า คงเหลื อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการ
จั ด ท าทั้ ง นี้ ฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท
ชี้แจงว่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
มี จ านวนไม่ ม ากและมี ร ายการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
กิจการไม่สามารถใช้วันหมดอายุในการจัดทารายงาน สานักงานได้เข้าทาการตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าคงเหลือโดยเลือกคลังสินค้าที่สานักงานใหญ่
อายุสินค้าได้ ยังคงใช้วิธีเดิมใช้วันที่รับสินค้าบวกด้วย และคลังสาขา จานวน 3 สาขา คือ สาขาแมนดาริน สาขาเทอร์มินอล 21 และสาขาพัทยา พบว่า
Lead time การบรรจุและส่งสินค้าประมาณ 15 วัน
สาหรับขนส่งและผลิตจากผู้จัดจาหน่ายsupplier โดย บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 คลังสินค้าสานักงานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้สาหรับบริการและสินค้าที่มีการรับคืน
สิน ค้ าคงเหลื อเหล่า นี้ เป็ น สิ นค้ า ประเภทสั่ง ท าตามที่
จากสาขาต่างๆ ที่วันหมดอายุภายใน 6 เดือนและสินค้าที่เสียหายและหมดอายุ กิจการ
ต้องการ (made to order)ซึ่งจัดส่งให้กับทางบริษัทหลัง
มีการจัดเรียงสินค้าโดยกาหนดแบ่งพื้นที่ Zoning ตามอายุของสินค้าที่นับจากวันผลิต
ผลิด เสร็ จ ทั้งนี้ บริ ษัทได้มี การจัดเรีย งสิน ค้า คงเหลื อ
ดังนี้
โดยก าหนดแบ่ งพื้ นที่ Zoning เรีย งตามอายุสินค้ า
สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ก่ อ นจะถู ก น าออกไปใช้ ก่ อ นตามหลั ก
สินค้าสาหรับ
สินค้าสาหรับ
สินค้าประเภท
FIFO (เข้าก่อน-ออกก่อน)และกาหนดพื้นที่ของสินค้า
บริการ
บริโภค
คุก๊ กี้
หมดอายุหรือเสื่อมสภาพแยกออกจากสินค้าปกติอย่าง
อายุสินค้า 2 ปี อายุสินค้า 1 ปี
อายุสินค้า 1 ปี อายุสินค้า 45 วัน
ชัดเจน ในส่วนของสินค้าเพื่อขายตามสาขาต่างๆ ทาง
สีเขียว
1-240 วัน
1-120 วัน
1-90 วัน
1-15 วัน
บริษัทได้จัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO(เข้าก่อน-ออก
สีเหลือง
241-480 วัน
121-240 วัน
91-180 วัน
16-30 วัน
ก่อน) เช่นกัน โดยกาหนดทางสาขาคืนสินค้ามายัง
สีแดง
481 วันขึ้นไป
241 วันขึ้นไป
181 วันขึ้นไป
31 วันขึ้นไป
ส านั ก งานใหญ่ ก่ อ นวั น หมดอายุ 6 เดื อ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือปัจจุบันอยู่
 สินค้าเสียหายและสินค้าหมดอายุมีการแยกเก็บต่างหากเพื่อรอการทาลาย
ระหว่างการติดตามผล
 คลังสินค้าสาขามีการจัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO (เข้าก่อน-ออกก่อน) ทั้งนี้ไม่ได้มีการ
กาหนดแบ่งพื้นที่ zoning เหมือนที่คลังสานักงานใหญ่เนื่องจากสินค้ามีจานวนน้อย
และสถานที่จากัด
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ข้อสังเกต

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร

ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
บริษัท สยามเวลเนสแล็บจากัด
คลังสินค้าสานักงานใหญ่ มีการจัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO(เข้าก่อน-ออกก่อน) และมีการ
กาหนดแบ่งพื้นที่ Zoning เช่นเดียวกับ SWG ตามที่กล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ สินค้าที่สาขาคืนกลับมายังสานักงานใหญ่ก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน ทางผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อจะพิจารณากระจายสินค้าดั งกล่าวไปยังสาขาอื่นๆ โดยดูความต้องการของสาขาจาก
ยอดขายและใบเบิกสินค้าในแต่ละสัปดาห์ โดยสาขาจะมีการจัดทาใบส่งคืนสินค้าที่มีการอนุมัติ
โดยผู้จัดการสาขา และส่งต่อให้แผนกบัญชีเพื่อทาการบันทึกบัญชีต่อไป
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทได้จัดทารายงานอายุสินค้าคงเหลือ ณ วั นสิ้นงวด เพื่อพิจารณาค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจากการสอบทานงบการเงินสาหรับ
ไตรมาสที่ 2/2557 พบว่ามีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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ข้อสังเกต
4 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ารตรวจนั บ และติ ด
Tag ก ากับ สิ นทรั พ ย์ถ าวรทั้ ง ที่
สานั ก งานใหญ่ สาขา และบริ ษั ท
ย่อยแต่ละแห่งอย่างไรก็ตาม กลุ่ม
บริ ษั ท ยั ง ไม่ ส ามารถยั น ยอดกั บ
ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น ใ น ร ะ บ บ
Express และติดสติ๊ก เกอร์ Tag
ก ากั บ ให้ ค รบถ้ ว นครอบคลุ ม ทุ ก
รายการ

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารนั บ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรและติ ด
สติ๊กเกอร์ Tag และมีเลขทะเบียนทรัพย์สินกากับในทุก
สถานประกอบการ ยกเว้น สาขาพัทยา ซึ่งเป็นสาขาที่
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารมานานกว่ า 10 ปี สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร
ส่ ว นมากได้ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว ทั้ ง นี้
สินทรัพย์ถาวรประเภทวัสดุตกแต่งสาขาบางรายการ
ไม่สามารถติดสติ๊กเกอร์Tagและมีหมายเลขกากับได้
ทางกลุ่มบริษัทจึงได้กาหนดตามพื้นที่location เพื่อการ
ตรวจสอบสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว ทางบริ ษั ท จะท าการ
ตรวจสอบ recheck สินทรัพย์ถาวรอีกครั้งในปี 2557
เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้มีการตรวจนับและ
ติดสติ๊กเกอร์Tagและมีหมายเลขกากับสินทรัพย์ถาวร
ทุกรายการประจาทุกสาขาในวันที่ 24 พฤษภาคม
2557 โดยมีการ ตรวจสอบอีกครั้งrecheck กับทะเบียน
สินทรัพย์ในระบบ Express รวมถึง ระบุสภาพและ
สถานที่ ตั้ ง location ของสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร ทั้ ง นี้ ห าก
สินทรัพย์ถาวรรายการใดมีการเสื่อมสภาพ ไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ จะจัดให้มีการขออนุมัติเพื่อตัดออก
จากทะเบียนทรัพย์สินต่อไป

ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
กลุ่มบริษัทได้เข้าทาการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและติดสติ๊กเกอร์ Tag กากับทุกสถานบริการใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ซึ่งสานักงานได้เข้าทาการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรทีส่ าขาพัทยา สาขา
เทอร์มินอล 21 และสาขาราชดาริ ซึ่งบริษัทได้ทาการกระทบยอดการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรกับ
ทะเบียนทรัพย์สินแล้วพบว่า มีจานวนสินทรัพย์บางรายการที่จะต้องทาการตัดจาหน่ายเนื่องจาก
สภาพของสินทรัพย์ชารุดหรือสูญหาย โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 0.2 ล้านบาท ทั้งนี้
บริษัทจะทาการขออนุมัติตัดจาหน่ายในเดือนกันยายน 2557
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ข้อสังเกต
5 เอกสารใบส าคั ญ ประกอบการ
ลงบัญชีสาหรับบางรายการ
 การลงลายมือชื่อผู้จัดทา
ผู้ ต รวจสอบและผู้ อ นุ มั ติ
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ไ ม่
สม่าเสมอ
 ก า ร จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร
ใบสาคั ญของบริษ้ ท ย่ อ ย
บางบริษัท ยังจัดเก็บ ไม่
เป็ นระ เบี ย บ แ ละ เป็ น
ระบบเท่ า ที่ ค วร มี ก าร
แยกเก็ บ หลายจุ ด หรื อ
แ ย ก เ ก็ บ ก ร ะ จ า ย ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ งา นแ ต่ ล ะค น
รวมถึ ง เอกสารบางส่ ว น
ยัง มิ ไ ด้ รวบรวมเข้ า แฟ้ ม
ทาให้ยากแก่การติดตาม
ค้นหา
 หลั ก ฐานแนบใบส าคั ญ
(บางฉบับ) ไม่ครบถ้วน

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
เอกสารที่มีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติแต่
ไม่ครบทุกเอกสารที่ขอมีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
และผู้อนุมัติแต่ไม่ครบทุกเอกสารใบสาคัญประกอบการ
ลงบัญชี ทางบริษัทได้เข้มงวดเรื่องการอนุมัติรายการ
ของใบสาคัญประกอบการลงบัญชีมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้
มีการลงลายมือชื่อผู้จัดทา ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติทุก
ครั้ง ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้ชี้แจงข้อบกพร่องดังกล่าวให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเน้นให้เห็นถึงความสาคัญใน
การลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนและสม่าเสมอ ทั้งนี้ทาง
บริ ษัท และบริษั ทย่ อย มี ก ารพัฒ นาระบบการจั ดเก็ บ
และรวมรวมเอกสารให้ เ ป็ น ระเบี ย บมากยิ่ ง ขึ้ น โดย
เอกสารถูกรวบรวมและจัดเก็บเข้าแฟ้ม รวมถึง มีการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานแนบ

ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
จากการสอบทาน สานั กงานได้ ทาการสุ่ม เลือกเอกสารการลงบัญชี พบว่า เอกสารใบสาคั ญ
ประกอบการลงบัญชีมีการลงลายมือชื่อผู้จัดทา ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติครบถ้วน รวมทั้งมีการ
แนบเอกสารประกอบที่เป็นหลักฐานการลงบัญชีครบถ้วน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มตามประเภทของใบสาคัญ ต่างๆ และมีการ
จัดเก็บเอกสารใบสาคัญอย่างเป็นระบบแล้ว ทาให้สานักงานเชื่อว่าการปฏิบัติงานของบริษัท
เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว
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ข้อสังเกต
6 ความพร้อมของระบบ Comanche
ของบริ ษั ท สยามเวลเนสรี ส อร์ ท
จ ากั ด ซึ่ ง รายงานยอดรายได้
แตกต่างกับระบบบัญชี Express ที่
จัดทารายงาน

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
บริษัทได้ดาเนินการกระทบยอดรายได้ของ 2 ระบบทั้ง จากการสอบทานพบว่า SWG และ SWR มีการจัดทารายงานการกระทบยอดรายได้ของทั้ง 2
SWG และ SWR โดยมีการกระทบยอดเป็นรายเดือน ระบบ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การปฏิบตั ิงานดังกล่าวทาได้
แต่ไม่มีการจัดทาเป็นรายงานการกระทบยอดทั้ง SWG อย่างเหมาะสมแล้ว
และ SWRเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้
ชี้แจงผู้ที่เกีย่ วข้องให้จัดทารายงานดังกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกเดือน โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และอนุมัตจิ ากผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
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14.

รายการระหว่างกัน

14.1

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทารายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือเป็นผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
ชื่อบริษทั /บุคคล
บริษัท บลูมมิ่ง จากัด
บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท เอเชีย่ นฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัดสามัญระรินจินดา
(เดิมชื่อคณะบุคคลระรินจินดา)
นายวิธติ อุตสาหจิต
นายสันติวฒ
ั น์ อมรธีรสรรค์
นายบันลือ อุตสาหจิต
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
นายณรัล วิวรรธนไกร
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ
นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์
นายภาสพงศ์ อัศวโสภณ

ประเภทธุรกิจ
ขายของชาร่วย การ์ดอวยพรและสมุด
ร้านอาหาร / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
-
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ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
หุ้นส่วนเป็นผู้ถือหุ้น และ
กรรมการบริษัท
พี่ชายนายวิบูลย์
สามีนางฐานิศร์
บิดานายวิบูลย์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทย่อย
กรรมการบริษัทย่อย

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้รายละเอียดกรรมการ และผูถ้ ือหุ้นของบริษัททีเ่ ป็นกิจการที่เกีย่ วข้องกันดังนี้

20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000



20,000,000



20,000,000

120,000,000

0.00%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
16.67%
0.00%
16.67%
0.00%
0.00%
100.00%

สัดส่วน






สัดส่วน

100.00%

เงินทุน

2,000,000

หุ้นส่วน

100.00%

กรรมการ

20,000



0.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.67%
0.00%
6.67%
6.67%
0.00%
0.00%
0.00%

บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด
หุ้นที่ถือ








400,000
400,000
400,000
400,000
133,333
133,334
133,333
-

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระรินจินดา

กรรมการ

100.00%



0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
99.94%

สัดส่วน

500,000



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19,988

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์
ตี้ จากัด
หุ้นที่ถือ

7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
2.58%
7.75%
2.58%
2.58%
22.50%
0.00%
0.00%

สัดส่วน

100.00%

38,750
38,750
38,750
38,750
38,750
38,750
38,750
38,750
12,916
38,750
12,917
12,917
112,500
-

บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด
กรรมการ

70,000,000



สัดส่วน

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

หุ้นที่ถือ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
69,999,940

กรรมการ











บริษัท บลูมมิ่ง จากัด

หุ้นที่ถือ

รวม

สัดส่วน

นายวิธิต อุตสาหจิต
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
นางสุวิมล อุตสาหจิต
นายวิวัฒน์ อุตสาหจิต
นายวิชัย อุตสาหจิต
นายณภัทร วิวรรธนไกร
นายบันลือ อุตสาหจิต
นายณรัล วิวรรธนไกร
นายณรุจ วิวรรธนไกร
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
นายอิศวงศ์ ศุภวัฒนเกียรติ
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด

หุ้นที่ถือ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กรรมการ

ชื่อ

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จากัด












2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
833,334
7,500,000
833,333
833,333
-

8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
2.78%
25.00%
2.78%
2.78%
0.00%
0.00%
0.00%

30,000,000

100.00%

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น เป็นการคานวณโดยปัดทศนิยมเป็น 2 ตาแหน่ง ซึ่งเมื่อบวกรวมสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อาจทาให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนจากตัวเลขสัดส่วนรวมของจานวนหุ้นทั้งหมด
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14.2

ลักษณะรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย มีการทารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทารายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภท ได้ดังนี้
ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ปี 2555

1.

บริษัท บลูมมิ่ง จากัด

รายได้จากการขายสินค้า
ซื้อสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

2.

บริษทั บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

รายได้จากการขายสินค้า
ซื้อสินค้าและบริการ
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

18
4,194
289
357

656
343
236
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มูลค่ารายการ
ปี 2556 งวด 6 เดือน
ปี 2557
158
69
5,319
1,819
150
67
974
878

20
800
13
155

2
254
230

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- บริ ษั ท บลู ม มิ่ ง จ ากั ด ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สปาของบริษัท ย่อย เพื่อจาหน่ า ยเป็ น
สิ น ค้ า พรี เ มี ย มในราคาตลาดที่ ข าย
ให้กับลูกค้าทั่วไป
- บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ซื้ อ ลู ก ประคบ
สครับ เครื่องหอม และว่ าจ้า งให้ บรรจุ
ผลิตภัณฑ์สปาลงบรรจุภัณฑ์ จ้างสกรีน
งาน จ้างตัดผ้าสาลี และสินค้าพรีเมียม
เพื่อจาหน่ายในราคาที่ตกลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการซื้อสินค้า และว่าจ้างแรงงานเป็น
รายการทางการค้าทั่วไป และราคาเป็น
ราคาที่ เปรียบเที ยบได้ และมีราคาต่ า
กว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด
- บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์ส ปาของบริษัท ย่อย เพื่อใช้
เป็นของขวัญช่วงเทศกาลในราคาตลาด
ที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
- บริษัทซื้อคุ๊กกี้ เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่
ใช้ บ ริ ก ารสปาของบริ ษั ท และเลี้ ย ง
รับรองลูกค้าของบริษัทที่ร้านอาหารใน
ราคาตลาดที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการซื้อสินค้า และบริการเป็นรายการ
ทางการค้า ทั่ว ไปและราคาเป็น ราคาที่
เปรียบเทียบได้กับราคาตลาดทั่วไป

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ปี 2555

3.

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ กรุ๊ป
จากัด

รายได้ค่าบริการ
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้อื่น
ซื้อสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

4.

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพ
เพอร์ตี้ จากัด

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

43
710
24
377

6,633
69
-

184

มูลค่ารายการ
ปี 2556 งวด 6 เดือน
ปี 2557
83
102
15
91
1,008
220
109
23
382
80

5,299
56

3,377
619

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ กรุ๊ป จากัด ซื้อ
Package บริการสปาของบริษัท และ
ซื้อผลิตภัณ ฑ์ส ปาของบริษัท ย่อย เพื่อ
ใช้เป็น ของขวั ญ ช่ว งเทศกาล ในราคา
ตลาดที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
- บริษัทและบริษัทย่อย จ้างผลิตสิ่งพิมพ์
ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และ
บริษัทย่อย ในราคาที่ตกลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่ า การจ้ า งผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ เป็ น
รายการทางการค้าทั่วไปและราคาเป็น
ราคาที่ เปรีย บเที ย บได้ กั บ ราคาตลาด
ทั่วไป
- บริ ษั ท เช่ า พื้ น ที่ อ าคารเพื่ อ ประกอบ
ธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa
สาขาภูเก็ต) ในราคาตามสัญญาที่ตก
ลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการเช่าพื้นที่อาคารดังกล่าวเพื่อใช้ใน
ธุ ร กิ จ ของบริษั ท อัต ราค่ า เช่ า ปั จ จุ บั น
ยังคงต่ากว่าที่บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
จากัด ซึ่งเป็น ผู้ป ระเมินอิส ระได้ จัด ท า
รายงานประเมิน ราคาค่ า เช่ า เสนอแก่
ทางบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน
ปี 2557
1,120
2,833
1,447
75
72
65

5.

ห้างหุ้นส่วนจากัดสามัญระริน ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
จินดา
เจ้าหนี้การค้า

6.

นายวิธิต อุตสาหจิต

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
เจ้าหนี้การค้า

-

835
-

557
99

7.

นายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค

631

631

334

8.

นายบันลือ อุตสาหจิต

ดอกเบี้ยจ่าย
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

963
48,000
1,960

944
-

-

185

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- บริ ษั ท เช่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งเพื่ อ
ประกอบธุรกิจสปา และที่ ดิน บางส่ว น
ให้ เ ช่ า ช่ ว งต่ อ บริ ษั ท สยามเวลเนสท
รี ส อร์ ท จ ากั ด ในการประกอบธุ ร กิ จ
โรงแรม และร้านอาหาร ระยะเวลา 30
ปี ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่ า กา รเช่ า ที่ ดิ นแ ละสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง
ดังกล่าวเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อยโดยอ้างอิงอัตราค่าเช่าและ
อัต ราการขึ้น ค่ าเช่าที่ เหมาะสม ตามที่
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ซึ่งเป็น
ผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระได้ จั ด ท า รา ยงา น
ประเมินราคาค่าเช่าเสนอแก่ทางบริษัท
- บริษัทเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 7 คูหา
เลขที่ 483 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ส านั ก งานของ
บริษัท ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการเช่าพื้นที่อาคารดังกล่าวเพื่อใช้ใน
ธุรกิจของบริษัท อัตราค่าเช่าอ้างอิงตาม
สัด ส่ว นพื้น ที่ เช่าที่ บ ริษัท 15 ที่ป รึกษา
ธุรกิจ จากัด ซึ่งเป็น ผู้ประเมินอิส ระได้
จัดทารายงานประเมินราคาค่าเช่าเสนอ
แก่ทางบริษัท
- บริษัทเช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 หลัง เลขที่
เลขที่ 322/202 และ 322/203 ถนน
อโศก-ดินแดง เพื่อใช้เป็นบ้านพัก
พนักงานในกรุงเทพฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการเช่าบ้านดังกล่าวเพื่อใช้ในธุรกิจ
ของบริ ษั ท อั ต ราค่ า เช่ า อ้ า งอิ ง ตามที่
บริษัท ศศิรัชดา จากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมิน
อิสระได้จัดทารายงานประเมินราคาค่า
เช่าเสนอแก่ทางบริษัท
บริ ษั ท กู้ ยื ม เพื่ อ ใช้ ล งทุ น ในธุ ร กิ จ อั ต รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี มีการชาระคืนไป
แล้วในปี 2556

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ปี 2555

มูลค่ารายการ
ปี 2556 งวด 6 เดือน
ปี 2557
622
12
8
359
364
77

9.

นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต

ดอกเบี้ยจ่าย
ลูกหนี้อื่น
เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

2,337
123,415
2,827
81

10.

นายณรัล วิวรรธนไกร

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

14

31

54

11.

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

255

7

9

186

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมจากกรรมการ
อั ต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี มี ก าร
ชาระคืนไปแล้วในปี 2556 ทั้งนี้ดอกเบี้ย
ค้า งจ่ายเป็น ดอกเบี้ยที่บ ริษัท ย่อยค้ า ง
จ่ายกรรมการตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัท
ย่อยชาระคื น ดอกเบี้ย ค้ า งจ่า ยไปแล้ ว
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
- ลูกหนี้ อื่น เป็น ลูกหนี้ เงิน ทดรองจ่าย ที่
บริษัทสารองจ่ายล่วงหน้า แทนไป และ
รอเอกสารการชาระเงินมาปิดบัญชี โดย
เป็ น ภาระคงค้ า งช่ ว งระหว่ า งปิ ด งวด
บัญชี
- เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และอื่นๆ ที่กรรมการชาระ
ไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมี
การนาเอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ ยังไม่ได้ท าการชาระคื น
ณ วันปิดงวดบัญชี
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนา
เอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท
แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน ปิดงวด
บัญชี
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนา
เอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท
แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน ปิดงวด
บัญชี

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน
ปี 2557
298
75
144
2

12.

นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น

13.

นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

160

27

-

14.

นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น

730
896

383
-

614
-

15.

นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

-

-

16

187

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และอื่นๆ ที่กรรมการชาระ
ไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมี
การนาเอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ ยังไม่ได้ท าการชาระคื น
ณ วันปิดงวดบัญชี
- ลูกหนี้ อื่น เป็น ลูกหนี้ เงิน ทดรองจ่าย ที่
เบิ ก จ่า ยล่ ว งหน้ า และรอเอกสารการ
ชาระเงินมาปิดบัญชี โดยเป็นภาระคง
ค้างช่วงระหว่างปิดงวดบัญชี
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนา
เอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท
แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน ปิดงวด
บัญชี
- เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และอื่นๆ ที่กรรมการชาระ
ไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมี
การนาเอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ ยังไม่ได้ท าการชาระคื น
ณ วันปิดงวดบัญชี
- ลูกหนี้ อื่ น ในปี 2555 เดิ ม เป็น การจอง
สปาจากต่างประเทศชาระเงินล่วงหน้า
ผ่านบัญชีคุณประเสริฐ และจะมีการตัด
ชาระบัญชีกันภายหลังจากที่ลูกค้า มา
ใช้ บ ริ ก าร ปั จ จุ บั น ทางบริ ษั ท รั บ เงิ น
จองสปาโดยตรงและไม่ มี ร ายการ
ดังกล่าวอีก
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนา
เอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท
แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน ปิดงวด
บัญชี

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

16.

นายภาสพงศ์ อัศวโสภณ

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

17.

กรรมการอิสระ 3 ท่าน

เจ้าหนี้กรรมการ

หน่วย : พันบาท
มูลค่ารายการ
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน
ตรวจสอบ
ปี 2557
3
- เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการนา
เอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท
แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน ปิดงวด
บัญชี
76 เจ้ า หนี้ ก รรมการ ในส่ ว นของกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ที่ตั้งบัญชีเบิกจ่ายไว้ และชาระเงินหลังวัน
ปิดงวดบัญชี

สัญญาเช่าที่เป็นรายการระหว่างกัน และเงื่อนไข
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
23 ม.ค. 2557

1 เม.ย. 2556

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า อาคารกั บ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์
เป็นการต่ออายุปีที่ 7 ถึงปีที่ 9
อาค ารเลขที่ 322/202 แล ะ
322/203 ซอยอยู่เจริ ญ แยก 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ว ยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ที่ พั ก พ นั ก ง า น
เทอราพิสต์ในกรุงเทพ
บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า อาคารกั บ 3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
นายวิธิต อุตสาหจิต
ชั้น ที่ 1 และ 2 ของอาคารเลขที่
483 – 483/6 และชั้ น ที่ 3 ของ
อาคารเลขที่ 483/6 ซอยสุทธิ พร
ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดิ น
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รวมพื้นที่ใช้สอย 1,392 ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็น อาคารส านักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ

อาคาร 322/202 ค่ าเช่ าปี 2557 –
2559 เดื อ นละ 30,900 บาท
31,800 บาท และ 32,800 บาท
ตามลาดับ
อาคาร 322/203 ค่ าเช่ าปี 2557 –
2559 เดื อ นละ 20,600 บาท
21,200 บาท และ 21,800 บาท
ตามลาดับ
ค่าเช่า 104,400 บาท/เดือน และ
สามารถปรับ ค่ า เช่า เพิ่มขึ้น ตาม
ภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15
ของค่าเช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่ ทุก
3 ปี

- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนครบกาหนดสัญญา
2 เดือน
- ยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดได้
โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 120 วัน

- ยกเว้ น ค่ า เช่ า ระหว่ า งตกแต่ ง
โดยเริ่มคิดค่าเช่า 1 พฤษภาคม
2556 เป็นต้นไป
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราว
ละ 3 ปี โดยแจ้งล่ว งหน้ าก่อน
ครบกาหนดสัญญา 30 วัน
- ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุง
ซ่ อ มแซม อาคารเช่ า ให้ อ ยู่ ใ น
สภาพดี
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า
สาธารณูปโภค

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
26 ส.ค. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริษัททาสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่ง 30 ปี
ปลูกสร้างกับนางปราณี ศุภวัฒน เริ่มต้น 1 มกราคม 2556
เกี ย รติ นายณรั ล วิ ว รรธนไกร สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2585
นายธนวั ฒ น์ อุ ต สาหจิ ต นาย
ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ นางฐา
นิศร์ อมรธีรสรรค์ และนายวิบูลย์
อุตสาหจิต โดยชาระค่าเช่าให้กับ
ห้างหุ้นส่วนสามัญระรินจินดา ที่
บุ ค คลทั้ ง 6 ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง ทั้ ง นี้
เป็ น ที่ ดิ น ตามโฉนดเลขที่ 117,
2875, 8985, 554, 3010, 3009
และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่
รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ส ป า
(RarinJinda Wellness Spa
สาขาเชี ย งใหม่ ) และที่ ดิ น
บางส่ ว นให้ เ ช่ า ช่ ว งต่ อ บริ ษั ท
สยามเวลเนส รี ส อร์ท จ ากัด ใน
การประกอบธุ ร กิจ โรงแรม และ
ร้า นอาหาร (โรงแรมระริน จิน ดา
เ ว ล เ น ส ส ป า รี ส อ ร์ ท แ ล ะ
ร้านอาหาร Deck 1)
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ค่าเช่า 241,125 บาท/เดือน และ
ปรั บ อั ต ราค่ า เช่ า เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น
ร้อยละ 15 ของค่าเช่าทุก 3 ปี

- สามารถต่ ออายุได้ โดยต้ องบอก
กล่ า วล่ ว งหน้ าเป็ นลายลั กษณ์
อั กษรไม่ น้ อยกว่ า 3 ปี ก่ อนครบ
กาหนดสัญญาเช่า
- เมื่อสิ้น สุด สัญ ญาผู้เช่า ต้ องขน
ย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจาก
พื้นที่เช่า หากไม่ดาเนินการผู้ให้
เ ช่ า มี สิ ท ธิ เ ข้ า ค ร อ บ ค ร อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ให้ เ ช่ า และขนย้ า ย
ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ เ ช่ า ออกด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง
- คู่สัญญาต้ องทาการจดทะเบี ยน
สิทธิ การเช่ า ณ ส านั กงานที่ ดิ น
โดยผู้เช่ารับผิดชอบค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทั้งหมด
(ท าการจดทะเบี ยนสิทธิ การเช่ า
แล้วเมื่อวันที่ 29 สค.57)
- ซากอาคาร 4 ชั้ น เลขที่ 14/1
และเรื อ นไทย 2 ชั้ น เลขที่ 14
ถนนเจริญราษฎร์ ตาบลวัดเกต
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
บนที่ดิน ผู้เช่าเป็นผู้ปรับปรุงไม่
คิดค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า
- ผู้ เ ช่ า มี ห น้ า ที่ ดู แ ล รั ก ษ า
ปรับปรุงพื้นทีเ่ ช่าให้อยู่ในสภาพ
ดี
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า
สาธารณูปโภค
- สัญญาใช้แทนสัญญาเดิ ม ฉบับ
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่า
22 ม.ค. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริษัท ท าสัญ ญาเช่ า และบริการ 3 ปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2560
พื้ น ที่ กั บ บริ ษั ท เอเชี่ ย นฟอร์ จู น ต่ออายุ ปีที่ 4 – ปีที่ 6
พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
ต้งอยู่เลขที่ 184/14 ถนนผังเมือง
สาย ก ตาบลป่าตอง อาเภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอยอาคาร
เอเชี่ ย นฟอร์ จู น เนื้ อ ที่ 2,418
ตารางเมตร
เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ส ป า
(RarinJinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต)

ค่าเช่าและค่าบริการ

หมายเหตุ

ค่ า เช่ า ปี ที่ 4 เดื อ นละ 150,000 - สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้อง
บาท ปี ที่ 5 และ 6 เดื อ นล ะ
แจ้งก่อนครบกาหนด 6 เดือน
172,500 บาท
- ผู้เช่ารั บผิดชอบค่าภาษีโรงเรื อน
เงินประกันสัญญา 600,000 บาท
ค่ า ภาษี ค่ า เบี้ ย ประกั นภั ย และ
ค่ าบริ การปี ที่ 4 เดื อนละ 350,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
บาท ปี ที่ 5 แ ละ 6 เดื อนล ะ - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
402,500 บาท
ตามจริ ง ในอั ต ราที่ ก ารไฟฟ้ า
เงิ น ประกั น สั ญ ญา 1,400,000
ส่ ว นภู มิ ภ าค และการประปา
บาท
ส่วนภูมิภาคกาหนด

หมายเหตุ
การทาสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกีย่ วโยงกันดังกล่าว มีการทาการประเมินราคาเช่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนี้
1. บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 หลัง เลขที่ 322/202 และ 322/203 ซอยอยู่เจริญ แยก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเมินราคาโดยบริษัท ศศิรัชดา จากัด โดยนายกรกรต เห็นดีงาม ผู้ประเมินหลัก
เป็ น ผู้ ส ารวจและประเมิ น ท าการประเมิ น ราคาเมื่ อ วั น ที่ 21 ตุ ลาคม 2556 ซึ่ ง ท าการประเมิ น ราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวระยะเวลา 3 ปีที่ 1,845,000 บาท โดย
คิดเป็นค่าเช่าที่อัตรา 58,000 บาท/เดือน ปรับเพิ่มปีละ 3%
2. อาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น จานวน 7 คูหา เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด โดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก
เป็ น ผู้ ลงนามในรายงาน ท าการประเมิ น ราคาเมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2555 ซึ่ ง ท าการประเมิ น ราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 258,804 บาท/เดือน โดยมีอัตราค่า
เช่าตลาดเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี
3. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา
เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จากัด โดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2555 ซึ่งทาการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของที่ดิน
ดังกล่าวไม่รวมสิ่งปลูกสร้างที่ 2,906,000 บาท/ปี โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี
4. อาคารคอนกรี ตสู ง 4 ชั้ น พร้อ มส่ ว นต่ อ เติ ม ชั้น ดาดฟ้า เลขที่ 184/14 ถนนผั ง เมื องสาย ก ต าบลป่ า ตอง
อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด โดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก
เป็ น ผู้ ลงนามในรายงาน ท าการประเมิ น ราคาเมื่ อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2555 ซึ่ ง ท าการประเมิ น ราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 771,900 บาท/เดือน โดยมีอัตรา
ค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี
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14.3

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

14.3.1 มาตรการในการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่ อ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยตกลงจะเข้ า ท าธุ ร กรรม ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามป ระกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กาหนดขั้นตอนการพิจารณาการทาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้
การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้
(1) บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
กันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อกาหนดและเงื่อนไขที่
ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือ
ราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไปในตลาดสาหรับการทาธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคา
ตลาดที่สามารถนามาใช้อ้างอิงได้เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การทาธุรกรรมนั้ นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะ
เหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย
(2) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทน
ไม่สามารถคานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่ สามารถแสดงได้ว่ามี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะทาการคานวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องดาเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทารายการ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
(3) บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือ
พิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ
และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย
(4) บริษัทฯ จะรายงานการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะ
เปิดเผยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และหรือแบบรายงานอื่นตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกาหนด
(5) สาหรั บรายการระหว่ างกัน ที่อาจเกิด ขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้อ งปฏิ บัติให้ เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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(6) ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีบริษัทฯ
(7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทารายการนั้นๆ
14.3.2 การอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ได้กาหนดตัวบุคคล/ หน่วยงานที่มีอานาจอนุมัตกิ ารเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าปกติ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ผู้มี
อานาจอนุมัติให้ทารายการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
14.3.3 การนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(1) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯในกรณีที่เป็นการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ จะเป็นผู้
พิจารณาตัดสินใจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาทารายการต่างๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบปฏิบัติ และตามอานาจดาเนินการของบริษัทฯ ซึ่งภายหลัง
จากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของ
รายการ และเปิดเผยการทารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปีของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อ
ความเป็นระเบียบในการพิจารณา ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งอยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องนาเสนอรายละเอียด ความ
จ าเป็ น และความสมเหตุ สมผลของรายการ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าทารายการ มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
2.1 ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทารายการ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
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2.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าทารายการต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่
อยู่ในที่ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
2.3 รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการท า
รายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
(3) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่
ภายใต้อานาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องนาเสนอรายละเอียด ความจาเป็น และความ
สมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการ มี
ขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
3.1 ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทารายการ และ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
3.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทารายการ
3.3 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมและ
ขออนุมัติการทารายการจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสินใจตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด และส่งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องแสดงรายชื่อและจานวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
โดยมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่ วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3.4 รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการท า
รายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
14.4

นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

14.4.1 ลักษณะการทารายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ
รายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือ รายการดังกล่าวมี
เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สมเหตุสมผล เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
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14.4.2 นโยบายการพิจารณาการทารายการระหว่างกัน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจาณาถึงลักษณะของธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้ดังนี้
ประเภทที่ 1 ธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายของการซื้อขาย หรือการบริการที่มีผลก่อให้เกิดการผูกพันระหว่าง
คู่สัญญาในระยะยาว ให้นาเข้าสู่การพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป
ประเภทที่ 2 ธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่เป็นปกติในทางการค้าของบริษัทฯ เช่น การซื้อลูกประคบ การซื้อคุ๊กกี้ การจ้างพิมพ์
งานทั่วไป กรณีเช่นนี้ ให้มีการพิจารณาอนุมัติบนหลักการเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
นาไปปฏิบัติใช้ต่อได้ และมีการนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ พิจารณาเป็นรายไตรมาส
นอกจากนี้ การเปรียบเทียบราคาสาหรับธุรกรรมในลักษณะนี้นั้น ควรจะต้องเปรียบเทียบราคา
- บนพื้นฐานของประเภทสินค้า และบริการแบบเดียวกัน (spec เดียวกัน) เดียวกัน
- รายการใดที่สามารถที่จะกาหนดลักษณะ และประเภทของสินค้าหรือบริการที่แน่ชัดได้ ให้ระบุไว้ในใบ
เสนอราคาให้ชัดเจน
- ผู้ที่จัดทาใบเสนอราคาที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวพันกัน และเป็นการเสนอราคาปกติทั่วไป
- ให้มีการหาผู้เสนอราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ราย
- ราคาที่ได้จะต้องเป็นราคาที่ได้จากผู้เสนอราคาในช่วงเดียวกัน
14.4.2 แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
- การขายสินค้าและบริการ

บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงทาการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในราคาตลาด และภายใต้เงื่อนไขการค้าเดียวกันกับที่จาหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยเนื่องจาก
เป็นการให้บริการและขายสินค้าตามปกติ และมูลค่าที่จาหน่ายไม่ได้เป็นสาระสาคัญที่มีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย
- การซื้อลูกประคบ คุ๊กกี้ และว่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และบรรจุสินค้า

บริษัทและบริษัทย่อย ยังมีการซื้อลูกประคบ คุ๊กกี้ และว่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และบรรจุสินค้าผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างจากภายนอกแล้ว บริษัทที่เกี่ยวข้องขายสิ นค้า
และคิดค่าบริการที่ต่ากว่า โดยมีการตรวจสอบเปรียบเทียบราคากับผู้ค้ารายอื่นด้วยอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่
เหมาะสม เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะทาการ
ว่าจ้างผู้ดาเนินการที่ให้ราคาถูก และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
- การเช่าที่ดิน และอาคาร

บริษัทมีการเช่าที่ดิน และอาคารบางส่วนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นการ
เช่าเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการดาเนินธุรกิจ ของบริษัท โดยมีการใช้เป็นสานักงาน คลังสินค้า และโรงเรียนสอนนวด ของ
บริษัทและบริษัทย่อย และใช้เป็นสาขาสปาของบริษทั รวมถึงใช้ในการดาเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ที่
จาเป็นต้องเช่าใช้ดาเนินการในระยะปานกลาง ถึงระยะยาวเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนปรับปรุงทรัพย์สินถาวรดังกล่าว ทั้งนี้
การเช่าที่ดิ นและ/หรื ออาคารดัง กล่าว เป็ นการเช่า เพื่อใช้ ในการดาเนินธุ รกิจ ปกติข องบริษัทและบริษัทย่อ ย โดยการ
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ดาเนินการที่ผ่านมาการทาสัญญาเช่าใดๆ จะทาการเปรียบเทียบจากราคาตลาด และทาการประเมินราคาค่าเช่า โดยผู้
ประเมิ นราคาอิสระที่ ได้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ เพื่อ นาเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยนอกเหนือจากทรัพย์สินที่เช่าใช้ดาเนินการอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน ในระยะสั้นบริษัทคาดว่าจะไม่มีการเช่าทรัพย์สินอื่นๆ เพิ่มเติมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
ทั้งนี้ในกรณีที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ภูเก็ตที่บริษัทเช่าทรัพย์สินในการดาเนินกิจการสปาอยู่ ซึ่งมีที่ดินว่างเปล่า
เหลืออยู่ ทางบริษัทและบริษัทย่อย ยังไม่มี โครงการและ/หรือแผนงานในระยะสั้นที่จะเช่า ที่ดินดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อ
ก่อสร้างเป็นโรงแรมในรูปแบบเดียวกับโครงการที่เชียงใหม่แต่อย่างใด
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15.

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

15.1

รายงานการตรวจสอบบัญชี

ประจางวด
ปี 2554

ผู้สอบบัญชี
นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ปี 2555

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ปี 2556

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
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ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข
ว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ผู้สอบบัญชีระบุเรื่องบริษัทได้ปฎิบัติตามมาตรฐานทางการเงินสาหรับ
กิจการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ ได้ออกโดยสภาวิชาชีพบัญ ชี
เพื่อจัดทาและเสนองบการเงิน
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข
ว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน รวม ผลการดาเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวม ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีระบุเรื่องบริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยเปลี่ยนวิธีแสดงราคาที่ดิน
จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีราคาตีใหม่
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข
ว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน รวม ผลการดาเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวม ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินรวม
โดยไม่ ไ ด้ แ สดงความเห็ น อย่ า งมีเ งื่ อ นไข ผู้ส อบบั ญ ชี ใ ห้ ข้ อ สัง เกต
เกี่ยวกับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
ก) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายทางการบั ญ ชี เนื่ อ งจากการน า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ที่มีผลบังคับใช้มา
ถือปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ ประโยชน์
ของสินทรัพย์
ข) บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยถูกถือหุ้นโดยผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ข องบริษัท ดังนั้นจึงถือเป็น การรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุ ม เดี ย วกั น ผู้ บ ริ ห ารได้ ป รั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555
ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด และบริษัท ย่อย ที่ แ สดงเป็น
ข้อมูล เปรียบเที ยบเพื่อสะท้ อนผลของการรวมธุ รกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประจางวด
ไตรมาสที่ 1
ปี 2556

ผู้สอบบัญชี
นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ไตรมาสที่ 1
ปี 2557

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
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ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ อ าจแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ที่ ส อบทานได้
เนื่ อ งจากการสอบทานนี้ มี ข อบเขตจ ากั ด กว่ า การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชี ทาให้ไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มี
นัยสาคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขจากการสอบทานเนื่องจากบริษัท
ไม่ได้แ สดงข้อมูล เปรียบเที ยบของงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็จรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้น สุดวัน ที่ 31 มีนาคม 2555 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ ซึ่งไม่เป็น ไปตามมาตรฐานการบัญชีฉ บับ ที่ 34 เรื่อง งบ
การเงินระหว่างกาล
ยกเว้นเรื่องการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่ง
ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 34 เรื่ อ งงบการเงิ น ระหว่ า งกาล ใน
สาระสาคัญ
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
ก) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายทางการบั ญ ชี เนื่ อ งจากการน า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ที่มีผลบังคับใช้มา
ถือปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์
ข) บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยถูกถือหุ้นโดยผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ข องบริษัท ดังนั้นจึงถือเป็น การรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุ ม เดี ย วกั น ผู้ บ ริ ห ารได้ ป รั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555
ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด และบริษัท ย่อย ที่ แ สดงเป็น
ข้อมูล เปรียบเที ยบเพื่อสะท้ อนผลของการรวมธุ รกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ อ าจแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ที่ ส อบทานได้
เนื่ อ งจากการสอบทานนี้ มี ข อบเขตจ ากั ด กว่ า การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชี ทาให้ไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มี
นัยสาคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ไม่ ไ ด้ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ ที่ 34 เรื่อ งงบการเงิ น
ระหว่างกาล ในสาระสาคัญ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประจางวด
ไตรมาสที่ 2
ปี 2556

ผู้สอบบัญชี
นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ไตรมาสที่ 2
ปี 2557

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

198

สรุปรายงานการตรวจสอบ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ อ าจแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ที่ ส อบทานได้
เนื่ อ งจากการสอบทานนี้ มี ข อบเขตจ ากั ด กว่ า การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชี ทาให้ไม่สามารถได้ความเชื่ อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มี
นัยสาคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขจากการสอบทานเนื่องจากบริษัท
ไม่ได้แ สดงข้อมูล เปรียบเที ยบของงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็จรวม งบ
แสดงการเปลี่ย นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ ซึ่งไม่เป็น ไปตามมาตรฐานการบัญชีฉ บับ ที่ 34 เรื่อง งบ
การเงินระหว่างกาล
ยกเว้นเรื่องการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่ง
ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 34 เรื่ อ งงบการเงิ น ระหว่ า งกาล ใน
สาระสาคัญ
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
ค) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายทางการบั ญ ชี เนื่ อ งจากการน า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ที่มีผลบังคับใช้มา
ถือปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์
ง) บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยถูกถือหุ้นโดยผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ข องบริษัท ดังนั้นจึงถือเป็น การรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุ ม เดี ย วกั น ผู้ บ ริ ห ารได้ ป รั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555
ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด และบริษัท ย่อย ที่ แ สดงเป็น
ข้อมูล เปรียบเที ยบเพื่อสะท้ อนผลของการรวมธุ รกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ อ าจแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ที่ ส อบทานได้
เนื่ อ งจากการสอบทานนี้ มี ข อบเขตจ ากั ด กว่ า การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชี ทาให้ไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่ องที่มี
นัยสาคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้
ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ไม่ ไ ด้ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ ที่ 34 เรื่อ งงบการเงิ น
ระหว่างกาล ในสาระสาคัญ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

15.2

งบเสมือนรวม

งบเสมือนรวมปี 2554 เป็นงบที่ทางบริษัทจัดทาขึ้นเสมือนรวมกิจการและของบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งแต่ต้น เพื่อใช้
เปรียบเทียบแทนงบตรวจสอบปี 2554 ซึ่งไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากั ด บริษัท สยามเวล
เนสรีสอร์ท จากัด และ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด
ทั้งนี้งบดังกล่าวไม่ได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

15.3

ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 - 2557

(หน่วย : พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สิทธิการเช่าที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาและเงินประกัน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบเสมือนรวม
2554
%

2555
ตรวจสอบ
ปรับปรุงใหม่

%

2556
ตรวจสอบ

%

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2556
สอบทานแล้ว

%

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

%

2554
ตรวจสอบ
จัดประเภทใหม่

%

2555
ตรวจสอบ
ปรับปรุงใหม่

%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
%
ตรวจสอบแล้ว

30 มิ.ย. 2556
สอบทานแล้ว

%

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

%

23,926

9.81%

60,165

17.27%

19,633

5.62%

39,343

11.29%

16,869

4.56%

16,730

11.24%

46,297

17.99%

12,832

3.50%

31,833

9.81%

8,506

2.17%

5,984
3,278
2,266
613
36,067

2.45%
1.34%
0.93%
0.25%
14.79%

1,278
5,014

0.37%
1.44%
2.11%
0.20%
21.39%

284
6,069
9,479
663
36,128

0.08%
1.74%
2.71%
0.19%
10.34%

3,176
6,842

0.91%
1.96%
2.06%
0.17%
16.39%

100
6,060

6,539
578

7,343
540
22,783

0.12%
0.44%
2.00%
0.15%
6.21%

4,885
2,425

5,665
502
56,833

0.98%
0.72%
2.20%
0.20%
22.08%

451
1,617

879
364
25,090

4.39%
0.39%
0.59%
0.24%
16.85%

2,527
1,842

8,693
2,294
34,016

0.03%
1.64%
2.35%
0.62%
9.19%

4,661
331
44,135

1.50%
0.75%
1.44%
0.10%
13.60%

369
4,037
502
7,141
2,233
22,788

0.09%
1.03%
0.13%
1.82%
0.57%
5.82%

360
160
196,439
2,501

0.15%
0.07%
80.54%
1.03%

3,803
257,469
3,170

0.10%
1.09%
73.92%
0.91%

3,710
296,985
862

1.06%
85.02%
0.25%

4,059
277,065
2,133

0.10%
1.16%
79.49%
0.61%

3,367
319,033
1,538

0.91%
86.20%
0.42%

360
3,000
160
111,962
560

0.24%
2.02%
0.11%
75.20%
0.38%

360
3,000
3,803
182,482
1,850

0.14%
1.17%
1.48%
70.91%
0.72%

101,705
3,710
226,157
602

27.74%
1.01%
61.69%
0.16%

360
62,999
4,060
203,667
1,578

0.11%
19.41%
1.25%
62.74%
0.49%

101,705
3,367
250,514
1,337

25.95%
0.86%
63.93%
0.34%

7,541
840
207,841
243,908

3.09%
0.34%
85.21%
100.00%

8,672
350
273,824
348,326

2.49%
0.10%
78.61%
100.00%

11,368
269
313,194
349,322

3.25%
0.08%
89.66%
100.00%

7,645
158
291,420
348,550

2.19%
0.05%
83.61%
100.00%

12,089
68
336,095
370,111

3.27%
0.02%
90.81%
100.00%

7,541
205
123,788
148,878

5.07%
0.14%
83.15%
100.00%

8,672
346
200,513
257,346

3.37%
0.13%
77.92%
100.00%

11,368
265
343,807
366,590

3.10%
0.07%
93.79%
100.00%

7,645
154
280,463
324,598

2.36%
0.05%
86.40%
100.00%

12,089
68
369,080
391,868

3.08%
0.02%
94.18%
100.00%

7,354
691
74,502
360
-

7,170
599
57,130
360
-

-

-
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-

-

-

-

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบเสมือนรวม
2554
%

%

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2556
สอบทานแล้ว

2555
ตรวจสอบ
ปรับปรุงใหม่

%

2556
ตรวจสอบ

%

-

-

16,000

4.58%

25,000

7.17%

2.12%
11.15%
0.00%
1.21%

2,888
33,075
443
13,200

0.83%
9.47%
0.13%
3.78%

9,123
25,908
431
4,200

1.87%
0.09%
16.43%

9,186
141
74,933

2.63%
0.04%
21.45%

5,519

-

1,709

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

%

2554
ตรวจสอบ
จัดประเภทใหม่

%

2555
ตรวจสอบ
ปรับปรุงใหม่

%

10,000

2.70%

-

-

-

-

2.62%
7.43%
0.12%
1.20%

2,961
32,933
455
20,913

0.80%
8.90%
0.12%
5.65%

201
70,382

1.58%
0.06%
20.19%

2,303
40,000
23
109,588

0.62%
10.81%
0.01%
29.61%

0.49%

1,934

0.55%

1,479

-

-

1,815
26,264
-

0.74%
10.77%
0.00%
0.00%

1,312
111
29,502

0.54%
0.05%
12.10%

-

-

168,424
-

69.05%
-

171,415
15,800

49.21%
4.54%

53,100

15.20%

71,915
19,200

20.63%
5.51%

-

2,801
3,430
174,655
204,157

1.15%
1.41%
71.61%
83.70%

3,863
7,719
3,525
202,322
259,565

1.11%
2.22%
1.01%
58.08%
74.52%

1,996
7,849
4,535
69,189
144,122

0.57%
2.25%
1.30%
19.81%
41.26%

2,349
7,849
4,155
107,402
177,784

0.67%
2.25%
1.19%
30.81%
51.01%

7,370
38,850
4,200
6,507
316
57,243
-

-

1,714
19,061

1.15%
12.80%
-

1,248
19
22,042

0.84%
0.01%
14.81%

0.40%

-

73,022

19.73%

2,616
7,849
4,084
89,050
198,638

0.71%
2.12%
1.10%
24.06%
53.67%

201

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
%
ตรวจสอบแล้ว

-

8,261
33,894
4,200

3.21%
13.17%
1.63%

6,267
60
52,682

2.44%
0.02%
20.47%

0.00%

-

0.00%

75,370
-

50.63%
0.00%

81,315
15,800

31.60%
6.14%

-

2,799

1.88%
2.06%
54.56%
69.37%

3,613
7,719
3,241
111,688
164,370

1.40%
3.00%
1.26%
43.40%
63.87%

-

-

3,060
81,229
103,271

-

3,950
27,074
443
13,200

1.08%
7.39%
0.12%
3.60%

8,452
12
53,131

2.31%
0.00%
14.49%

1,709

30 มิ.ย. 2556
สอบทานแล้ว

%

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

%

-

-

-

-

11,361
20,347
431
4,200

3.50%
6.27%
0.13%
1.29%

4,182
29,860
455
20,913

1.07%
7.62%
0.12%
5.34%

5,341
22
41,702

1.65%
0.01%
12.85%

1,205
40,000
1
96,616

0.31%
10.21%
0.00%
24.66%

0.47%

1,934

0.60%

1,479

0.38%

53,100

14.48%

71,915
19,200

22.16%
5.92%

73,022

18.63%

1,521
7,849
4,196
68,375
121,506

0.41%
2.14%
1.14%
18.65%
33.14%

2,017
7,849
3,837
106,752
148,454

0.62%
2.42%
1.18%
32.89%
45.73%

2,027
7,849
3,693
88,070
184,686

0.52%
2.00%
0.94%
22.47%
47.13%

-

-

-

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
หุ้นสามัญ 570,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบเสมือนรวม
2554
%

40,000

2555
ตรวจสอบ
ปรับปรุงใหม่

40,000

16.40%

%

11.48%

2556
ตรวจสอบ

40,000
60,000

งบการเงินรวม
%
30 มิ.ย. 2556
สอบทานแล้ว

40,000
60,000

11.45%
17.18%

%

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

5,620
(643)
44,977
(5,226)
39,751
243,908

40,000

16.40%

2.30%
-0.26%
18.44%
-2.14%
16.30%
100.00%

23,301
30,232
93,533
(4,772)
88,761
348,326

11.48%

6.69%
8.68%
26.85%
-1.37%
25.48%
100.00%

40,000
60,000

11.45%
17.18%

38,706

11.08%

81,323
(14,830)
205,199
1
205,200
349,322

23.28%
-4.25%
58.74%
58.74%
100.00%

40,000
60,000

46,891
23,875
170,766
170,766
348,550

2554
ตรวจสอบ
จัดประเภทใหม่

40,000

11.48%
17.21%
142,500

40,000

%

2555
ตรวจสอบ
ปรับปรุงใหม่

40,000

26.87%

%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
%
ตรวจสอบแล้ว

40,000
60,000

15.54%

30 มิ.ย. 2556
สอบทานแล้ว

40,000
60,000

10.91%
16.37%

%

40,000
100,000
38,706

27.02%
10.46%

3,749
43,847
(14,830)
171,472
1
171,473
370,111

1.01%
11.85%
-4.01%
46.33%
46.33%
100.00%

5,607
45,607
45,607
148,878

40,000

26.87%

3.77%
30.63%
30.63%
100.00%

22,101
30,875
92,976
92,976
257,346

15.54%

8.59%
12.00%
36.13%
36.13%
100.00%

40,000
60,000

10.91%
16.37%

38,706

10.56%

74,982
31,396
245,084
245,084
366,590

20.45%
8.56%
66.86%
66.86%
100.00%

40,000
60,000

44,748
31,396
176,144
176,144
324,598

%

142,500

36.36%

100,000
38,706

25.52%
9.88%

3,749
33,331
31,396
207,182
207,182
391,868

0.96%
8.51%
8.01%
52.87%
52.87%
100.00%

12.32%
18.48%

13.79%
9.67%
54.27%
54.27%
100.00%

หมายเหตุ:1. งบตรวจสอบปี 2555 เป็นงบที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับงบตรวจสอบปี 2556 โดยการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวปฏิบัติที่กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด และบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท
จากัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นในการจัดทางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จึงถือเสมือนว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยตลอด
2. งบเสมือนรวมปี 2554 เป็นงบที่ทางบริษัทจัดทาขึ้นเสมือนรวมกิจการและของบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งแต่ต้น เพื่อใช้เปรียบเทียบแทนงบตรวจสอบปี 2554 ซึ่งไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด บริษัท
สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด และ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด

202

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

12.32%
18.48%

38.50%

11.48%
17.21%

13.45%
6.85%
48.99%
48.99%
100.00%

%

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 - 2557
(หน่วย : พันบาท)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไรจากการตีราคาที่ดิน
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมดียวกัน
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่(บาท)

งบเสมือนรวม
2554
%

2555
ตรวจสอบ
ปรับปรุงใหม่

%

2556
ตรวจสอบ

%

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2556
สอบทานแล้ว

%

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

%

2554
ตรวจสอบแล้ว
จัดประเภทใหม่

%

2555
ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่

%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
%
ตรวจสอบแล้ว

30 มิ.ย. 2556
สอบทานแล้ว

%

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

%

16,362
158,633
36,107
211,102

7.75%
75.15%
17.10%
100.00%

24,884
218,082
5,204
248,170

10.03%
87.88%
2.10%
100.00%

40,562
279,099
6,272
325,933

12.44%
85.63%
1.92%
100.00%

16,581
129,924
3,183
149,688

11.08%
86.80%
2.13%
100.00%

17,406
125,387
2,983
145,776

11.94%
86.01%
2.05%
100.00%

3,439
141,183
3,830
148,452

2.32%
95.10%
2.58%
100.00%

6,926
193,354
5,896
206,176

3.36%
93.78%
2.86%
100.00%

11,043
255,239
11,235
277,517

3.98%
91.97%
4.05%
100.00%

4,494
117,089
5,351
126,934

3.54%
92.24%
4.22%
100.00%

5,507
112,837
5,328
123,672

4.45%
91.24%
4.31%
100.00%

7,544
139,533
9,127
23,246
7,971
187,421
23,681
1,274
22,407
5,692
16,715
(643)
16,072

3.57%
66.10%
4.32%
11.01%
3.78%
88.78%
11.22%
0.60%
11.82%
2.70%
14.52%
-0.30%
14.21%

9,002
156,060
12,262
33,835
8,690
219,849
28,321
3,456
24,865
6,609
18,256
38,594
(151)
(7,689)
49,010

3.63%
62.88%
4.94%
13.63%
3.50%
88.59%
11.41%
1.39%
12.80%
2.66%
15.47%
15.55%
-0.06%
-3.10%
27.86%

14,218
172,339
15,225
35,691
8,746
246,219
79,714
4,002
75,712
15,492
60,220
652
871
(305)
61,438

4.36%
52.88%
4.67%
10.95%
2.68%
75.54%
24.46%
1.23%
25.69%
4.75%
30.44%
0.20%
0.27%
-0.09%
30.81%

12,570
74,020
9,674
13,771
4,476
114,511
35,177
2,048
33,129
6,644
26,485
521
27,006

8.40%
49.45%
6.46%
9.20%
2.99%
76.50%
23.50%
1.37%
24.87%
4.44%
29.31%
0.35%
29.66%

11,538
86,858
10,466
19,119
7,131
135,112
10,664
2,571
8,093
1,820
6,273
6,273

7.91%
59.58%
7.18%
13.12%
4.89%
92.68%
7.32%
1.76%
9.08%
1.25%
10.33%
10.33%

2,656
115,431
6,250
12,953
7,800
145,090
3,362
1,274
2,088
1,521
567

1.79%
77.76%
4.21%
8.73%
5.25%
97.74%
2.26%
0.86%
3.12%
1.02%
4.15%
4.15%

4,363
132,939
9,805
26,472
8,690
182,269
23,907
1,636
22,271
5,656
16,615
38,594

2.12%
64.48%
4.76%
12.84%
4.21%
88.40%
11.60%
0.79%
12.39%
2.74%
15.13%
18.72%
-0.07%
-3.73%
30.05%

7,984
150,394
14,031
28,227
8,746
209,382
68,135
2,808
65,327
13,193
52,134
652
934
(317)
53,403

2.88%
54.19%
5.06%
10.17%
3.15%
75.45%
24.55%
1.01%
25.56%
4.75%
30.32%
0.23%
0.34%
-0.11%
30.77%

3,151
69,911
8,286
11,361
4,476
97,185
29,749
1,403
28,346
5,699
22,647
521

2.48%
55.08%
6.53%
8.95%
3.53%
76.56%
23.44%
1.11%
24.54%
4.49%
29.03%
0.41%
29.44%

3,496
83,322
8,552
16,118
7,131
118,619
5,053
2,341
2,712
614
2,098
2,098

2.83%
67.37%
6.92%
13.03%
5.77%
95.91%
4.09%
1.89%
5.98%
0.50%
6.48%
6.48%

1,139
15,576
16,715

0.54%
7.38%
7.92%

17,802
454
18,256

7.17%
0.18%
7.36%

57,325
2,895
60,220

17.59%
0.89%
18.48%

23,590
2,895
26,485

15.76%
1.93%
17.69%

6,273

4.30%
4.30%

52,134

-

18.79%
18.79%

-

17.84%
17.84%

2,098

-

-

1.70%
1.70%

496
15,576
16,072

0.23%
7.38%
7.61%

48,556
454
49,010

19.57%
0.18%
19.75%

58,543
2,895
61,438

17.96%
0.89%
18.85%

24,111
2,895
27,006

16.11%
1.93%
18.04%

-

4.30%
4.30%

-

19.24%
19.24%

-

18.25%
18.25%

-

2.848

44.505

66.890

0.083*

6,273
6,273
6,273
0.016

567
567
567
567
567
1.418

(151)
(7,689)
47,369

0.38%
0.38%

-

16,615

0.38%
0.38%

-

16,615
47,369
47,369
41.538

8.06%
8.06%

-

22.98%
22.98%

-

52,134
53,403
53,403
60.833

หมายเหตุ:- *จานวนหุ้นสามัญ โดยวิธถี ัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในปี 2556 ปรับจานวนตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่ อหุ้นเพื่อการเปรียบเทียบ
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23,168
22,647
22,647
23,168
23,168
0.080*

2,098
2,098
2,098
0.005

1.70%
1.70%

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
(หน่วย : พันบาท)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
กาไรจากการลดขนาดโครงการผลประโยชน์
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอี่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบเสมือนรวม
2554

2555
ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม
2556
ตรวจสอบแล้ว

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

2554
ตรวจสอบแล้ว
จัดประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555
2556
ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

22,407

24,865

75,712

8,093

2,088

22,273

65,327

2,712

28,017
(33,495)
1,274
(97)
2,801

24,420
5,638
155
3,456
(146)
756

21,127
742
307
158
(2,045)
4,002
(219)
929

12,363
(141)
2,565
323
2,571
(55)
546

14,934
(3,495)
1,274
(66)
2,799

13,579
5,638
1,636
(115)
520

15,088
237
135
33
(2,045)
2,808
(152)
784

9,905
1
2,565
173
2,341
(36)
448

20,907

59,144

100,713

26,265

17,534

43,531

82,215

18,109

330
(569)
362
(213)
(840)

4,705
(1,877)
(5,088)
(79)
(640)

994
(1,819)
(2,431)
28
(2,615)

184
250
462
(1,630)
(521)

(756)
1,239
860
(254)
(299)

4,012
(1,265)
(4,786)
(138)
(1,272)

2,076
(12)
(1,813)
(37)
(2,614)

80
(2,421)
30
(1,694)
(525)
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(หน่วย : พันบาท)
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอี่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
รับดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซื้อสิทธิการเช่าที่ดนิ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับเงินเพิ่มทุนจากส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

งบเสมือนรวม
2554

(3,954)
8,015
(16)
241
24,263
(1)
(722)
23,540
97
(2,000)

2555
ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่

4,177
12,586
206
95
73,229
(1,923)
(2,068)
69,238

งบการเงินรวม
2556
ตรวจสอบแล้ว

305
(5,775)
(175)
937
90,162
(8,596)
(10,656)
70,910

-

38,000
(36,334)
(237)

148
(3,763)
(52,374)
(55,989)

31,855
(52,800)
(20,945)

24,687
(21,697)
20,000
22,990

360
219

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

273
(142)
(118)
(491)
24,532
(2,658)
(9,478)
12,396
-

2554
ตรวจสอบแล้ว
จัดประเภทใหม่

(397)
1,801
(13)
19,715
(1)
(695)
19,019
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555
2556
ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่

5,055
14,833
40
181
60,191
(1,897)
58,294

(1,546)
(6,821)
(47)
883
72,284
(5,398)
(9,947)
56,939

-

360
152

(550)
2
(56,310)
(56,279)

56
(36,632)
(36,576)

66
(3,000)
8,000
(28,785)
(23,719)

115
(54,787)
(54,672)

(550)
2
(54,305)
(54,341)

16,000
(1,048)
11,685
(183,100)
50,500
(4,200)
55,000
(55,163)

(6,000)
(219)
35,000
(7,365)
21,416

23,700
(19,300)
4,400

24,687
(18,742)
20,000
25,945

(1,048)
11,685
(93,000)
50,500
(4,200)
(36,063)

-
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-

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

232
2,786
(11)
(543)
16,043
(2,243)
(8,595)
5,205
36
(500)
(36,483)
(36,947)
(219)
35,000
(7,365)
27,416

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

งบเสมือนรวม
2554

2,358
21,568
23,926

2555
ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่
36,239
23,926
60,165

งบการเงินรวม
2556
ตรวจสอบแล้ว
(40,532)
60,165
19,633

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว
(2,764)
19,633
16,869

2554
ตรวจสอบแล้ว
จัดประเภทใหม่
(300)
17,030
16,730

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555
2556
ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่
29,567
(33,465)
16,730
46,297
46,297
12,832

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว
(4,326)
12,832
8,506

หมายเหตุ:1. งบการเงินรวมตรวจสอบปี 2555 เป็นงบตรวจสอบที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับงบตรวจสอบในปี 2556 โดยการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติสาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด และบริษัท
สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จึงถือเสมือนว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยตลอด
2. งบเสมือนรวมปี 2554 เป็นงบที่ทางบริษัทจัดทาขึ้นเสมือนรวมกิจการและของบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งแต่ต้น เพื่อใช้เปรียบเทียบแทนงบตรวจสอบปี 2554 ซึ่งไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด บริษัท
สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด และ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด
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15.4

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และวันที่ 30 มิถนุ าย 2557
(หน่วย : พันบาท)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่นๆ
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

งบเสมือนรวม
2554

2555
ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม
2556
ตรวจสอบแล้ว

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

2554
ตรวจสอบแล้ว
จัดประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555
2556
ตรวจสอบแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

1.22
1.12
0.86
21.37
17
93.53
4
5.67
64
(47)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.30
1.16
1.60
31.24
12
34.32
10
4.44
81
(69)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.48
0.35
1.07
50.56
7
22.17
16
4.54
79
(72)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.31
0.21
0.14
39.06
9
25.01
14
7.66
47
(38)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.14
1.08
0.87
21.23
17
90.21
4
9.08
40
(23)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.08
0.96
1.56
34.87
10
41.96
9
4.36
82
(72)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.43
0.28
1.08
82.73
4
24.35
15
4.33
83
(79)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.24
0.13
0.08
44.90
8
29.17
12
5.24
69
(61)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

15.95
(7.10)
17.10
(1.89)
7.92
37.13

%
%
%
เท่า
%
%

32.06
9.51
2.10
3.00
7.36
26.36

%
%
%
เท่า
%
%

41.64
22.97
1.92
0.97
18.48
40.32

%
%
%
เท่า
%
%

31.09
5.38
2.05
1.61
4.30
23.38

%
%
%
เท่า
%
%

18.35
(0.32)
2.58
(40.64)
0.38
1.26

%
%
%
เท่า
%
%

31.44
8.99
2.86
3.24
8.06
23.98

%
%
%
เท่า
%
%

40.52
21.37
4.05
1.00
18.79
30.84

%
%
%
เท่า
%
%

26.64
(0.23)
4.31
1.70
16.48

%
%
%
เท่า
%
%

8.52
(11.51)
1.08

%
%
เท่า

6.17
(2.72)
0.84

%
%
เท่า

17.26
14.10
0.93

%
%
เท่า

11.13
9.28
0.90

%
%
เท่า

0.40
(13.38)
1.04

%
%
เท่า

8.18
2.06
1.02

%
%
เท่า

16.71
18.13
0.89

%
%
เท่า

8.82
13.91
0.77

%
%
เท่า
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(หน่วย : พันบาท)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

งบเสมือนรวม
2554

5.14
19.04
(0.26)
0.00

เท่า
เท่า
เท่า
%

2555
ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่
2.92
21.19
(0.89)
0.00

เท่า
เท่า
เท่า
%

งบการเงินรวม
2556
ตรวจสอบแล้ว

0.70
22.53
(0.29)
66.42
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เท่า
เท่า
เท่า
%

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

1.16
9.54
(0.28)
0.00

เท่า
เท่า
เท่า
%

2554
ตรวจสอบแล้ว
จัดประเภทใหม่
2.26
15.47
(0.37)
0.00

เท่า
เท่า
เท่า
%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555
2556
ตรวจสอบแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
ปรับปรุงใหม่
1.77
36.79
(0.79)
0.00

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.50
25.74
(0.37)
76.73

เท่า
เท่า
เท่า
%

30 มิ.ย. 2557
สอบทานแล้ว

0.89
6.85
(0.12)
0.00

เท่า
เท่า
เท่า
%
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16.

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

16.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดาเนินธุรกิจการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา รวมถึงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงแรมแบบบูติครีสอร์ท และร้านอาหาร โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
คุณภาพการให้บริการ และความสะอาด ปัจจุบันบริษัทมีสาขาสปาที่เปิดดาเนินการแล้ว จานวน 11 แห่ง ที่มีที่ตั้งที่สะดวก
ต่อการเดินทางไปมา ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย ภายในโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสาขาอยู่ในกรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา
สมุย และภูเก็ต ประกอบด้วย Let’s Relax จานวน 7 แห่ง RarinJinda Wellness Spa จานวน 3 แห่ง และ Sabaii by Let’s
Relax จานวน 1 แห่ง โดยบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโรงแรมระรินจินดา เวลล์เนส สปา รีสอร์ท ขนาด 35 ห้องพัก และ
ร้านอาหาร ติดริมแม่น้าปิง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ในปี 2554 คือ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด ในเดือนมิถุนายน และบริษัท
สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด ในเดือนกรกฎาคม และในปี 2556 ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ในเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งดังกล่าว เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน การเข้าถือ
หุ้นดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มกิจการ ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการดาเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเสมือนกับ
การรวมกลุ่มกิจการมาตั้งแต่ต้น และสามารถเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกลุ่มกิจการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามงบตรวจสอบของปี
2556 ทางผู้สอบบัญชีจึงได้จัดทางบการเงินรวม โดยปรับปรุงงบรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนของงบแสดงสถานะทางการเงิน
ย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ย้อนหลังของปี 2555 เสมือนมีการรวมกิจการมาตั้งแต่ต้น เพื่อให้
สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนั้นการสรุปสถานะด้านต่างๆ จะเน้นการพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจากข้อมูล
ตามงบการเงินดังกล่าว โดยพิจารณาเปรียบเทียบร่วมกับงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบเสมือนรวม ในปี 2554 ที่จัดทาและปรับปรุง
เพิ่มเติมโดยบริษัท ซึ่งมีข้อมูลในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้
16.1.1 รายได้จากการขายและบริการ
โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย นับตั้งแต่ปี 2554 – งวด 6 เดือน ปี 2557 สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างรายได้
รายได้ธุรกิจสปา
รายได้ธุรกิจโรงแรม
รายได้ธุรกิจร้านอาหาร
รายได้จากผลิตภัณฑ์สปา
รายได้อื่น
รวมรายได้ทั้งสิ้น

ปี 2554
ล้านบาท
%
138.76
65.73%
18.20
8.62%
12.75
6.04%
5.29
2.50%
36.11
17.10%
211.10 100.00%

ปี 2555
ล้านบาท
%
186.95
75.33%
25.18
10.15%
17.01
6.85%
13.83
5.57%
5.20
2.10%
248.17 100.00%

ปี 2556
ล้านบาท
%
246.18
75.53%
24.10
7.39%
27.63
8.48%
21.75
6.67%
6.27
1.92%
325.93 100.00%

งวด 6 เดือน ปี 2556
ล้านบาท
%
116.99
78.15%
12.94
8.64%
11.39
7.61%
5.19
3.47%
3.18
2.13%
149.69 100.00%

งวด 6 เดือน ปี 2557
ล้านบาท
%
111.79
76.68%
13.60
9.33%
11.79
8.09%
5.61
3.85%
2.98
2.05%
145.78 100.00%

หมายเหตุ : โครงสร้างรายได้ และสัดส่วนตามตาราง คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษเพียงตัวเลขที่แสดง
เพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจทาให้จานวนทศนิยมมีการคลาดเคลื่อนได้
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่เกิดจากธุรกิจต่างๆ ดังนี้
รายชื่อบริษัท
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด
บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด

ธุรกิจทีท่ า
ธุรกิจสปา และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร
ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
ธุรกิจโรงเรียนนวดแผนไทย

จากข้อมูลตามตารางโครงสร้างรายได้ข้างต้น จะเห็นได้ว่ารายได้หลักของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายได้จาก
ธุรกิจสปา โดยในปี 2554 ถึงงวด 6 เดือน ปี 2557 มีสัดส่วนสูงสุด โดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.73 – 76.68 ของรายได้รวม โดย
มีแนวโน้มที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จากผลของการขยายสาขาสปาของบริษัท ในขณะที่รายได้จากธุรกิจโรงแรม และ
ร้านอาหารแม้ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็จากัดด้วยธุรกิจที่มอี ยู่เพียงแห่งเดียวที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีอัตราการขยายตัวจากัด
ส่วนรายได้จากธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา แม้ว่ายังมีสัดส่วนการจาหน่ายไม่มาก เมื่อเทียบกับรายได้ของธุรกิจสปา และ
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร แต่ก็มีอัตราการขยายตัวที่สูง จากการที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องมาจากธุรกิจสปา เมื่อธุรกิจสปา
ขยายตัว การจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาก็สามารถขายได้ดีขึ้น สาหรับธุรกิจโรงเรียนนวดแผนไทยเป็นเพียงธุรกิจเสริมที่
ดาเนินการโดยบริษัทย่อย โดยรายได้ทั้งหมดชาระมาจากบริษัทเป็นค่าเรียนนวดที่ชาระแทนให้กับพนักงานเทอราพิสต์ ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขภายใต้สัญญาจ้างทาของกับบริษัทตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนั้นในแง่งบการเงินรวมจึงไม่มีรายได้ในส่วนนี้
ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดรายได้ของธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ดังนี้
 รายได้จากธุรกิจสปา

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการทาธุรกิจสปา รวมเป็นจานวนเงิน 186.95 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี
2554 จานวน 48.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 34.73 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ลูกค้ามาใช้
บริการสปาของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับบริษัทมีรายได้เต็มปีจาก Rarinjinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ที่เปิดในเดือน
กุมภาพันธ์ และ Let’s Relax สาขา Terminal 21 ที่เปิดกิจการในเดือน ตุลาคมของปี 2554
ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการทาธุรกิจสปา รวมเป็นจานวนเงิน 246.18 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี
2555 จานวน 59.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 31.69 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากทุกสาขาเดิมที่มีอยู่ และรายได้จากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นใหม่คือ Let’s Relax สาขาสมุยในเดือนมกราคม เ ปิ ด
Let’s Relax สาขาแมนดารินในเดือนตุลาคม และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ที่เปิดในเดือนธันวาคมของปี 2556
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการทาธุรกิจสปา จานวน 111.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้
งวด 6 เดือน ปี 2556 มีรายได้ลดลง 5.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.45 แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้เต็มครึ่งปี
แรก 2557 เพิ่มจาก Let’s Relax สาขาสมุย Let’s Relax สาขาแมนดาริน และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ที่เปิดใน
ปี 2556 แต่จากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ หลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกับสาขาสปาของบริษัท ได้แก่
Rarinjinda สาขาราชดาริ Let’s Relax สาขา Terminal 21 สาขาพร้อมพงษ์ ทาให้รายได้ของสาขาดังกล่าวลดต่าลงไปใน
ไตรมาส 1 และผลกระทบต่อเนื่องจากการรัฐประหารในไตรมาส 2 ที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยกเลิกการเดิน
ทางเข้ามาในประเทศ ทาให้รายได้ ของสาขาเดิมในกรุงเทพฯ ลดลงไป ในงวด 6 เดือนนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า รวมถึงรายได้จากสาขาใหม่ที่เปิดช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 คือ สาขาแมนดาริน และสีลม ที่มีรายได้ในงวด 6
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เดือนของปี 2557 นี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จากผลกระทบด้านการเมืองดังกล่าวด้วย แม้ว่าสาขาต่างจังหวัดตามแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งหมดจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังน้อยกว่ารายได้ของสาขาในกรุงเทพที่ลดต่าลง ทาให้รายได้รวมของ
ธุรกิจสปาของบริษัท ลดต่าลงไปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 รายได้จากธุรกิจโรงแรม

บริษัทย่อย มีห้องพักในโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา แอนด์ รีสอร์ต จานวน 35 ห้อง มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย
ตลอดปี ในปี 2554 ถึง งวด 6 เดือน ปี 2557ดังนี้

อัตราการเข้าพัก
ราคาห้องพักเฉลี่ย (บาท/คืน)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

35.08%
3,610

50.65%
3,607

61.60%
3,019

งวด 6 เดือน
ปี 2556
59.59%
2,911

งวด 6 เดือน
ปี 2557
60.05%
3,176

ในปี 2555 บริษัทย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจานวน 25.18 ล้านบาท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2554 จานวน 6.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 38.31 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่ม
สูงขึ้นในปี 2555 จากร้อยละ 35.08 เป็นร้อยละ 50.65 โดยราคาค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนลดต่าลงเล็กน้อยที่ระดับร้อยละ
0.07 เมื่อเทียบกับปี 2554 ถือได้ว่ายังคงราคาไว้ในระดับใกล้เคียงกันกับปีก่อน
ในปี 2556 บริษัทย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจานวน 24.10 ล้านบาท โดยมีรายได้ลดลงจากปี
2555 จานวน 1.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.29 แม้ว่าโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นในปี 2556
จากร้อยละ 50.65 เป็นร้อยละ 61.60 แต่บริษัทย่อยมีค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนที่ลดลงร้ อยละ 16.29 ของราคาค่าห้องพัก
เฉลี่ยต่อคืนของปีก่อน จากการที่ปีนี้บริษัทย่อยมีการจาหน่ายห้องพักผ่านตัวแทนจาหน่ายล่วงหน้าจานวนมาก ซึ่งบริษัท
ย่อยขายได้ราคาต่ากว่าการขายตรงผ่าน Web Site ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจโรงแรมลดต่าลงเล็กน้อย
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจานวน 13.60 ล้านบาท โดยมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จานวน 0.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 โดยมีอัตราการเข้าพัก
เฉลี่ยร้อยละ 60.05 และมีราคาค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.10 ของราคาค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งอัตราการเข้าพักและราคาห้องเฉลี่ยดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย จากผลการควบคุมการขายห้องพัก
ผ่านตัวแทนในระดับที่เหมาะสมขึ้น ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร

บริษัทย่อยดาเนินกิจการร้านอาหาร Deck-1 ซึ่งจากการตั้งชื่อร้านที่แยกออกจากชื่อโรงแรม และพื้นที่ร้านอาหาร
อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับพื้นที่โรงแรม ทาให้บรรยากาศของร้านอาหารไม่เหมือนร้านอาหารของโรงแรม ทาให้ได้ประโยชน์จาก
ลูกค้าภายนอกเข้ามาใช้บริการมากกว่าธุรกิจโรงแรมอื่นๆ ทั่วไป ที่ ส่วนใหญ่จะมีรายได้เฉพาะจากลูกค้าโรงแรมเป็นหลัก
ซึ่งที่ผ่านมารายได้ของธุรกิจร้านอาหารของบริษัทย่อย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอด จากปี 2555 มีรายได้ 17.01 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.26 ล้านบาท และปี 2556 มีรายได้ 27.63 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.62 ล้านบาท
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 33.45 และ 62.46 ในปี 2555 และ 2556 ตามลาดับ
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สาหรับในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทย่อยมีรายได้จากร้านอาหาร จานวน 11.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 0.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 3.58
 รายได้จากธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

สาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการจาหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าที่มา
ใช้บริการ เพื่อนาไปใช้เองที่บ้าน โดยมีการวางจาหน่ายสินค้าไว้ในห้องพักรับรองลูกค้าหลังบริการสปา เพื่อเป็นรูปแบบการ
ส่งเสริมการขายสินค้าให้กับลูกค้าเข้ามาใช้บริการสปาด้วย เนื่องจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็นในรูปแบบดังกล่าว
จึงจะมีการขยายตัวของรายได้ไปในแนวทางใกล้เคียงกับรายได้จากธุรกิจสปาของบริษัท โดยในปี 2555 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็นจานวนเงิน 13.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 161.69 และในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สปา เป็นจานวนเงิน 21.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 57.22
สาหรับสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็น
จานวนเงิน 5.61 ล้านบาท ยังคงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นจานวน 0.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายได้ร้อยละ 8.03
 รายได้อื่น

รายได้อื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้
จากการขายขวดและเศษวัสดุจากร้านอาหาร เงินส่งคืนจากรายการส่งเสริมการขายของบัตรเครดิต การหักเงินประกัน
และการปรับปรุงค่าปรับต่างๆ ของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และการปรับปรุงรายการขายบัตรสปาที่หมดอายุแล้ว
ลูกค้าไม่ได้มาใช้บริการ ซึ่งจานวนผันแปรไปในแต่ละปี แต่ก็มีจานวนไม่มากนัก สาหรับในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมี
รายได้อื่นๆ พิเศษเพิ่มมาจากกาไรจากการขายที่ดินจานวน 33.50 ล้านบาท ทาให้มีรายได้อื่นในปีนี้จานวนสูงกว่าปกติ
และในปี 2556 ก็มีรายได้อื่นพิเศษเพิ่มขึ้น จากการปรับปรุงโครงการผลประโยชน์พนักงาน จานวน 2.04 ล้านบาท ที่เกิด
จากการเปลี่ยนการจ้างพนักงานเทอราพิสต์ ไปเป็นสัญญาจ้างทาของในปีนี้
16.1.2 ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนหลักประกอบไปด้วย
- เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน
- ค่าเช่า ค่าบริการพื้นที่เช่า และค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาทรัพย์สิน
- วัตถุดิบ ต้นทุนสินค้า และวัสดุสิ้นเปลืองการขาย และบริการ
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
- ค่าสาธารณูปโภค และ
- อื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่ายามรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ทั้งนีจ้ ากลักษณะของธุรกิจหลักที่เป็นธุรกิจด้านบริการ ทั้งสปา โรงแรม และร้านอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จึงเป็น
เรื่อ งของค่ าใช้ จ่ายด้า นพนั กงาน และค่า ใช้จ่ ายเกี่ย วกับ สถานที่ ทาธุ รกิ จทั้ง ด้า นค่า เช่ า /ค่ าเสื่ อมราคาทรั พย์ สิน โดย
ค่าใช้จ่ายหลัก ดังกล่าวคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเภท Fixed Cost ซึ่งในปี
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2554-2556 อยู่ที่ระดับประมาณ 92-95 ล้านบาท และมีสัดส่วน Variable Cost .ในปี 2554-2556 ที่ระดับประมาณร้อยละ
29-32 ของรายได้จากการขายและบริการ โดยมีสัดส่วนต้นทุนด้านอื่นๆ ในแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้
รายละเอียด
ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท)
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร
เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
วัตถุดิบ ต้นทุนสินค้า วัสดุสิ้นเปลืองการขาย และบริการ
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ค่าสาธารณูปโภค
อื่นๆ
รวม

2554

2555

2556

147.08
62.46%
37.54%
34.21%
23.72%
16.56%
18.56%
4.75%
2.21%
100.00%

165.06
57.03%
42.97%
35.15%
25.34%
16.67%
14.25%
6.27%
2.33%
100.00%

186.56
50.81%
49.19%
36.47%
26.38%
21.35%
9.75%
4.12%
1.94%
100.00%

งวด 6 เดือน
ปี 2556
86.59
51.15%
48.85%
34.16%
28.36%
18.22%
9.83%
7.21%
2.22%
100.00%

งวด 6 เดือน
ปี 2557
98.40
55.13%
44.87%
35.47%
28.38%
16.63%
11.15%
6.76%
1.61%
100.00%

หมายเหตุ : โครงสร้างสัดส่วนต้นทุนตามตาราง และการวิเคราะห์ต้นทุน คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษ
เพียงตั ว เลขที่แ สดงเพียง 2 ทศนิ ยม ดั งนั้น หากบวกตั ว เลขตามตารางดั งกล่า วเป็นยอดรวมอาจทาให้จานวนทศนิ ยมมีการ
คลาดเคลื่อนได้

โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขายและบริการ ในแต่ละปีได้ดังนี้
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 165.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของ
รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 17.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นรวม 14.64
ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ้นทาให้มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่สาขา และค่าจ้างพนักงานเทอราพิสต์เพิ่มมากขึ้น
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 186.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.36 ของ
รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 21.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.02 เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้ นรวม
17.42 ล้ านบาท เนื่ องจากการขยายสาขาสปาเพิ่ มขึ้ นทาให้มีค่ าใช้จ่ ายด้านค่ าเช่าพื้นที่สาขาเพิ่ มขึ้ น และแม้ว่ าบริษั ทจะ
เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างพนักงานเทอราพิสต์มาเป็นสัญญาจ้างทาของในปี 2556 นี้ โดยจะได้ส่วนแบ่งตามรายได้จากการนวดสปา
แต่ที่จากเงื่อนไขสัญญาจ้างเดิมที่กาหนดเงินเดือนขั้นต่าไว้จานวนน้อย โดยพนักงานจะได้รับรายได้ตามส่วนแบ่งรายได้จากการ
นวดสปาเช่นเดียวกันแต่ไม่ต่ากว่าเงินเดือนดังกล่าว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับต้นทุนใน
ส่วนนี้ และจากรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเทอราพิสต์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน และในปี 2556 นี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี ในการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารบนทรัพย์สินเช่าที่เชียงใหม่ ที่
จัดทาสัญญาเช่าใหม่ระยะเวลา 30 ปี จึงมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงแรมและส่วน
ปรั บ ปรุ ง อาคารสปาบนที่ เ ช่ า จาก 20 ปี เป็ น 30 ปี และค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารห้ อ งอาหารจาก 10 ปี เป็ น 30 ปี
เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ภาระค่าเสื่อมราคาในปีนี้ลดลงไป 5.73 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่ม
สูงขึ้นมากในปีนี้ จากการที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็น Fixed Cost จานวน 94.79 ล้านบาท โดยมี Variable Cost อยู่ที่ประมาณ
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ร้อยละ 28.71 ของรายได้จากการขายและบริหาร ทาให้สัดส่วนต้นทุนขายและบริการ เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและ
บริหาร มีสัดส่วนทีล่ ดลงถึงร้อยละ 9.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน
สาหรับในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 98.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
68.91 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 11.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.63 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ
ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นรวม 8.69 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ้นทาให้มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่สาขา
และมีการจ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้น
16.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายหลักประกอบไปด้วย
- เงินเดือนพนักงานและผู้บริหารฝ่ายขาย สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งค่ าใช้จ่าย
ส่วนของเงินเดือนในค่าใช้จ่ายในการขายนี้เริ่มมีการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารฝ่ายขายในไตรมาส 2 ปี
2556 เป็นปีแรก
- ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของพนักงานและกรรมการในการจัดบูธและการส่งเสริมการขาย
- ค่านายหน้าของพนักงานบริษัททัวร์ต่างๆ ที่พาลูกค้ามาใช้บริการในสปาของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขค่านายหน้า
กับคู่ค้าทุกรายที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาเต็มของค่าบริการ โดยหากลูกค้าได้ส่วนลดใดๆ ก็จะไปหักออก
จากค่านายหน้าดังกล่าว ทั้งนี้ไม่รวมลูกค้าที่ติดต่อเข้าใช้บริการเอง และการจองล่วงหน้าผ่า นทาง Web Site
ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีสัญญามาตรฐานที่ทากับตัวแทนทุกราย และ
- อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง วัสดุสิ้นเปลือง ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ทั้งนี้โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท ในแต่ละปีที่ผ่านมาดังนี้
รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท)
เงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ
ค่านายหน้า
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย

2554

2555

2556

9.13
5.19%
19.62%
55.27%
13.64%
6.28%
100.00%

12.26
1.68%
21.04%
46.23%
23.20%
7.85%
100.00%

15.22
26.51%
28.79%
22.53%
16.98%
5.18%
100.00%

งวด 6 เดือน
ปี 2556
9.67
20.32%
25.26%
23.44%
15.68%
15.30%
100.00%

งวด 6 เดือน
ปี 2557
10.47
23.53%
28.94%
20.72%
8.51%
18.29%
100.00%

หมายเหตุ : โครงสร้างสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายตามตาราง และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขาย คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตาม
โปรแกรม Excel โดยการปัดเศษเพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจทา
ให้จานวนทศนิยมมีการคลาดเคลื่อนได้
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โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการขาย ในแต่ละปีได้ดังนี้
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 12.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 5 ของรายได้
จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.13 ล้านบาท คิ ดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.34 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
เกิดจากค่านายหน้า ค่าส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริมการขาย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขาย
ของบริษัทและบริษัทย่อยสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากเทียบกับปี 2554 ที่มีค่าใช้จ่ายใน
การขายมีสัดส่วนที่ระดับร้อยละ 5.22 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่ลดลงไปเล็กน้อย
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 15.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของรายได้
จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.17 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
เกิดจากเงินเดือนผู้บริหารฝ่ายขาย ที่มีการเพิ่มขึ้นในปีนี้ รวมถึงค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยลดค่า
โฆษณาและส่งเสริมการขายลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริมการขาย เนื่องจากชื่อเสียงของบริษัทเริ่ม
ติดตลาดแล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี้ยังคงสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งหากเทียบกับปีก่อนสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเที่ยบกับรายได้จากการขายและบริการ ยังคงมีสัดส่วนที่
ลดลงไป
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 10.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
7.33 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
8.19 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่านายหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากลูกค้าทั่วไปที่เข้าใช้บริการในงวด 6 เดือน ปี 2557 นี้
มีสัดส่วนที่ลดลงจากสาขาสปาในกรุงเทพฯ จากปัญหาทางการเมือง บริษัทจึงต้องพึ่งพิงลูกค้าที่ส่งมาจากตัวแทนนายหน้า
เพิ่มขึ้นในสาขาที่เชียงใหม่และภูเก็ต เพื่อสร้างรายได้ทดแทนให้กับสาขาที่มีรายได้ลดลงไป โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนนี้
เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 2.09 ของรายได้จากธุรกิจสปาในงวด 6 เดือน ปี 2556 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 2.71 ของรายได้จาก
ธุรกิจสปาในงวด 6 เดือน ปี 2557นี้ ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยลดค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายลง รวมถึง ลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัท
ย่อยเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
16.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายหลักประกอบไปด้วย
- เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน
- ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างการตรวจสอบ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
- ค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการจานอง
- ค่าเช่า/ค่าบริการ/ค่าบารุงรักษา
- ค่าเสื่อมราคา และตัดจาหน่ายสินทรัพย์
- ค่าเดินทาง และที่พัก และ
- อื่น ๆ ได้ แ ก่ ค่ า รั ก ษาความปลอดภั ย ค่ า เครื่ อ งเขี ย นแบบพิ ม พ์ ค่ า รั บ รอง ค่ า ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษา ค่ า
สาธารณูปโภค ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ขอคืน หนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
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ทั้งนี้โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท ในแต่ละปีที่ผ่านมาดังนี้
รายละเอียด

2554

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท)
เงินเดือนพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ
ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ
ค่าธรรมเนียม
ค่าเช่า/ค่าบริการ/ค่าบารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเดินทาง และที่พัก
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2555

2556

งวด 6 เดือน
ปี 2556

งวด 6 เดือน
ปี 2557

23.25

33.83

35.69

13.77

19.12

56.94%
4.37%
18.46%
2.66%
3.11%
2.70%
11.76%
100.00%

36.63%
7.76%
8.78%
1.00%
3.51%
4.23%
38.09%
100.00%

36.95%
13.31%
13.98%
3.85%
8.60%
5.08%
18.24%
100.00%

42.56%
14.22%
8.96%
4.63%
7.73%
7.55%
14.35%
100.00%

46.46%
8.26%
4.60%
5.55%
7.35%
5.06%
22.72%
100.00%

หมายเหตุ : โครงสร้างสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารตามตาราง และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตาม
โปรแกรม Excel โดยการปัดเศษเพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจทา
ให้จานวนทศนิยมมีการคลาดเคลื่อนได้

โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในแต่ละปีได้ดังนี้
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 33.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.93 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.59 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.55 สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นมากในปีนี้ เป็นผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายเฉพาะปีจากการตัดด้อยค่าทรัพย์สิน จานวน 5.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตัดมูลค่าสิ่งปลูกสร้างเดิมในที่ดินที่รัชดา
ที่จะต้องรื้อทิ้งและจะก่อสร้างเป็นบ้านพักพนักงานของบริษัทในกรุงเทพฯ
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 35.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.17 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.86 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.49 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น จากเงินเดือนพนักงานและสวัสดิการต่างๆ สาเหตุ
เนื่องจากบริษัทเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อรองรับธุรกิจที่มากขึ้นจากการเพิ่มสาขาสปา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
จากการเตรียมการของบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้
วงเงินสินเชื่อด้านต่างๆ กับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ
ที่น้อยลงเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า
สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 19.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
13.39 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน 5.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.83 ทั้งนี้เป็นผลมากจากการเพิ่มจานวนพนักงาน และผู้บริหารใน
สายงานบัญชี ทาให้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอื่นๆ จากการตัดด้อยค่าทรัพย์สินอีก จานวน 2.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าออกแบบบ่อน้าร้อนออนเซ็นที่เตรียมจะ
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ก่อสร้างที่ Rarinjinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ที่ชะลอการดาเนินการไป ทาให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับ งวด 6 เดือน
ของปี 2557 นี้มีสัดส่วนสูงกว่าปกติ
16.1.5 ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 3.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของรายได้จากการขาย
ซึ่งต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 1.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินมาเพื่อสนับสนุนการขยายสาขาสปาของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งการใช้วงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินกู้ยืมจากกรรมการ
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 4.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ซึ่งต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.80 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าจะมี การชาระ
คืนเงินกู้ยืมกรรมการในปีนี้ไปแล้วทั้งหมด แต่เป็นการชาระคืนไปในช่วงไตรมาสที่ 2 และเงินกู้กรรมการเป็นเงินกู้ดอกเบี้ย
ทีต่ ่า ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อย เปลี่ยนไปใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจแทน ประกอบกับ
เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่าย เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขเงินกู้ในการขยายสาขา และก่อสร้างบ้านพักพนักงานของบริษัท รวมถึง
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าซื้อ ทาให้ต้นทุนทางการเงินตลอดทั้งปีเพิ่มสูงขึ้น
ในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 2.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.54 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ณ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทยังมีการใช้เงินกู้จากกรรมการ อยู่จานวน 71.91 ล้านบาท ที่มี
อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี ทาให้ยังคงมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ากว่า ในขณะที่ใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ที่
บริษัทและบริษัทย่อยใช้อยู่ปัจจุบัน มีต้นทุนเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 5.48 ต่อปี และบริษัทมีการใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นโดยมียอดภาระหนี้คงค้าง ณ 30 มิถุนายน 2557 จานวน 103.93 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี
2556 ที่มเี งินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีภาระคงค้างเพียง 48.40 ล้านบาททาให้มีต้นทุนทางการเงินในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น
16.1.6 กาไรสุทธิ
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 18.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.51 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึ่งกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.22 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นในปีนี้ ถึง 67.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
38.84 แต่เนื่องจากปี 2554 บริษัทมีกาไรจากการขายทรัพย์สินเป็นรายได้อื่นอยู่เป็นจานวนถึง 33.50 ล้านบาท ทาให้กาไร
สุทธิของปี 2555 นี้ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 60.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.84 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึ่งกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 41.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 229.86 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากการขายและบริการ ที่เพิ่มขึ้นถึง 76.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.57 ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนขายและบริการ ที่มี Fixed Cost อยู่ที่ประมาณ 94.79 ล้านบาทซึ่งยังคง
ใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ว่าจะมีจานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายด้านค่าเสื่อมราคาของอาคารและการ
ปรับปรุงอาคารบนที่เช่าที่เชียงใหม่จากค่าเสื่อมราคาที่ 10-20 ปี เป็น 30 ปี ตามระยะเวลาการเช่า ทาให้ค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สินลดลงไป ในระดับใกล้เคียงกับค่าเช่าสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้น โดยมี Variable Cost ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.71
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ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อรายได้ในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน รายได้ส่วนเพิ่มนี้จึงมีกาไรขั้นต้นกว่าร้อยละ 70
ของรายได้ดังกล่าว ดังนั้นแม้ว่าค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารจะเพิ่มขึน้ แต่จานวนไม่มากเมื่อเทียบกับผลกาไรขั้นต้นส่วน
เพิ่มดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555
ในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 6.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ ซึ่งกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลง 20.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 76.31 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายและบริการ จานวน 3.71 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการลดลงร้อยละ 2.53 จากผลกระทบทางด้านการเมืองในประเทศ แต่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่ ค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน ที่เป็น Fixed Cost เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มสาขาสปาในช่วงปลายปีที่ผ่าน รวมถึงปรับปรุงขยายพื้นที่สาขา และเปิด
สาขาใหม่ช่วงต้นปีนี้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น ถึง 20.60 ล้านบาท คิดเป็น อัตราการ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.99 ดังนั้นจึงส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวด 6
เดือน ปี 2556
16.2

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก 3 ประเภท
ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินมัดจาและเงินประกัน โดยทรัพย์สินหลัก
ของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนในแต่ละปี ได้ดังนี้
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน
สิทธิการเช่าที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจาและเงินประกัน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2554

2555

2556

9.81%
3.80%
0.93%
0.25%
14.79%
0.15%
0.07%
80.54%
1.03%
3.09%
0.34%
85.21%

17.27%
1.81%
2.11%
0.20%
21.39%
0.10%
1.09%
73.92%
0.91%
2.49%
0.10%
78.61%

5.62%
1.82%
2.71%
0.19%
10.34%
0.00%
1.06%
85.02%
0.25%
3.25%
0.08%
89.66%

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
4.56%
1.67%
2.35%
0.62%
9.19%
0.00%
0.91%
86.20%
0.42%
3.27%
0.02%
90.81%

หมายเหตุ : โครงสร้างสัดส่วนสินทรัพย์ตามตาราง และการวิเคราะห์สินทรัพย์ คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัด
เศษเพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจทาให้จานวนทศนิยมมีการ
คลาดเคลื่อนได้
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ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในส่วนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ใช้เป็นที่ประกอบการสปาของบริษัท และประกอบกิจการ
โรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้ ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงพอสรุปได้ ดังนี้
ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 348.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.42 ล้านบาทจากปี 2554 โดยการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 36.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากผลประกอบการของ
ปี 2555 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท จากการสารองสินค้าในการขยายธุรกิจ และที่ดิน อาคารและอุป กรณ์
เพิ่มขึ้น 61.03 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินที่รัชดาเพิ่มเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ทาการปรับปรุงราคาที่ดินที่เป็น
ทรัพย์สินเดิมของบริษัทตามราคาประเมินใหม่ และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s Relax สาขาสมุย ที่
เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมของปีนี้
ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 349.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.99 ล้านบาทจากปี 2555 โดยการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกิดจาก สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาทจากการสารองสินค้าในการขยายธุรกิจ และที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 39.52 ล้านบาท จากการขยายการลงทุนปรับปรุงสปาเดิม ในส่วนของบ่อน้าร้อนออนเซ็นที่ Rarinjinda
Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะ
เปิด Let’s Relax สาขาแมนดาริน ที่เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ในขณะที่มีเงินสด
ลดลง 40.53 ล้านบาท จากการนาเงินสดไปชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
สาหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 370.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.79 ล้าน
บาทจากสิ้นปี 2556 โดยการเปลี่ยนแปลงหลักเกิดจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 22.04 ล้านบาท จากการขยาย
การลงทุนก่อสร้างบ้านพักพนักงานในกรุงเทพฯ และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน
และ Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วันเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้จากส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีข้อมูลสรุปข้อมูลสินทรัพย์ในแต่ละรายการที่สาคัญ ได้ดังนี้
16.2.1 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าของบริษัทและบริษทั ย่อย จะประกอบไปด้วยลูกหนีบ้ ริษัททัวร์ ตัวแทนขายห้องพักและสปา และ
สายการบินทีซ่ ื้อห้องพักโรงแรมเพื่อขายเป็นแพ็คเกจพิเศษให้กับลูกค้าสายการบิน ส่วนลูกหนี้อื่นๆ จะประกอบไปด้วย
ลูกหนี้บัตรเครดิตต่างๆ ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ ค่าใช้จา่ ย และประกันภัยจ่ายล่างหน้า เงินทดรองจ่ายต่างๆ
ทั้งนี้ในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ของบริษัทและบริษัทย่อย จากข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท และ
ข้อมูลอายุลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กี่ยวข้องและกิจการอื่น มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องและ
กิจการอื่น
อายุหนี้ค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

งบเสมือน
รวม
2554
0.67

2554
0.14

งบการเงินรวม
2555
2556
0.05
0.27

0.08
0.02
-

0.78
0.10
0.02

0.93
0.13
0.16
0.01
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30 มิย. 57
0.07
0.02

2554
0.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556
30 มิย. 57
0.80
0.39
0.36

0.78
0.10
0.02

0.94
0.60
0.17
0.02

-

-
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หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องและ
กิจการอื่น
อายุหนี้ค้างชาระ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง-สุทธิ

งบเสมือน
รวม
2554
0.77
0.77

2554
1.04
1.04

2555
1.28
1.28

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น-สุทธิ

1.83

0.14

2.81

3.82

1.26

0.30
0.07
2.20
2.20

0.15
0.05
0.34
0.34

0.45
0.48
3.74
3.74

0.66
0.30
0.40
0.31
5.49
(0.51)
4.98

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สัดส่วนของลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกาหนด
ช าระและเกิ น ก าหนดช าระไม่ เ กิ น 3
เดือน มีอัตราร้อยละ

2.97
5.22
1.07
9.26

1.38
5.37
0.25
7.00

5.02
1.27
6.29

96.97%

87.68%

84.46%

งบการเงินรวม
2556
0.27
0.27

2554
1.17
1.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556
30 มิย. 57
2.53
0.39
0.36
2.53
0.39
0.36

0.96
0.05
0.07
0.06
2.40
(0.10)
2.30

0.14
0.15
0.05
0.34
0.34

0.27
0.27
0.24
0.78
0.78

0.71
0.01
0.72
0.72

0.51
0.43
0.02
0.00
0.96
(0.00)
0.96

5.25
0.01
1.09
6.35

2.39
0.01
3.76
6.16

1.51
5.37
0.24
7.12

3.31
1.06
4.37

1.11
0.06
0.90
2.07

1.32
0.01
3.08
4.41

90.48%

96.65%

88.74%

68.88%

100.00%

98.48%

30 มิย. 57
0.09
0.09

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวนเงิน 6.29 ล้านบาท ลดลง
2.97 ล้านบาทจากปี 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 6.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 จานวน 6.16 ล้านบาท ลดลง 0.19 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจานวนลูกหนี้ดังกล่าวถือว่าน้อยมาก เนื่องจากโดย
ลักษณะของธุรกิจหลักของบริษัทที่เป็นธุรกิจให้บริการสปา ที่รายได้ส่วนใหญ่รับเป็นเงินสดเมื่อให้บริการ โดยลูกหนี้การค้าที่มี
บางส่วนเป็นลูกหนี้ในส่วนของตัวแทนขาย และลูกหนี้บริษัทย่อยในส่วนของธุรกิจโรงแรม ที่ขายผ่านตัวแทนต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวโน้มปริมาณยอดคงค้างของลูกหนี้ลดลง โดยสัดส่วนของลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกาหนด
ชาระและเกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน มีอัตราร้อยละ 84.46, 90.48 และ 96.65 ในปี 2555, 2556 และไตรมาส 2 ปี 2557
ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีหนี้ที่มีโอกาสเสียหายไม่มาก โดยนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายใน
การตั้งสารองหนี้สูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน ไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ
ลูกหนีจ้ ะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
16.2.2 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย สินค้าสาเร็จรูป, วัสดุสิ้นเปลือง, อาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยสามารถนาสินค้าคงเหลือดังกล่าวไปจาหน่ายได้ทันที ยกเว้นวัส ดุสิ้นเปลือง โดยมีนโยบาย
ทางบัญชีสาหรับสินค้าคงเหลือ ดังนี้
 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น
โดยประมาณในการขาย
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ซึ่งสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้

รายละเอียด
สินค้าสาเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
อาหารและเครื่องดื่ม
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
สินค้าคงเหลือ สุทธิ

2554
1.22
0.88
0.05
0.12
2.27
2.27

งบการเงินรวม
2555 2556 30 มิย.-57
2.45 2.30
1.76
4.34 5.38
5.46
0.20 0.31
0.32
0.37 1.80
1.78
7.35 9.79
9.32
- (0.31)
(0.63)
7.35 9.48
8.69

2554
0.88
0.88
0.88

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555 2556
30 มิย.-57
1.29 2.16
2.05
4.34 5.31
5.40
0.04
5.67 7.47
7.45
- (0.14)
(0.31)
5.67 7.33
7.14

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 จานวน 7.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554
จานวน 5.08 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2556 จานวน 9.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 2.13 ล้านบาทเนื่องจาก
บริษัทและบริษัท ย่อยได้มี การสั่ง ซื้อวัสดุสิ้นเปลือ ง, สินค้ าสาเร็ จรูป และอื่นๆ สารองเพิ่มขึ้นในระหว่า งปี เพื่ อรองรั บ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2557 มีจานวน 8.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน 0.79 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากสินค้าสาเร็จรูปเพื่อขายมีปริมาณลดลง เนื่องจากเริ่มมีการทดสอบการใช้ระบบหน้าร้านใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน
2557 ทาให้การควบคุมปริมาณสินค้าสาเร็จรูปเพื่อจาหน่ายหน้าร้านแต่ละสาขาได้ดีขึ้นทาให้ปริมาณสินค้าสาเร็จรูปลดลง
เล็กน้อย
16.2.3 สิทธิการเช่าที่ดนิ
ในปี 2555 บริษัทมีสิทธิการเช่าที่ดิน จานวน 3.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 3.64 ล้านบาท จากการ
จ่ายเงินล่วงหน้าพิเศษค่าทาสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สมุย เพื่อใช้ดาเนินกิจการ Let’s Relax สาขาที่สมุย โดย
สิ้นปี 2556 และสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทมีสิทธิการเช่าที่ดิน จานวน 3.71 ล้านบาท และ 3.37 ล้านบาทตามลาดับ
โดยมีจานวนลดลง 0.09 ล้านบาท และ 0.34 ล้านบาทจากปี 2555 และปี 2556 ตามลาดับ ซึ่งเป็นผลจากการตัดจาหน่าย
สิทธิการเช่าที่ดินตามนโยบายทางบัญชีตามระยะเวลาตามสัญญาเช่ารวมเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาที่ระบุไว้
16.2.4 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 257.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 61.03 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการซื้อที่ดินที่รัชดาเพิ่มเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ทา
การปรับปรุงราคาที่ดินที่เป็นทรัพย์สินเดิมของบริษัทตามราคาประเมินใหม่ และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะ
เปิด Let’s Relax สาขาสมุย ที่เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมของปีนี้
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 296.99 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 39.52 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในปี 2556 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่ม ในการปรับปรุงสปาเดิม
ในส่วนของบ่อน้าร้อนออนเซ็นที่ Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน
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และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s Relax สาขาแมนดาริน ที่เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน และ Sabaii
by Let’s Relax สาขาสีลม
สาหรับณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
จานวน 319.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 22.04 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในงวด 6 เดือนปี 2557 นี้บริษัทมี
การลงทุนเพิ่มในการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ในกรุงเทพฯ และและลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s
Relax สาขาหัวหิน และ Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วันเพิ่มขึ้น
16.2.5 เงินมัดจาและเงินประกัน
จากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส่วนใหญ่ดาเนินธุรกิจบนอาคาร และพื้นที่เช่า โดยมีบริษัท เป็นผู้ดาเนินการ
เช่าทรัพย์สินทั้งหมด และให้บริษัทย่อยต่างๆ เช่าช่วงใช้งานต่อสาหรับธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่
เช่า ส่วนใหญ่จะต้องมีเงินมัดจาและเงินประกันสัญญาเป็นเงินสดชาระไว้ให้กับผู้ให้เช่า จานวนแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ใน
แต่ละสัญญา ทาให้ที่ผ่านมาบริษัทจึงมีทรัพย์สินในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามจานวนพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นตามการเปิดสาขาใหม่ที่
เพิ่มขึ้น ในแต่ละปีกล่าวคือ ในปี 2555 มีเงินมัดจาและเงินประกันทั้งสิ้น 8.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 1.13
ล้านบาท ในปี 2556 มีเงินมัดจาและเงินประกันทั้ งสิ้น 11.37 ล้า นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 2.70 ล้านบาท
สาหรับณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทมีเงินมัดจาและเงินประกันทั้งสิ้น 12.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จานวน 0.72
ล้านบาท
16.3

โครงสร้างหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงสร้างหนี้สินตามสัดส่วนหนี้สินแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างหนี้สิน

2554

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สนิ รวม
สัดส่วนหนีส้ ินรวมต่อสินทรัพย์รวม
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2555

2556

0.00% 0.00% 11.10%
13.75% 17.81% 24.95%
0.64% 2.51% 6.37%
0.05% 0.12% 0.10%
0.00% 0.00% 1.49%
82.50% 66.04% 0.00%
0.00% 7.71% 46.00%
1.37% 1.49% 1.38%
0.00% 2.97% 5.45%
1.68% 1.36% 3.15%
0.00% 0.00% 0.00%
100.00% 100.00% 100.00%
83.70% 74.52% 41.26%

ไตรมาสที่ 2
ปี 2557
5.03%
18.07%
1.16%
0.01%
0.97%
0.00%
47.29%
1.32%
3.95%
2.06%
20.14%
100.00%
53.67%

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : โครงสร้างสัดส่วนหนี้สินตามตาราง และการวิเคราะห์หนี้สิน คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษ
เพียงตั ว เลขที่แ สดงเพียง 2 ทศนิ ยม ดั งนั้น หากบวกตั ว เลขตามตารางดั งกล่า วเป็นยอดรวมอาจทาให้จานวนทศนิ ยมมีการ
คลาดเคลื่อนได้

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โครงสร้างหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 ของภาระ
หนี้สินทั้งหมดเป็นเงินกู้ยืม ซึ่งเดิมในปี 2554 และ 2555 เป็นการใช้เงินกู้ยืมจากกรรมการเพื่อใช้ในการลงทุนขยายกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนับตั้งแต่ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย เปลี่ยนมาใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทดแทน
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแต่ละปี พอจะสรุปได้ดังนี้
ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 259.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2554 จานวน 55.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลกระทบหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จานวน 18.14 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทและ
บริษัทย่อยยังทาการกู้ยืมเงินจากกรรมการ และสถาบันการเงินทิ่เพิ่มขึ้น อีก 22.99 ล้านบาท เพื่อนามาใช้ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินจากการทาสาขาสปาเพิ่มขึ้น
ในปี 2556 บริษัทและบริษั ทย่อย มีหนี้สิน รวม ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 144.12 ล้ านบาท ลดลง
115.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 44.48 โดยผลกระทบหลักเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างทางการเงินใน
ส่วนของหนี้สินระยะยาว โดยบริษัทและบริษัทย่อยทาการชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการคืนทั้งหมดจานวน 183.10 ล้านบาท
จากกระแสเงินสดของกิจการ การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยเพื่อชาระหนี้ และเงินสดจากผลประกอบการในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทมีการเบิกเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มอีก 50.50 ล้านบาท เพื่อนามาใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินจากการทาสาขาสปาเพิ่มขึ้น โดยมีการ
ชาระคืนตามเงื่อนไขสัญญากู้ 4.20 ล้านบาท และบริษัทย่อยเบิกเงินกู้ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน เพิ่ม 16.00 ล้านบาท
เพื่อใช้หมุนเวียนทดแทนเงินกู้ยืมกรรมการ
สาหรับในงวด 6 เดือนปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จานวน 198.64 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จานวน 54.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.83 เป็นผลมาจากการที่บริษัทเบิก
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่เหลือเพื่อใช้ในการดาเนินการก่อสร้างสาขา เพิ่มขึ้น 35.00 ล้านบาท ในขณะที่ชาระคืนตามเงื่อนไข
ไป 7.37 ล้านบาท ทาให้มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 27.63 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยมีการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นไป
จานวน 6 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 40 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้ชาระและตั้งเป็นหนี้สินเพิ่มในส่วน
ของเงินปันผลค้างจ่ายในบัญชี ทาให้สัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 53.70
16.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 88.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 49.01 ล้านบาท
เป็นผลมาจากกาไรสุทธิในปี 2555 จานวน 18.26 ล้านบาท และมีการปรับปรุงกาไรจากการตีราคาที่ดินของบริษัท จานวน
38.59 ล้านบาท โดยหักส่วนของรายการปรับปรุงที่เกี่ยวกับหนี้สินภาษีเงินได้ ไป 7.69 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 205.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 116.44 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึ้นจากการที่บริษทั มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี 60.00 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากกาไรสุทธิในปี 2556 จานวน 60.22 ล้านบาท
สาหรับณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 171.47ล้านบาท ลดลงจากสิ้น
ปี 2556 จานวน 33.73 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลกาไรของปี 2556 ที่ผ่านมาจานวน 40
ล้านบาท
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16.5

งบกระแสเงินสด

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดจากผลกาไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้เงินสด จานวน
59.14 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินและหนี้สินดาเนินงาน จานวน 14.09 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดที่ได้นาไปชาระดอกเบี้ยและภาษี 3.99 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
55.99 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการปรับปรุงสาขา และตกแต่งเตรียม
เปิดสาขาใหม่ในปีนี้ และได้รับเงินเพิ่มจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 22.99 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มจากเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินที่เริ่มมีการกู้แทนการใช้เงินกู้ยืมกรรมการในปีนี้ ณ สิ้นปี บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 36.23 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดจากผลกาไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้เงินสด จานวน
100.71 ล้านบาท มีกระแสเงินสดลดลงจากทรัพย์สินและหนี้สินดาเนินงาน จานวน 10.55 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการลดลงเจ้าหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้น กระแสเงินสดที่ได้นาไปชาระดอกเบี้ยและภาษี 19.26 ล้านบาท
ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 56.28 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการปรับปรุง
สาขา และตกแต่งเตรียมเปิดสาขาใหม่ในปีนี้ และใช้เงินไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 55.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการ
ชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการทั้งหมด 183.10 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่ได้มาจากการเพิ่มทุน 55 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวม 66.50 ล้านบาท ณ สิ้นปี บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดลดลง 40.53 ล้านบาท
ในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดจากผลกาไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้เงินสด
จานวน 26.27ล้านบาท มีกระแสเงินสดลดลงจากทรัพย์สินและหนี้สินดาเนินงาน จานวน 1.74 ล้านบาท โดยเป็นผลมา
จากเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น กระแสเงินสดที่ได้นาไปชาระดอกเบี้ยและภาษี 12.14 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรม
การลงทุน 36.58 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และ
ตกแต่งเตรียมเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน และสยามสแควร์วัน และมีเงินเพิ่มจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 21.42 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลจากการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่ม 35 ล้านบาท ในขณะที่มีการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
6.00 ล้านบาท และชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินตามเงื่อนไขไป 7.58 ล้านบาท ณ สิ้นปี
บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดลดลง 2.76 ล้านบาท
16.6

อัตราส่วนทางการเงิน

16.6.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2555, 2556 และในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1.30,
0.48 และ 0.31 เท่าตามลาดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.16, 0.35 และ 0.21 เท่า ตามลาดับ ทั้งนี้
เมื่อดูจากโครงสร้างด้านสินทรัพย์หมุนเวียน จะเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินสด
โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์อื่นๆ มีไม่มากนัก ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่อง กับอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมากจากลักษณะของธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เป็น
ธุรกิจด้านการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่รับเงินค่าบริการเป็นเงินสด ทาให้มีลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือไม่มาก ดังนั้นสภาพคล่อง
ของบริษัทและบริษัทย่อยจึงขึ้นกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสถานะด้านการขายและบริการในปัจจุ บันเป็น
หลัก ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่สูงเกินกว่า 1 เนื่องมาจากปีดังกล่าวมีกาไรจากผลการ
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ดาเนินงานคงค้าง และมีการเบิกจ่ายเงินกู้ระยะยาวในช่วงปลายปี ทาให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงค้าง
อยู่จานวนมาก โดยเงินส่วนดังกล่าวได้ถูกนาไปชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการไปในปี 2556 ทาให้อัตราส่วนสภาพ
คล่องลดต่าลงตามกระแสเงินสดที่ลดลง และลดลงอีกเล็กน้อย ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 อย่างไรก็ตามแม้ว่าทรัพย์สิน
หมุนเวียนจะมีสัดส่วนเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนที่จะต้องชาระ แต่จากอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 และ 2556 ก็อยู่ที่ระดับ 1.60 และ 1.07 เท่าตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่ากระแสเงินสดจาก
ผลประกอบการของธุรกิจตามปกติ ก็เพียงพอให้บริษัทและบริษัทย่อยชาระหนี้สินหมุนเวียนได้ตามกาหนด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเก็บหนี้
จากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีธุรกิจหลักจากธุรกิจสปา โรงแรม ร้านอาหาร และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาที่
หน้าร้านสปา ซึ่งจากลักษณะธุรกิจรายได้เ กือบทั้งหมดจะรับเงินเป็นเงินสด หรือเครดิตการ์ด ดังนั้นจึงมีลูกหนี้การค้า
จานวนไม่มาก ทาให้อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าค่อนข้างสูง อยู่ที่ระดับ 31.24, 50.56 และ 39.06 เท่า โดยมี
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเรียกเก็บหนี้อยู่ที่ 12 วัน, 7 วัน และ 9 วัน ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ตามลาดับ ซึ่ง
เป็นลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ และระยะเวลาการขายสินค้าโดยเฉลี่ย
เนื่องจากธุรกิจด้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ไม่ใช่รายได้หลัก ในอดีตที่ผ่านมามียอดขายไม่ถึงร้อยละ 7 ของ
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นสินค้าคงเหลือเพื่อจาหน่าย ของบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีไม่มากนัก โดย
สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในธุรกิจสปา และธุรกิจโรงแรม และวัตถุดิบในร้านอาหารที่จะมีอายุสั้น
การอัตราการหมุนเวียนสูง โดยสินค้าคงเหลือดังกล่าวที่ นาไปใช้ในธุรกิจก็ไม่ใช่เป็นต้นทุนหลักของธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดจึงมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับต้นทุนรวม ทาให้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า
คงเหลือค่อนข้างสูง อยู่ที่ระดับ 34.32, 22.17 และ 25.01 เท่า โดยมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยการขายสินค้าอยู่ที่ 10 วัน, 16 วัน
และ 14 วัน ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ตามลาดับ ซึ่งเป็นลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้
16.6.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตรากาไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 32.06 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2555
และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 41.64 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2556 จากการขยายสาขาและผลประกอบการใน
สาขาเดิมที่มีอยู่ และดีขึ้นในปีนี้ แต่อัตรากาไรขั้นต้นลดต่าลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เนื่องจากการสาขาในกรุงเทพฯ เกือบ
ทั้งหมดอยู่ใกล้กับที่ชุมนุมทางการเมือง ทาให้สาขาสปาในกรุงเทพมีรายได้ลดต่าลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในขณะที่ต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ จากค่าเช่า ค่าบริการ แลค่าบารุงรักษาพื้นที่ในการทาการสาขา ค่า
เสื่อมราคาทรัพย์สิน และค่าจ้างพนักงานประจา ทาให้อัตรากาไรขั้นต้นลดต่าลง เหลือที่ระดับร้อยละ 31.09 ของรายได้
จากการขายและบริการ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตรากาไรขั้นต้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.36 ของรายได้รวม ในปี
2555 เป็นร้อยละ 18.48 ของรายได้รวมในปี 2556 สาหรับในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 มีอัตรากาไรสุทธิลดลงเหลือร้อยละ
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4.30 ของรายได้รวม ทั้งนี้เป็นผลมาจากรายได้ที่ต่าลงจากการชุมนุมทางการเมือง ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากสาขาสปาที่
ขยายเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างพนักงานเพิ่ม ขึ้น รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากการใช้สินเชื่อสถาบันการเงินแทนเงินกู้ยืมกรรมการด้วย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนกาไรสุทธิ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถอื หุ้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.36 ในปี 2555 เป็น
ร้อยละ 40.32 ในปี 2556 แม้วา่ จะมีการเพิ่มทุน 60 ล้านบาทในปีนี้ แต่เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลกาไรสุทธิเพิ่ม
สูงขึ้นในปี 2556 กว่าร้อยละ 229.86 ส่งผลให้ภาพรวมอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจึงสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2 ปี
2557 ผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษัทย่อยได้รับผลกระทบมาจากผลการชุมนุมทางการเมือง ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดต่าลงเหลือเพียงร้อยละ 23.38
16.6.3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 6.17 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.26
ในปี 2556 จากผลประกอบการของกิจการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น สาหรับในไตร
มาสที่ 2 ปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11.13 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 ซึง่ เป็น
ผลกระทบมาจากรายได้ที่ลดลงจากผลการชุมนุมทางการเมืองในช่วงดังกล่าว ในขณะที่มกี ารลงทุนเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรที่ร้อยละ 18.80, 29.34 และ 21.49 ในปี 2555, 2556 และไตรมาส 2
ปี 2557 ตามลาดับ เนื่องจากโครงสร้างทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจสปา และโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการ
ลงทุนในทรัพย์สินถาวรเป็นส่วนใหญ่
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ อยู่ที่ 0.84, 0.93 และ 0.90 เท่า ในปี 2555, 2556 และ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ตามลาดับ ซึ่งจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการให้บริการที่จาเป็นต้องมีสถานที่ ทาการ
ถาวร และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นจานวนมาก แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะทาการเช่าพื้นที่เพื่อทาสถานประกอบการ
สปา แทนการซื้อลงทุนเอง แต่ก็ต้องมีการลงทุนปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทาธุรกิจ ทาให้ต้องมีเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเป็นหลัก ดังนั้นอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร จึงอยู่ในระดับ
ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของ
บริษัทและบริษัทย่อย จะอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก โดยมีรายได้เพียงประมาณ 1 เท่า ของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทาธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีสัดส่วน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรที่ต่ากว่า 1 ทุกบริษัท
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16.6.4 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ระดับ 2.92 เท่า ในปี 2555 และในปี 2556 บริษัทและบริษัท
ย่อย ทาการชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการทั้งหมดกว่า 183.10 ล้านบาท ในขณะที่บริษัททาการเพิ่มทุน 60.00 ล้านบาท
และมีกาไรสุทธิเพิ่มในปีนี้ถึง 60.22 ล้านบาท ทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลง
เหลือเพียง 0.70 เท่า สาหรับในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจานวน 40 ล้านบาท
ซึ่งยังไม่ได้ชาระออกไป ทาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และมีหนี้สินเงินปันผลเพิ่มขึ้น ทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพิ่มสูงขึ้น
เป็น 1.16 เท่า แต่อย่างไรก็ตามระดับหนี้สินดังกล่าวถือว่าไม่สูงมากสาหรับธุรกิจบริการที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
จานวนมาก
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 21.19 เท่าในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเป็น
22.53 เท่าในปี 2556 จากผลประกอบการที่ดีขึ้น แม้ว่าจะมียอดภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้ นจากการใช้วงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินแทนการใช้เงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ามาก อย่างไรก็ตามจากผลการดาเนินงานที่
ตกต่าลงจากปัญหาทางการเมืองในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ในขณะที่บริษัทใช้เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยาย
สาขาสปา หลายแห่ง และการก่อสร้างบ้านพักพนักงานในกรุงเทพฯ ทาให้มีผลประกอบการที่ลดลง ขณะที่ดอกเบี้ยจ่าย
เพิ่มสูงขึ้น ทาให้อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยลดต่าลงในไตรมาสนี้เหลืออยู่ที่ระดับ 9.54 เท่า อย่างไรก็
ตามที่ระดับดังกล่าวยังค่อนข้างสูง และไม่น่ามีปัญหาในเรื่องการผิดนัดชาระดอกเบี้ย
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอักกฤษว่า Siam Wellness
Group Public Company Limited ที่ตั้กสานักกานใหญ่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสกเคราะห์ แขวกดินแดก เขตดินแดก
กรุกเทพฯ 10400 ประสกค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญขอกบริษัทโดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดักนี้
1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนภายใต้แบบแสดกรายการข้อมูลฉบับนี้ เป็นการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนขอก บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดักนี้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : 170,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.82 ขอกจานวนหุ้นทีเ่ รียกชาระ
แล้วทั้กหมดภายหลักการเสนอขายในครัก้ นี้
ระยะเวลาเสนอขาย
: 20 - 22 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้
: หุ้นละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขายต่อประชาชน
: หุ้นละ 1.70 บาท/หุ้น
มูลค่ารวมขอกหุ้นใหม่ทเี่ สนอขาย
: 289 ล้านบาท

1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัก้ หมดในครั้กนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนผ่าน
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท ซึก่ มีสัดส่วนการเสนอ
ขายเป็นดักนี้
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณขอกผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์
85,000,000
หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
85,000,000
หุ้น
ทั้กนี้ ผู้จัด การการจัดจ าหน่ ายและรับ ประกันการจ าหน่ ายขอสกวนสิท ธิ ในการใช้ดุ ลยพิ นิจในการ
เปลี่ยนแปลกจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลกทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้การจอกซื้อหุ้นสามัญครั้กนี้
ประสบความสาเร็จในการขายสูกสุด
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นิยามทีใ่ ช้พจิ ารณาประเภทขอกนักลกทุนมีดกั ต่อไปนี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึก ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ
นิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขาย
หลั กทรัพ ย์ ลูก ค้า ด้า นวาณิ ชธนกิ จ เป็ นต้ น ผู้ ที่ได้เ ข้า ร่ว มรั บฟั กการนาเสนอข้อ มูล การเสนอขาย
หลักทรัพย์ขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทากธุรกิจกับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษาทากธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อก ผู้ที่ให้การสนับสนุน
ด้ า นข้ อ มู ล ทากธุ ร กิ จ และผู้ แ นะน าลู ก ค้ า /ธุ ร กิ จ เป็ น ต้ น หรื อ ผู้ ที่ มี อุ ป การคุ ณ ขอกผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้กที่เคยติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และใน
กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึกผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ พนักกานขอกบุคคลข้ากต้น ที่จอกซื้อ
หุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้กนี้ ไม่รวมถึกการจัดสรรให้แก่ตัวเอก ผู้ บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ่ และบริ ษั ท ย่อ ยขอกตนเอกรวมทั้ กผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ กขอกผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่อก
หลักเกณฑ์ เกื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลกวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึกที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
สาหรับผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะรวมถึกนักลกทุนสถาบันที่เคยเป็นลูกค้า
ขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึกนักลกทุนสถาบันที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้อกการชักชวนให้เป็น
ลูกค้าในอนาคตที่จอกหุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึก ผู้ลกทุนประเภทสถาบันทีจ่ อกซื้อหุ้นสามัญผ่านจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่กตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อกการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ดักต่อไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเกินทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินขอกตนเอก หรือเพื่อบริหารกอกทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครกการลกทุนที่จัดตั้กขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเกินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟอกซิเอร์
4. บริษัทเครดิตฟอกซิเอร์
5. บริษัทประกันภัย
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการกบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้กขึ้น
7. ธนาคารแห่กประเทศไทย
8. สถาบันการเกินระหว่ากประเทศ
9. กอกทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเกิน
10. กอกทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
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11. กอกทุนสารอกเลี้ยกชีพ
12. กอกทุนรวม
13. ผู้ลกทุนต่ากประเทศซึ่กมีลักษณะเดียวกับผู้ลกทุนตาม ข้อ (1) ถึก (12) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษทั หมายถึก บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่กทาคุณประโยชน์ ให้
คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือใด ๆ ไม่ว่าโดยตรก หรือโดยอ้อมต่อบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) เช่นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่คา้ ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Suppliers) พันธมิตรทากการค้า ผู้มี
ความสัมพันธ์ทากการค้า สถาบันการเกินที่ติดต่อผู้ให้คาปรึกษาทากธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนทากธุรกิจ
ทั้กที่ติดต่อในปัจจุบัน ทีเ่ คยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึกพนักกานขอกบริษัทและ
พนักกานขอกบริษัทย่อยขอกบริษทั และในกรณีที่เป็นนิติบคุ คลจะรวมถึก ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร
และ/หรือ พนักกานที่ทากานกับบุคคลต่าก ๆ ข้ากต้น ซึก่ จะจอกซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่าย และ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้กนี้ไม่รวมถึกการจัดสรรให้แก่ตนเอก กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อกกับบริษัทตามที่กาหนดใน
ประกาศ สานักกาน ก.ล.ต. ที่ ทจ.29/2551 เรื่อกการจอก การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลกวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคุณ
ดักกล่าวต้อกจอกซื้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 เท่านั้น
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่ นไขอืน่
หุ้นสามัญขอกบริษัทที่เสนอขายจานวน 170,000,000 หุ้นในครั้กนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมขอกบริษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุน้ เสนอขาย
บริษัทจะนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ซึ่กบริษัทได้ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ให้พิจารณารับหุ้นขอกบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะ
ดาเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้กนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และ
บริษัท เอแคป คอร์ปอร์เรท เซอร์วิสเซส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทากการเกินได้พิจารณาคุณสมบัติขอก
บริษัทแล้วพบว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบักคับขอกตลาดหลักทรัพย์แห่ กประเทศไทย เรื่อก
การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลกวันที่ 24 มีนาคม
2546 เว้นแต่คุณสมบัติเรื่อกการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลกทุนรายย่อย ซึ่กบริษัทจะต้อกมีผู้ถือหุ้น
สามัญรายย่อยไม่ต่ากว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ขอกทุนจดทะเบียนที่ชาระ
แล้ว และผู้ถือหุ้นดักกล่าวแต่ละรายต้อกถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อ เมื่อบริษัทได้จาหน่ายหุ้น
สามัญต่อประชาชน ซึ่กทาให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัท
จะดาเนิ น การเพื่ อให้ต ลาดหลั กทรั พย์ แห่ กประเทศไทยรับ หุ้น เป็น หลั ก ทรั พย์ จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ต่อไป
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1.5

2.

ข้อมูลอืน่ ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย เรื่อก การห้ามผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อกขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 ลกวันที่ 22 มกราคม
2544 (รวมทั้กที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) กาหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ ถือหุ้นก่อนวั นที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชนนาหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลกสภาพเป็นหุ้นจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ขอกทุนที่
ชาระแล้วภายหลักการเสนอขายในครั้กนี้ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นขอก
บริษัท เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลักจากวันที่หุ้นขอกบริษัททาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่กห้ามขายสามารถขายหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายได้
จานวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกาหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่กห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย
จานวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย
หุ้นขอกบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดการโอน อย่ากไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญขอกบริษัท จะ
กระทามิได้ หากว่าการโอนหุ้นดักกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วนการถือหุ้นขอกบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยใน
บริษัทที่มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ขอกจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้กหมด
การโอนหุ้นขอกบริษัท จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลักใบหุ้น โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลกลายมือชือ่ ขอก
ผู้โอนกับผู้รับโอนและส่กมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคาร้อกขอให้
ลกทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษทั ได้ลกทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะ
ลกทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ร้อกขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้อก
สมบูรณ์ บริษัทจะแจ้กแก่ผู้ยื่นคาร้อกขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎ
ข้อบักคับขอกตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญขอกบริษัทในครั้กนี้ พิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น
(Price to Eamings ratio : P/E ) ทั้กนี้ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อ
กาไรสุทธิ ต่อหุ้นเท่ากับ 24.29 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้กแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2556 ถึก 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 40.01 ล้านบาท หุ้นสามัญที่ออกชาระแล้วภายหลักการ
นาเสนอขายหุ้นในครั้กนี้เท่ากับ 570 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กาไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท ต่อหุ้น
โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นที่ เสนอขายดักกล่าวคิดเป็นอัตราส่ว นร้อยละ 54.78 จากอัตราส่วนราคา
ต่ อ ก าไรสุ ท ธิ ข อกตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ เฉลี่ ย ในช่ ว กเวลา ตั้ ก แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2556 จนถึ ก วั น ที่
30 กันยายน 2557 ซึ่กมีค่าเท่ากับ 44.33 เท่า ซึ่กเป็นตลาดรอกที่หลักทรัพย์ขอกบริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียน ทั้กนี้
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิดักกล่าวจะคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยักมิได้พิจารณาถึกผลการ
ดาเนินกานในอนาคต
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3.1

ข้อมูลทากการเกินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึกเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
(Price to Eamings ratio : P/E ) ขอกบริษัทในช่วก 1 กรกฎาคม 2556 ถึก 30 มิถุนายน 2557 กับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้กนี้ เฉลี่ยขอกหุ้นที่มีการซื้อขายย้อนหลักในช่วกเวลา 12 เดือน ตั้กแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2556 จนถึกวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดักต่อไปนี้
ข้อมูลในการเปรียบเทียบ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (SPA) (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) (30 กันยายน 2556-1 ตุลาคม 2557)

P/E (เท่า)
24.29
44.33

ทั้กนี้การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท ไม่ได้นาข้อมูลขอกบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ มาคิดคานวณเปรียบเทียบ เนื่อกจากไม่มีบริษัทใดในตลาด
หลั กทรัพ ย์ ประกอบธุร กิจ หลัก คื อ ธุร กิจ สปา เช่ นเดีย วกับ บริ ษัท และการเลือ กช่ ว กระยะเวลาขอกค่า เฉลี่ ย
อัตราส่วนดักกล่าว (1 ตุลาคม 2556 ถึก 30 กันยายน 2557) เนื่อกจากเป็นข้อมูลปัจจุบันมากที่สุดจึกใช้ข้อมูล
ดักกล่าวในการเปรียบเทียบ
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่ายและการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายขอสกวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลกรายละเอียด
วิธีการจอกซื้อหุ้นและวิธกี ารจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนักสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เกิด
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินกาน ทั้กนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลกทุนอย่ากเป็นธรรมและ
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้กในประสบความสาเร็จสูกสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในครั้กนีเ้ ป็นการเสนอขาย
โดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.2.1

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
สานักกานใหญ่ตกั้ อยูเ่ ลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 8 และ 12 ถนนวิทยุ
โทรศัพท์ 02-672-5999 โทรสาร 02-654-2167
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5.2.2

ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
สานักกานใหญ่ตั้กอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุกเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวกทุ่กมหาเมฆ เขตสาทร กรุกเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 , 0-2287-6000 โทรสาร 0-2287-6001
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
สานักกานใหญ่ตั้กอยู่เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 17,18,25 แขวกปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุกเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9149
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สานักกานใหญ่ตั้กอยู่เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวกลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุกเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7111 โทรสาร 0-2263-2719

5.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.3.1

เกื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ตกลกมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดาเนินการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท ซึ่กจะเสนอขายแก่
ประชาชน จานวน 170,000,000 หุ้น ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มี
ข้ อ ตกลกการจ าหน่ า ยหุ้ น ให้ เ ป็ น ไปตามเกื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ในหนั ก สื อ สั ญ ญาแต่ ก ตั้ ก ผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยในการเสนอขายครั้กนี้เป็นการจัดจาหน่ายแบบรับประกันผลการ
จาหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting)
อย่ากไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิการยกเลิกการจัด
จาหน่ายหุ้นในครัก้ นี้ โดยจะดาเนินการคืนเกินค่าจอกซื้อทัก้ จานวนให้แก่ผู้จอกซื้อทัก้ หมดตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมือ่ เกิดเหตุการณ์ตา่ ก ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้ก
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่กรวมถึกเหตุการณ์ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกื่อนไขใด ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้ก
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลกอย่ากมีนัยสาคัญทากการเกิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมือกทั้กในประเทศและต่ากประเทศอาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครัก้ นี้

233

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักกานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
หน่วยกานราชการสัก่ ระกับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่กมอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทั้กนี้รายละเอียดและเกื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดักกล่าว
ข้ากต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเกื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้กผูจ้ ัดจาหน่าย
และรับประกันการจัดจาหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายใช้สิทธิการยกเลิกเสนอขายหุ้น
และการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จะดาเนินการคืนเกินค่าจอกซื้อให้กับผู้จอกซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
บริษัทตกลกจ่ายเกินค่าตอบแทนการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้แก่
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมทั้กสิ้นประมาณ 5.78 ล้านบาท
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยชาระภายใน 5 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

5.3.3

ประมาณการจานวนเกินค่าหุ้นทีบ่ ริษัทได้รับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ประมาณ
จานวนเกินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ
จานวนเกินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น ประมาณ
หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยข้ากต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.4

289 ล้านบาท
5.78 ล้านบาท
283.22 ล้านบาท
1.67
บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดกรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
- ค่าจัดพิมพ์หนักสือชี้ชวน ใบจอกซื้อหุ้น โดยประมาณ
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าขอกการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
- ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ** โดยประมาณ
- รวมค่าใช้จา่ ยทัก้ สิ้น
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หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยข้ากต้นยักไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึก ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทากการเกิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับหนักสือชี้ชวนและ
ใบจอกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สานักกานและสาขาขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2 ตั้กแต่วันที่ หนักสือชีช้ วนมีผลใช้บักคับจนถึกวันสิ้นสุดการจอกซื้อ (วันที่ 22 ตุลาคม 2557)
ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น.
สาหรับผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนักสือชี้ชวนและใบจอกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนได้ที่สานักกานและสาขาขอกผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.1 ตั้กแต่วันที่หนักสือชีช้ วนมีผลใช้บักคับจนถึกวันสิ้นสุดการจอกซื้อ (วันที่ 22 ตุลาคม 2557)
ตั้กแต่เวลา 09.00 น. ถึกเวลา 16.00 น.
ทั้กนี้ ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท สามารถดาวน์โหลด
(Download) หนักสือชี้ชวนซึ่กมีขอ้ มูลไม่แตกต่ากจากหนักสือชีช้ วนที่ยื่นต่อสานักกานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก website ขอกสานักกานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครัก้ นี้ได้ก่อนทาการ
จอกซื้อหุ้นสามัญ

5.6

วิธีจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในครั้กนี้ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอก ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอานาจ ควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยขอกตนเอก และผู้ที่เกี่ยวข้อกกับบุคคลดักกล่าว และ
จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลขอกบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่อกหลักเกณฑ์เกื่อนไข และวิธีการในการจัดหลักทรัพย์ลกวันที่
1 กันยายน 2552 (รวมถึกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่
บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อกการจอก
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลกวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึกที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
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อย่ากไรก็ดีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ขอสกวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจใน
การเปลี่ยนแปลกจานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลกทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจอกซื้อหุ้นครั้กนี้
ประสบความสาเร็จ ในการขายสูกสุด

5.7

5.6.1

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจ ขอกผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวน
มากน้อยเท่าก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากจัดเตรียมเอกสารไม่
ครบถ้วน และหากยอดการจอกซื้อหุ้นขอกผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน
ตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสกวนสิทธิ ในการปิดรับ
จอกหุ้นสามัญก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจอกซื้อ

5.6.2

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอุปการคุณขอกบริษัท
การจั ด สรรหุ้ น ให้ แ ก่ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ขอกบริ ษั ท ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ขอกคณะกรรมการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยจะทาการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจานวนมาก
น้อ ยเท่ า ใดก็ ได้ หรื อ ปฏิ เ สธการจั ดสรรหุ้ น ให้ แ ก่ บุ ค คลใดก็ ได้ หากจั ดเตรี ย มเอกสารไม่
ครบถ้วน และหากยอดการจอกซื้อหุ้นขอกผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทครบตามที่กาหนดแล้ว
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 5.2.1 ขอสกวนสิทธิในการปิดรับ
จอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจอกซื้อ

วิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์
5.7.1

ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกปฏิบัติตามวิธีการดักนี้
(ก) ผู้จอกซื้อจะต้อกซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้อกทวีคูณขอก 100 หุ้น โดย
ผู้จอกซื้อต้ อกกรอกรายละเอี ยดการจอกซื้อ ลกในใบจอกซื้ อหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนให้
ถูกต้อกครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลกลายมือชื่อ หากผู้จอกซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจอก
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้อกลกนามโดยมีผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดักต่อไปนี้
 ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก หรือในกรณี
ที่ไม่มีสาเนาบัตรประชาชนให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ ส าเนาเอกสารทากราชการอื่ น หน้ า ที่ มี เ ลขบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก (กรณีผู้จอกซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้อก
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แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนขอกผู้ปกครอก (บิดา/มารดา) และสาเนา
ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก)
2) ได้ผ่า นขั้นตอนการรู้จัก ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อ เท็จจริกเกี่ ยวกั บ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมิน
โดยผู้จอกซื้อ
 ผูจ้ อกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่ากด้าว :
1) สาเนาหนักสือเดินทาก หรือสาเนาใบต่ากด้าวพร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
1) สาเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวกพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจอกซื้อ พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอก
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ากด้าว หรื อสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่ กรณี)
ขอกผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ากประเทศ :
1) สาเนาหนักสือสาคัญจัดตัก้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนา
หนักสือรับรอกนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอกซื้อพร้อม
ลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยมีผู้มีอานาจลกนาม ผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญขอกนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่ากด้าว หรือสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่กรณี) ขอกผู้มีอานาจลกนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
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2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 กรณีที่ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่ากด้าวหรือนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย หรือต่ากประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชี
อื่น ๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยก (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จอกซื้อจะดาเนินการกรอกใบ
จอกซื้อหุ้นและให้ผู้จอกซื้อจัดส่กใบจอกซื้อที่ลกนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้อกแนบเอกสาร
ใดๆประกอบใบจอกซื้อให้แก่ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์นั้น
 ในกรณีที่ผู้จอกซื้อประสกค์ทจี่ ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จอกซื้อจะต้อกกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอกหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสกค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่านั้น” พร้อมลกลายมือชื่อผูจ้ อกซื้อให้แก่ผจู้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจอกซื้อหุ้นตามกฏหมาย FATCA ( Foreign Account Tax Compliance
Act) และหากผู้จอกซื้อเป็นนิติบคุ คลต้อกกรอก “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย
 การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อผ่า นเจ้าหน้าที่ผู้แนะนา
การลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่กได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) บริ ษัท
หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึก
เทป ทั้กนี้ ผู้จอกซื้อจะต้อกเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ
ผู้จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ะท าการจอกซื้ อ และได้ ผ่า นขั้ น ตอนการรู้ จั ก ลู ก ค้ า และ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยก (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจอกซื้อ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2
จะต้อกมีการควบคุมดูแลการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียกพอ และผู้
จอกซื้อจะต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
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หนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรอกว่า
เข้าใจ ยอมรับความเสี่ยก และยินยอมผูกพันตามหนักสือชี้ชวนดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อไม่
ต้อกแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจอกซื้อ โดยจะต้อกปฎิบัติตามดักนี้
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกแจ้กการจัดสรรจานวนหุ้น
จอกให้แก่ผจู้ อกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุน้ ที่จัดสรร ราคาที่
เสนอขาย จานวนเกินที่ต้อกชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้อกชาระราคา และ
แจ้กให้ทราบว่าผู้จอกซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่
ทุนในหนักสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 ต้อกตรวจสอบตัวตน
ขอกผู้จอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ธนาคารทีใ่ ช้ชาระโดยวิธเี กินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
“ATS”) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนาการลกทุน เป็นต้น
- ผู้จอกซื้อต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ในหนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป ( Executive Summary) และ
รับรอกว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยก และยินยอมผูกพันในหนักสือชี้ชวนดักกล่าว
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียด
การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ต้อกบันทึกคาสั่กการจอกซื้อผ่านระบบที่
ผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดกข้อมูลการจอกซื้อผ่ านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลกทุน วันและเวลาบันทึกการจอกซื้อผ่านระบบ
โดยผู้ จ อกซื้ อ สามารถจอกซื้ อ ผ่ า นทากโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เทปขอกผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่ก
ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพ ย์ ฟินั นเซีย ไซรัส จากั ด (มหาชน) บริ ษัทหลั กทรัพ ย์
คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ภายในเวลาทาการในช่วกระยะเวลาการจอกซื้อ
ตั้กแต่เวลา 09.00 ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557
(ข) ผู้จอกซื้ขอสามารถจอกซื้อได้ที่สานักกาน สาขา และการจอกซือ้ ผ่านทากโทรศัพท์
บันทึกเทปขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ขอกผู้จอกซื้อ
แต่ละรายได้เปิดช่อกทากการจัดสรรไว้ให้
กรณีจอกซื้อผ่านการกรอกใบจอกซื้อสามารถจอกซื้อภายในระยะเวลาการจอกซื้อคือ
ตั้กแต่เวลา 09.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557
(ค) ผู้จอกซื้อต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อหุ้นตามจานวนที่จอกซื้อ ณ วันจอกซื้อ โดยมีวิธี
การชาระเกินดักนี้
1. หากทาการจอกซื้อในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึก 16.00 น.
ผูจ้ อกซื้อจะต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็ มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกิน
โอน เกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
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2.

3.

4.

5.

5.7.2

(หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อกสามารถเรียกเก็บเกินได้จาก
สานักหักบัญชีในเขตกรุกเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็นเช็ค
ให้ลกวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้น และชื่อเจ้าขอกเช็คต้อกเป็นชื่อเดียวกับชื่อ
ผู้ จ อกซื้ อ เท่ า นั้ น และหากช าระเกิ น เป็ น แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ ให้ ล กวั น ที่
ภายหลักวันที่หนักสือชี้ชวนมีผลใช้บักคับ แต่ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หาก
ชาระเป็นเกินโอนให้แนบหลักฐานการโอนเกินพร้อมการจอกซื้อ ทั้กนี้ การชาระเกิน
ค่าจอกซื้อผ่านระบบเกินโอนอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จอกซื้อที่ได้เปิด บัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้ก
ความประสกค์ให้โอนเกินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ ระบบการโอน
เกินอัตโนมัติดักกล่าวมีผลบักคับแล้วในวันจอกซื้อ
หากทาการจอกซื้อหลักเวลา 12.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 21 ตุลาคม 2557
และในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น.
ผู้จอกซื้อจะต้อกชาระค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกินโอน
หรือเกินโอนอัตโนมัติเท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการโอนเกิน
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ขอก
ผู้จอกซื้อทุกรายเข้าบัญชีขอกผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเกิน
และจะตัดสิทธิการจอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้จอกซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บ
เกินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเกินครั้กแรก
ผู้จอกซื้อที่ชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีด
คร่อมสั่กจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์แต่ละรายจะดาเนินการโอนเกินยอดจอกซื้อรวมในส่วนขอกตนเข้าบัญชี
“ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด สาขาดินแดง
เลขที่บัญชี 703-2-54959-9 ”
ผู้จอกซื้อที่ยื่นความจานกในการจอกซื้อและชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอ
ยกเลิกการจอกซื้อและขอเกินคืนไม่ได้ ทั้กนี้ ผู้ จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิก
การจอกซื้อขอกผู้จอกซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1

ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท จะต้อกปฏิบัติตามวิธีการดักนี้
(ก) ผู้จอกซื้อจะต้อกซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้อกทวีคูณขอก 100 หุ้น โดย
ผู้จอกซื้อต้ อกกรอกรายละเอี ยดการจอกซื้อ ลกในใบจอกซื้ อหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนให้
ถูกต้อกครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลกลายมือชื่อ หากผู้จอกซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจอก
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้อกลกนามโดยมีผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดักต่อไปนี้
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 ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก หรือในกรณีที่ไม่
มีสาเนาบัตรประชาชนให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาเอกสารทากราชการอื่นหน้าที่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลก
นามรั บ รอกส าเนาถู ก ต้ อ ก (กรณี ผู้ จ อกซื้ อ เป็ น ผู้ เ ยาว์ จะต้ อ กแนบส าเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชนขอกผู้ปกครอก (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์
อาศัยอยู่พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก)
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผูจ้ อกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่ากด้าว :
1) สาเนาหนักสือเดินทาก หรือสาเนาใบต่ากด้าวพร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
1) สาเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวกพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจอกซื้อ พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอก
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ากด้าว หรือสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่กรณี)
ขอกผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ากประเทศ :
1) สาเนาหนักสือสาคัญจัดตัก้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนา
หนักสือรับรอกนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอกซื้อพร้อม
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ลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยมีผู้มีอานาจลกนาม ผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญขอกนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่ากด้าว หรือสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่กรณี) ขอกผู้มีอานาจลกนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดยผู้
จอกซื้อ
 กรณีที่ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่ากด้าวหรือนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย หรือต่ากประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชี
อื่น ๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จกั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยก (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จอกซือ้ จะดาเนินการกรอกใบ
จอกซื้อหุ้น และให้ผู้จอกซื้อจัดส่กใบจอกซื้อที่ลกนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้อกแนบ
เอกสารใดๆประกอบใบจอกซื้อให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์นั้น
 ในกรณีที่ผู้จอกซื้อประสกค์ทจี่ ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จอกซื้อจะต้อกกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอกหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสกค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่านั้น” พร้อมลกลายมือชื่อผูจ้ อกซื้อให้แก่ผจู้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจอกซื้อหุ้นตามกฏหมาย FATCA ( Foreign Account Tax Compliance
Act) และหากผู้จอกซื้อเป็นนิติบคุ คลต้อกกรอก “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย
 การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนา
การลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่กได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึก
เทป ทั้กนี้ ผู้จอกซื้อจะต้อกเป็นผู้ที่มีบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ
ผู้จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ะท าการจอกซื้ อ และได้ ผ่า นขั้ น ตอนการรู้ จั ก ลู ก ค้ า และ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
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ความสามารถในการรับความเสี่ยก (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจอกซื้อ โดยผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะต้อกมีการควบคุมดูแลการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป
ที่รัดกุมเพียกพอ และผู้จอกซื้อจะต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ในหนั ก สื อ ชี้ ช วนขอกบริ ษั ท และ/หรื อ เอกสารข้ อ มู ลสรุ ป ( Executive
Summary) และรับรอกว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยก และยินยอมผูกพันตามหนักสือชี้ชวน
ดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อไม่ต้อกแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจอกซื้อ ทั้กนี้ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ จะจั ดให้มี หนัก สือชี้ ชวนและเอกสารข้ อมูลสรุป ( Executive Summary) ใน
website ขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้อกปฎิบัติตามดักนี้
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกแจ้กการจัดสรรจานวนหุ้น
จอกให้แก่ผู้จอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่
เสนอขาย จานวนเกินที่ต้อกชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้อกชาระราคา และ
แจ้กให้ทราบว่าผู้จอกซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในหนักสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้อกตรวจสอบตัวตนขอกผู้จอกซื้อ
ผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่
ใช้ชาระโดยวิธีเกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 หรือชื่อผู้แนะนาการลกทุน เป็นต้น
- ผู้จอกซื้อต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ในหนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป ( Executive Summary) และ
รับรอกว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยก และยินยอมผูกพันในหนักสือชี้ชวนดักกล่าว
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียด
การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ต้อกบันทึกคาสั่กการจอกซื้อผ่านระบบที่
ผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดกข้ อมูลการจอกซื้อผ่านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลกทุน วันและเวลาบันทึกการจอกซื้อผ่านระบบ
โดยผู้ จ อกซื้ อ สามารถจอกซื้ อ ผ่ า นทากโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เทปขอกผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่ก
ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพ ย์ ฟินั นเซีย ไซรัส จากั ด (มหาชน) บริ ษัทหลั กทรัพ ย์
คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ภายในเวลาทาการในช่วกระยะเวลาการจอกซื้อ
ตั้กแต่เวลา 9.00 ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557
(ข) ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อได้ที่สานักกาน สาขา และการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์
บันทึกเทปขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ขอกผู้จอกซื้อ
แต่ละรายได้เปิดช่อกทากการจัดสรรไว้ให้
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- กรณีจอกซื้อผ่านการกรอกใบจอกซื้อสามารถจอกซื้อภายในระยะเวลาการจอกซื้อ

(ค)
1.

2.

3.

4.

5.

คือ ตั้กแต่เวลา 09.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557
ผู้จอกซื้อต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อหุ้นตามจานวนที่จอกซื้อ ณ วันจอกซื้อ โดยมีวิธี
การชาระเกินดักนี้
หากทาการจอกซื้อในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึก 16.00 น.
ผูจ้ อกซื้อจะต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็ มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกิน
โอน เกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
(หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อกสามารถเรียกเก็บเกินได้จาก
สานักหักบัญชีในเขตกรุกเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็นเช็ค
ให้ลกวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้น และชื่อเจ้าขอกเช็คต้อกเป็นชื่อเดียวกับชื่อ
ผู้ จ อกซื้ อ เท่ า นั้ น และหากช าระเกิ น เป็ น แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ ให้ ล กวั น ที่
ภายหลักวันที่หนักสือชี้ชวนมีผลใช้บักคับ แต่ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หาก
ชาระเป็นเกินโอนให้แนบหลักฐานการโอนเกินพร้อมการจอกซื้อ ทั้กนี้ การชาระเกิน
ค่าจอกซื้อผ่านระบบเกินโอนอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จอกซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้ก
ความประสกค์ให้โอนเกินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ ระบบการโอน
เกินอัตโนมัติดักกล่าวมีผลบักคับแล้วในวันจอกซื้อ
หากทาการจอกซื้อหลักเวลา 12.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 21 ตุลาคม 2557
และในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ผู้จอกจะต้อก
ชาระค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกินโอนหรือเกินโอน
อัตโนมัติเท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการโอนเกิน
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊าฟท์ ขอกผู้จอกซื้อทุกรายเข้าบัญชีขอกผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อ
เรียกเก็บเกิน และจะตัดสิทธิการจอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้จอกซื้อรายที่ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเกินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเกิน
ครั้กแรก
ผู้จอกซื้อที่ชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีด
คร่อมสั่กจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์แต่ละรายจะดาเนินการโอนเกินยอดจอกซื้อรวมในส่วนขอกตนเข้าบัญชี
“ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด สาขาดินแดง
เลขที่บัญชี 703-2-54959-9 ”
ผู้จอกซื้อที่ยื่นความจานกในการจอกซื้อและชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอ
ยกเลิกการจอกซื้อและขอเกินคืนไม่ได้ ทั้กนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์มี
สิทธิยกเลิกการจอกซื้อขอกผู้จอกซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2
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5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผู้จอกซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 สาหรับผู้ที่ไม่ได้
รับการจัดสรร หรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จอกซื้อจะได้รับคืนเกินค่าจอกซื้อตามรายละเอียดใน
ข้อ 5.9

5.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ
(1)
ในกรณีที่ผู้จอกซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเกินค่าจอกซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย
ใด ๆ ให้แก่ผู้จอกซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสั่กจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่กจ่าย ผู้จอกซื้อ
ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อ และจัดส่กทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ขอกผู้จอกซื้อที่ระบุไว้ในใบ
จอกซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจอกซื้อ ทั้กนี้ กรณีไม่สามารถคืนเกินให้แก่ผู้จอกซื้อได้ภายใน
กาหนดเวลาดักกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลั กทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการส่กคืนเกินดักกล่าว จะต้อกชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซือ้ หุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเกินค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้นทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจอกซื้อ
หุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับเกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
(2)
ในกรณีผู้จอกซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จอกซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเกินค่าจอกหุ้นสาหรับการจอกซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จอกซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่จอกซื้อโดยสั่กจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่กจ่ายผู้จอกซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบการจอก
ซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจอกซื้อ ทั้กนี้ กรณีไม่สามารถคืนเกินให้แก่ผู้จอกซื้อได้ใน
กาหนดเวลาดักกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการส่กคืนเกินดักกล่าว จะต้อกชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซือ้ หุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเกินค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้นทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจอก
ซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับเกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
(3)
ในกรณีผู้จอกซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่อกจากปฏิบัติผิดเกื่อนไขการจอกซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเกินค่าจอกซื้อหุ้นตามเช็คค่าจอกซื้อหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดาเนินการคืนเช็คค่าจอกซื้อหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อ
ดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อดักกล่าวจะต้อกติดต่อรับเช็คฉบับดักกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจอกซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จอกซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้อก
ค่าดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จาหน่ายหลักทรัพย์ ในการที่ผู้จอกซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับ
เช็คคืน และหากผู้จอกซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็ค ตามเวลาที่กาหนดไว้ ผู้จัดจาหน่ายจะส่กคืนเช็คค่า
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(4)

5.10

จอกซื้อหุ้นคืนทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอก
ซื้อได้รับเช็คค่าจอกหุ้นคืนแล้วโดยชอบ
ในกรณีมีการยกเลิกการจอกซื้อ
(ก)
กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3.1 เกื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการ
การจั ด จาหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยใช้ สิท ธิ ยกเลิ ก การเสนอขายหุ้ น และการจั ด
จาหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จอกได้ใช้สิทธิยกเลิกการจอกซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข)
กรณีเกิดเหตุการณ์ อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรั พย์ต้อกระกับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่กมอบหลักทรัพย์ ที่เสนอขายได้ ผู้จอกซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
จอกซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จอกจะต้อกแจ้กความประสกค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน
5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดักกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ข) และผู้จอกซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจอกซื้อหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจอกหุ้นจากผู้จอกซื้อหุ้นที่ยกเลิกการซื้อบริษัทหลักทรัพย์จะ
ดาเนินการคืนเกินค่าจอกซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่า เสียหายใด ๆ แก่ผู้จอกรายนั้น ๆ โดยจะ
สั่กจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่กจ่ายผู้จอกซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อ และจัดส่กทากไปรษณีย์
ลกทะเบียนตามที่อยู่ขอกผู้จอกที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการ
จอกซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ข) ทั้กนี้กรณีไม่สามารถคืนเกินแก่ผู้จอกซื้อได้ใน
กาหนดเวลาดั กกล่ าว ผู้จัด จาหน่ายหลัก ทรัพย์ มีหน้ าที่รั บผิด ชอบการส่กคื นเกิ นดัก กล่า ว
จะต้อกชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเกิน
ค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้ นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่
สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้ นทาก
ไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวในใบจอกซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับ
เกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ
อีกต่อไป

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ได้ตกลกให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จอกซื้อในการเสนอขายครั้กนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กล่าวคือ ผู้จอกซื้อหุ้นสามารถใช้บริการขอกบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้กนี้ เพื่อให้ผู้จอกซื้อ
สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลัก ทรัพย์แห่กประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นขอกบริษัทเริ่มทา
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่กแตกต่ากกับกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นประสกค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จอกซื้อหุ้นจะ
ไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดักนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนในครั้กนี้ ผู้จอกซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่กใน 3 กรณีดักต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นประสกค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามขอกผู้จอกซื้อ นายทะเบียน
หุ้นขอกบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะทาการส่กมอบใบหุ้นตาม
จานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่
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ระบุไว้ในใบจอกซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปิดทาการจอกซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะ
ไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่กอาจได้รับ
ภายหลักจากที่หุ้นขอกบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว
(ข) ในกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นไม่ประสกค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสกค์จะใช้บริการขอกบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จอกซื้อประสกค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน
บัญชีขอกบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่กผู้จอกซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดาเนินการนา
หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผู้จอกซื้อฝากไว้ ภายใน 7 วัน
ทาการ นับจากวันปิดการจอกซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หุ้นขอกบริษัททาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้จอกซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ (ข) ชื่อขอกผู้จอกซื้อจะต้อกตรกกับ
ชื่ อ เจ้ า ขอกบั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผู้ จ อกซื้ อ ประสกค์ จ ะฝากหุ้ น ไว้ ใ นบั ญ ชี ข อกบริ ษั ท
หลักทรัพย์ดักกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสกวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อตาม
ข้อ (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นไม่ประสกค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสกค์จะใช้บริการขอกบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จอกซื้อหุ้นประสกค์ที่จะฝากหุ้น
ไว้ใน “บัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ” กรณีนี้บริษัทจะ
ดาเนิ นการนาหุ้ นที่ได้ รับการจัด สรรฝากไว้กับ “บริษั ท ศู นย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นเข้า
บัญชีดักกล่าวในนามขอกผู้จอกซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จอกซื้อภายใน 7 วันทา
การ นับจากวันปิดการจอกซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หุ้นสามัญขอกบริษัททาการ
ซื้อ ขายได้ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และหากผู้จ อกซื้ อต้ อ กการถอนหลั กทรั พ ย์ดั ก กล่า ว ผู้จ อกซื้ อ
สามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่กจะมีค่ าธรรมเนียมการ
ถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากั ด กาหนด ทั้กนี้ การ
ถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้อกใช้เวลาใน
การดาเนินการ ดักนั้น ผู้จอกซื้อที่นาฝากในบัญชีดักกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทัน
ภายในวันที่หุ้นสามัญขอกบริษัทเริ่มทาการซื้อขายได้ ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
ทั้กนี้ หากผู้จอกซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่กไว้ในใบจอกซื้อ บริษัทขอสกวนสิทธิ ที่จะ
ดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อ ตามข้อ (ก)
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ส่ วนที่ 4
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 4
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อผู้ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ า
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูล ที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1.
งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
2.
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบอต่อการจัดให้ บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อ มูลในส่ว นที่เ ป็ นสาระสาคัญ ทัง้ ของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่อ ย อย่า งถูก ต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3.
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน
ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้ อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบ ที่อาจ
มีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ า ได้ รับรองความ
ถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น

ส่วนที่ 4
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กรรมการบริหาร และผู้ดารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี-การเงิน
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายวิบลู ย์

อุตสาหจิต

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นายวิ บูลย์ อุตสาหจิ ต

นายประเสริ ฐ

จิราวรรณสถิตย์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการ
ผู้จดั การ

นายประเสริ ฐ จิ ราวรรณสถิ ตย์

นางฐานิศร์

อมรธีรสรรค์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

นางฐานิ ศร์ อมรธี รสรรค์

นายณรัล

วิวรรธนไกร

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

นายนรัล วิ วรรธนไกร

นางสาวลดาพร

ลิมปการณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

นางสาวลดาพร ลิ มปการณ์

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายวิบลู ย์

อุตสาหจิต

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นายวิ บูลย์ อุตสาหจิ ต

ส่วนที่ 4
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูล ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้
ผู้อื่นสาคัญผิด ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น
กรรมการบริษัท
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายพลเชษฐ์

ลิขิตธนสมบัติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

นายพลเชษฐ์ ลิ ขิตธนสมบัติ

นายชัยยุทธ

เทียนวุฒิชยั

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชยั

ม.ร.ว. เพ็ญศิริ

จักรพันธุ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ม.ร.ว. เพ็ญศิ ริ จักรพันธุ์

นางสุภี

พงษ์ พานิช

กรรมการ / กรรมการอิสระ

นางสุภี พงษ์ พานิ ช

นางปราณี

ศุภวัฒนเกียรติ

ประธานกรรมการ

นางปราณี ศุภวัฒนเกี ยรติ

นายจักรพัชร์

จิราวรรณสถิตย์

กรรมการ

นายจักรพัชร์ จิ ราวรรณสถิ ตย์

นางสาวรัตน์ปาลี

ศุภวัฒนเกียรติ

กรรมการ

นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ

ส่วนที่ 4

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายวิบลู ย์

ตาแหน่ ง
อุตสาหจิต

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ส่วนที่ 4

ลายมือชื่อ
นายวิ บูลย์ อุตสาหจิ ต

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ า ได้ สอบทานข้ อมูลใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันธ์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
ลงชื่อ

ลงชื่อ

นายธนพิ ศาล คูหาเปรมกิ จ
นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ส่วนที่ 4

นายธี รณัฎฐ์ ตัง้ สถาพรพงษ์
นายธีรณัฎฐ์ ตังสถาพรพงษ์
้
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ า ได้ สอบทานข้ อมูล
ใน แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง ในฐานะที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันธ์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เอแคป คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จากัด
ลงชื่อ

ลงชื่อ

นายสุจริ ต อิ ศรางกูร ณ อยุธยา
นายสุจริ ต อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ

ส่วนที่ 4

นายศฤงคาร สุทศั น์ชูโต
นายศฤงคาร สุทศั น์ชโู ต
กรรมการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

เอกสารแนบ 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

อายุ
(ปี)
57
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ปริญญาตรี
สาขา รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาเเหง
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
15.18%

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็นพี่สาวของ
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

2553 - 2556
2553 - 2556
2548- 2556

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการและ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จนู พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไซเบอร์พริน้ ท์กรุ๊ป จากัด

สิ่งพิมพ์

บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ไซเบอร์พริน้ ท์ จากัด

ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน
บริษัทในเครือ ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์
สิ่งพิมพ์

บริษัท ศรีสยามพริ้นท์แอนด์แพคก์ จากัด

สิ่งพิมพ์

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริน้ ท์ จากัด

สิ่งพิมพ์

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

สัดส่วน
การถือ
ความสัมพันธ์
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
หุ้นใน
ทางครอบครัวระหว่าง
(ปี)
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
50 ปริญญาตรี
19.66 % เป็นน้องชายของ
สาขา Computer Science,
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
University of Southern
นางฐานิศร์ อมรธรสรรค์
California,
Los Angeles, USA
ผ่านการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation
Program
- Financial Statements
for Directors

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา
2544 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด

โรงเเรมและร้านอาหาร

บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จากัด
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

2553 - ปัจจุบัน
2553 - 2556
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จนู พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไซเบอร์พริน้ ท์กรุ๊ป จากัด
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด

2553 - 2555
2544 - 2555
2535 - 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริน้ ท์ จากัด
บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กฟิ๊ ท์ จากัด
บริษัท บลูมมิ่ง จากัด

สิ่งพิมพ์
ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน
บริษัทในเครือ ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์
สิ่งพิมพ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
จาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม

2548 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ

อายุ
(ปี)
47
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ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ผ่านการอบรมหลักสูตร
- Audit Committee
Program
- Director Certification
Program

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

-ไม่ม-ี

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์

รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษาประธานคณะ
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการ
อนุกรรมการกลั่นกรองและ
พัฒนาองค์กร
ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริม
โครงการตามนโยบาย
รัฐบาล
กรรมการ
กรรมการ

องค์การคลังสินค้า

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รัฐวิสาหกิจ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม (สสว)

หน่วยงานของรัฐ

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด
บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จากัด

ซ่อมบารุงรักษาเครื่องบิน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม
ไทย

2556 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2556 - 6
มิถุนายน 2557
2553

2551- 2552

2546 - 2551

2546 - 2551
2546 - 2551

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

4. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

อายุ
(ปี)
49
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ปริญญาโท
สาขา เทคโนโลยี
การบริหารสิ่งเเวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

-ไม่ม-ี

2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2550 - 2556

ปริญญาตรี
กศบ. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

2548 - 2550

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
โครงการพิเศษ
ผู้อานวยการด้านกิจการ
พิเศษ
ผู้ประสานงานมูลนิธิชัย
พัฒนา

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

มูลนิธิชัยพัฒนา

องค์กรการกุศล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
นายกสมาคมฯ
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษัท เเลนด์สเคป เเพลนนิ่ง จากัด
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

ออกแบบสถาปัตยกรรม
สมาคม

สภาสถาปนิก
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร

สภาวิชาชีพ
สมาคม
ราชการ

ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program
5. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย

53

ปริญญาตรี
สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

-

-ไม่ม-ี

2556 - ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - 2556
2552 - 2554
2552 - 2555

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

อายุ
(ปี)
51
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ปริญญาตรี
สาขา Marketing
Bentley University,
Massachusetts, USA
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
19.66%

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

-ไม่ม-ี

2544 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด

โรงเเรมและร้านอาหาร

บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด
สมาคมสปาไทย

โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
สมาคม

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

7. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

อายุ
(ปี)
52

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
สาขา Graphic Design
California State
University
Los Angeles, USA
ปริญญาตรี
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
15.18%

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็นน้องสาวของ
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
เป็นพี่สาวของ
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

ช่วงเวลา
2553 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน
2532 – 2556
2548 - 2556

ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จากัด
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จนู พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ไซเบอร์พริน้ ท์กรุ๊ป จากัด
บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริน้ ท์ จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
โรงเเรมและร้านอาหาร
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน
บริษัทในเครือ ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์
สิ่งพิมพ์
เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
สิ่งพิมพ์

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

8. นายณรัล วิวรรธนไกร

อายุ
(ปี)
27

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
สาขา Marketing /
Strategic Management
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
5.06%

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็นหลานของ
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

ช่วงเวลา
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2551 - 2552

ปริญญาตรี
สาขา Economics /
Political Studies,
University of Auckland,
Auckland, New Zealand
ผ่านการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation
Program
- Risk Management
Program

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

ตาแหน่ง
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด

โรงเเรมและร้านอาหาร

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จนู พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
บริษัท ไซเบอร์พริน้ ท์ จากัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สิ่งพิมพ์

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

9. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

อายุ
(ปี)
32

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขา Business
Administration,
City University of
Seattle,
Seattle, USA

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็นหลานของ
นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย์

ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการทั่วไป

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด

สปา
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

10. นางสุภี พงษ์พานิช

อายุ
(ปี)
59

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการ
จัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-ไม่ม-ี

ช่วงเวลา
22 สิงหาคม
2557 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี คณะวารสาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรมหลักสูตร
- Management Problem
Solving and Decision
Making Programme ,
Princeton, New Jersey,
U.S.A.
- Certificate in Small and
Medium Enterprises in
An Ailing Economy, The
University of Sydney
- Managing Human
Performance
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

ผู้อานวยการฝ่ายโฆษณา
และส่งเสริมการขาย

สถาบันการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

11. นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ

อายุ
(ปี)
25

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
สาขา International
Business, Hotel Resort
and Spa Management
Swiss Hotel
Management School,
Leysin ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็นลูกสาวของ
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
เป็นหลานของ
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

ช่วงเวลา
22 สิงหาคม
2557 - ปัจจุบัน
2 พฤษภาคม
2557 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี
สาขา ศิลปศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อ
บันเทิง สาขาวิชาการผลิต
สื่อโทรทัศน์ วิทยาลัย
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Hotel and Resort
Investment and
Marketing จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

ตาแหน่ง
กรรมการ

หน่วยงาน/บริษัท
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

PR & Marketing Executive PP Luxe Co., Ltd

ประเภทธุรกิจ
สปา
นาเข้าและเป็นตัวแทน
จาหน่ายสินค้า Luxury

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ง

10. นางดิสยา วิวรรธนไกร

อายุ
(ปี)
28

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
สาขา International
Economics and Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็นภรรยาพี่ชายของ
นายณรัล วิวรรธนไกร

ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบัน
2554 - 2556
2552 - 2554

ปริญญาตรี
สาขา เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมหลักสูตร
- Company Secretary
Program
- Effective Minute Taking
- Company Reporting
Program
- Board Reporting
Program

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

ตาแหน่ง
เลขานุการบริษัท
พนักงานบริหารสัญญา
เจ้าหน้าที่ทั่วไป

หน่วยงาน/บริษัท
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน

ประเภทธุรกิจ
สปา
รัฐวิสาหกิจ
องค์กรของรัฐ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2. ข้อมูลการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษทั ย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท

บริษัทย่อย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ

บริษัท

บจ.สยาม
เวลเนสรีสอร์ท

บจ.สยาม
เวลเนสแล็ป

บจ.สยาม
เวลเนส เอ็ดยูเคชั่น

1.นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

/, //

/, //

/

/

/

2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ

/ , ///

3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

/ , ///

4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย

/ , ///

5. นางสุภี พงษ์พานิช

บจ.
บลูมมิ่ง

บจ.เอเชี่ยนฟอร์จูน
พร็อพเพอร์ตี้

บจ.บี.ยู.
เอ็นเตอร์ไพรส์

/

บจ.ไซเบอร์
พริ้นท์กรุ๊ป

บจ.อุตสาหจิต
โฮลดิ้ง

หสม.
ระรินจินดา

/

/

ø

/

6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

/ , //

/ , //

/ , //

7. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

/ , //

/

/

8. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

X,/

9. นายณรัล วิวรรธนไกร

/ , //

10. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

/

11.นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ

/

12. นางสาวลดาพร ลิมปการณ์

O

/
/ , //

/ , //

/ , //

/

/

/ , //

/ , //

/ , //

/

/

ø
ø
ø
ø

/ , //

13. นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต

/

หมายเหตุ: X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ, // - กรรมการบริหาร, /// - กรรมการตรวจสอบ, O - ผู้บริหาร , ø -หุ้นส่วน
เอกสารแนบ 1 หน้า 12

ø

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

3.

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมทีด่ ารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมทีด่ ารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ
1.นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

บริษัทย่อย
บริษัท

บจ.สยามเวลเนสรีสอร์ท

บจ.สยามเวลเนสแล็ป

บจ.สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น

/, //

/, //

/

/

/

2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ

/ , ///

3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

/ , ///

4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย

/ , ///

5. นางสุภี พงษ์พานิช

/

6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

/ , //

/ , //

/ , //

7. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

/ , //

/

/

8. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

X,/

9. นายณรัล วิวรรธนไกร

/ , //

10. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

/

11.นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ

/

12. นางสาวลดาพร ลิมปการณ์

O

/ , //
/ , //

หมายเหตุ: X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ, // - กรรมการบริหาร, /// - กรรมการตรวจสอบ, O - ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้ตรวจสอบภายใน
(outsource)

: บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
ที่อยู่ 33 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2693-3581-2

หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน

: นางสาววรรณา เมลืองนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน

: ปี 2537 – ปัจจุบัน
ปี 2536 – ปัจจุบัน
ปี 2554 – 2556
ปี 2536
ปี 2534 – 2535
ปี 2533 – 2534

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้จดั การ
ที่ปรึกษาด้านบัญชี
ระบบบัญชี และภาษีอากร
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้จัดการบัญชี
ด้านตรวจสอบบัญชีและ
วางระบบบัญชี
ด้านตรวจสอบบัญชี

บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายฟาร์อีสต์ จากัด
บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท กิจพร จากัด
บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ จากัด

– การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน
ใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 โดยคุณสุวมิ ล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
– การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop) วิธกี ารประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
– การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop) การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO-ERM
ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554)
– หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4170

: 1. สอบทานการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ซึ่งกระทาใน 2 ระดับ คือระดับ
องค์กรและระดับกิจกรรม เพื่อสรุปถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ
บริษัทภายใต้สถานการณ์ แผนธุรกิจ ระเบียบกฎหมายต่างๆ และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก
2. จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทเปรียบเทียบกับคู่มือระบบงาน นโยบายของบริษัท และ
ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามกระบวนการธุรกิจหลัก เพื่อสรุปถึ งความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน และให้
ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบ

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
แบบความประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
1.1

คาถาม
คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง
และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่
ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

1.1.2

การปฏิบัติต่อคูค่ ้า ลูกค้า และ
บุคคลภายนอก

ใช่





ไม่ใช่

หมายเหตุ

-ใช่ บริษัทมีนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 และมีนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (Code of Conduct) ฉบับแก้ไขที่
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 รวมถึงมีการกาหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนี้ ในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ คณะกรรมการและผู้บริหารยึดถือปฏิบัติ
ตามตารางอานาจอนุมัติของบริษัทฉบับแก้ไขที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
-ใช่ บริษัทมีการประกาศใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งในหมวดที่ 3 ได้ระบุถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น ภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและคู่สัญญา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมส่วนรวม และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.2

คาถาม
มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร
และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code
of conduct) สาหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการ
ห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการ
ฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงาน
ลงนามรับทราบข้อกาหนดและ
บทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมี
การเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบ

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ



-ใช่ บริษัทมีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (code of conduct)
สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557



-ใช่ มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ปรากฏอยู่ในหมวดที่ 3 ของนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ



-ใช่ มีการกาหนดบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่าย
ค่าจ้าง และเลิกจ้าง ตามลาดับ
-ใช่ มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน โดยการติดบอร์ดประกาศเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบ



เอกสารแนบ 4 หน้า 2

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.3

1.4

คาถาม
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและ
พนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
อิสระจากภายนอกองค์กร
มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจ
พบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม
1.4.2

1.4.3

มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษ
หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลัก
ความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ



-ใช่ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท



-ใช่ บริษัทมีการให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินตนเองประจาทุกปี



-ใช่ มีการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก รวมทั้งหน่วยงานวิชาชีพอิสระอื่นๆ เช่น ผู้
ประเมินมูลค่าอิสระ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีการว่าจ้าง และกาหนดระยะเวลาในการทบทวนอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับ



-ใช่ บริษัทจัดให้มีวิธีปฏิบัติงานในระบบต่างๆ และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัด
ให้มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งระยะเวลาในการตรวจ
และเรื่องที่จะตรวจเป็นไปตามแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในกาหนดไว้ ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม
-ใช่ หากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ ทาง
บริษัทมีการกาหนดโทษ ตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่าย
ค่าจ้าง และเลิกจ้าง ตามลาดับ
-ใช่ บริษัทมีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร





เอกสารแนบ 4 หน้า 3

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

คาถาม
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
แยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนด
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้บริษัทกาหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุม
บทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้

ใช่


คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ การใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใน
จานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการกาหนดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
-ใช่ คณะกรรมการบริษัทร่วมกาหนดนโยบาย และมีการรายงานการผลการดาเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส



-ใช่ มีการกากับดูแลบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง



-ใช่ กรรมการบริษัทส่วนใหญ่มีความรู้และคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และอีกหลายท่านก็เ ป็นผู้มีความรู้
ความสามารถจากหลากหลายสาขา สามารถให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ได้



-ใช่ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

เอกสารแนบ 4 หน้า 4

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.6

คาถาม
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและ
ปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่ดูแลรั บผิดชอบ
ในเรื่องการควบคุมภายใน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่าเสมอ

เอกสารแนบ 4 หน้า 5

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล
3.1

3.2

3.3

(oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและ
กฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ใน
ส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้น
ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการ
รายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานใน
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร
ข้อมูล
มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหาร และพนักงาน

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ การจัดผังองค์กรของบริษัทส่งเสริมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน
สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกัน และผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ



-ใช่ ผังองค์กรของบริษัทมีการแบ่งหน้าที่สายงานตามลาดับขั้น



-ใช่ มีการกาหนดและจากัดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ในส่วนของผู้บริหารและพนักงานก็มีการกาหนดหน้าที่ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557

เอกสารแนบ 4 หน้า 6

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

คาถาม
บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการ
สอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น
อย่างสม่าเสมอ
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มี
ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทราบ
บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือ
เตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการวางแผนกาลังคน และแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรประจาปี



-ใช่ สาหรับในปี 2556 บริษัทมีการปรับปรุงการประเมินผลของพนักงานประจาปีให้สะท้อนในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
และสาหรับในปี 2557 จะมีการจัดทา KPI สาหรับประเมินผลในเรื่องดังกล่าว



-ใช่ บริษัทมีการวางแผนการสรรหาบุคลากร อีกทั้ง ช่องทางในการสรรหาบุคลากรของบริษัท ก็มีหลากหลายช่องทาง
ในการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับตาแหน่ง



-ใช่ มีคู่มือปฏิบัติงานของแผนกบุคคล ซึ่งครอบคลุมเรื่อง การสรรหา และพัฒนาบุคลากร



-ใช่ ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เนื่องจากแต่ละท่านเป็นผู้บุกเบิกการดาเนินธุรกิจ และ
คุ้นเคยกับธุรกิจเป็นอย่างดี

เอกสารแนบ 4 หน้า 7

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
5.1

5.2

5.3

5.4

คาถาม
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการ
และการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัด
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ใน
กรณีที่จาเป็น
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกาหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้ง
เรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมิน
แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
ให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่
ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณา
ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่ มากเกินไปในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการสื่อสารเชิงบังคับไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยมีผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบอยู่อย่างสม่าเสมอ



-ใช่ บริษัทได้มีการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ชัดเจนและสะท้อนเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น



-ใช่ บริษัทได้มีการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ชัดเจนและสะท้อนเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น



-ใช่ บริษัท ไม่ได้กาหนดเป้าหมายไว้สูงจนเกินความสามารถของบุคลากร จนอาจทาให้เกิดแรงกดดัน และเกิดการ
ประพฤติทุจริตได้

เอกสารแนบ 4 หน้า 8

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
6.1

6.2

6.3
6.4

คาถาม
บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะ
นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการ
เงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระ
ผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม
และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการ
เงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ
แนวโน้มของธุรกิจ
รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึง
กิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย การบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น ตามที่ปรากฏอยู่ใน
นโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 255 และฉบับแก้ไขซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2557



-ใช่ บริษัทกาหนดให้การจัดทารายงานทางการเงินสอดคล้องกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านมาตรฐานการบัญชี การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามขนาด
รายการและแนวโน้มธุรกิจ



-ใช่ รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง



-ใช่ บริษัทจัดตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประเมินความเสี่ยงและกาหนดมาตรการป้องกันและรองรับความ
เสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยผู้ที่อยู่ในคณะทางานประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายแผนก ซึ่งจะสามารถนาไปสื่อสารให้
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

เอกสารแนบ 4 หน้า 9

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

คาถาม
บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิด
จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การ
ดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง
บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง
โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยง
นั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง
(reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง
(sharing)

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการระบุไว้ ทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทาโดยคณะทางานบริหารความเสี่ยง และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส



-ใช่ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีการประเมินความเสี่ยง และจัดทา
มาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยง



-ใช่ ในคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะทางานบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยผู้บริหารจากหลาย
แผนก
-ใช่ บริษัทมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงออกมาเป็น 5 ระดับ 1 ถึง 5 (ต่ามากถึงสูงมาก) โดย
อ้างอิงเกณฑ์การประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





-ใช่ บริษัทมีการจัดตั้งมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับความเสี่ยงในแต่ละเรื่องในแต่ละด้าน อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

เอกสารแนบ 4 หน้า 10

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
8.1

8.2

8.3

8.4

คาถาม
บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดย
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทา
รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสีย
ทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถ
ฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management
override of internal controls) การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูง
เกินความเป็นจริง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิด
ทุจริต และมาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กาหนดไว้

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทประเมินและทบทวนโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอย่างสม่าเสมอ และไม่พบประเด็นในเรื่องดังกล่าวจากรายงาน
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และจากการประชุมของคณะทางานบริหารความเสี่ยง



-ใช่ บริษัททบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และพิจารณาความเป็นไปได้แล้ว และมีการทบทวน
เป้าหมายเป็นระยะๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารที่จัดขึ้นเป็นประจา



-ใช่ กรรมการตรวจสอบสอบทานและตรวจสอบโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ



-ใช่ มีการสื่อ สารโดยการติดบอร์ ดประกาศ ในเรื่องข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ
ทางาน

เอกสารแนบ 4 หน้า 11

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
9.1

9.2

9.3

คาถาม
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทา
ธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจา เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานทางการเงินอย่างสม่าเสมอ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่มีสาระสาคัญ



-ใช่ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจา เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานทางการเงินอย่างสม่าเสมอ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่มีสาระสาคัญ



-ใช่ เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงทุกท่านของบริษัทมีความคุ้นเคยกับธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

มาตการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับ
ความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะ
งาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม กระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้าน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป
ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกัน
การทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและ
อานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอน
ในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อ
และวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการ
สาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

ใช่




ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการ
ดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

-ใช่ บริษัทมีคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับทุกส่วนงาน ซึ่งมีการเริ่มใช้คู่มือฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 255

เอกสารแนบ 4 หน้า 13

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทาน
การทารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทา
สัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว
เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การ
ให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้
ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท
เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตาม
กาหนด หรือมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็นต้น

ใช่




ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งมี
การจัดทานโยบายการทารายการระหว่างกันและประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว และจะมีการเสนอสรุปรายการ
ระหว่างกันให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองทุกไตรมาส

-ใช่ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ตามสัญญากู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงินได้ชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุม
แบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุก
ระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือ
กระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
งาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล
สารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการจัดทาการควบคุมภายในผ่านระบบ manual ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท ที่เริ่มใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 255 และผ่านระบบ automated โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น มีการจากัดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลในโปรแกรม รวมถึงการแก้ไขข้อมูล



-ใช่ บริษัทมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานอย่างละเอียดและครอบคลุมเป็นลายลักษณ์อักษร



-ใช่ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างเด็ดขาด
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่


11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี ความ
เหมาะสม
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา
การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม







ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายส่วนงาน ตั้งแต่การรับจอง ระบบหน้าร้าน ระบบบัญชี

-ใช่ บริษัทใช้ระบบสารสนเทศสาเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลและจัดทารายงานการเงิน โดยระบบดังกล่าวมีการ
กาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแยกตามแผนก เพื่อควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้เป็นอิสระจากการ
แทรกแซงของฝ่ายจัดการ
-ใช่ บริษัทมีการกาหนดควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี โดยมีการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน
โปรแกรม รวมถึงการแก้ไขข้อมูล
-ใช่ บริษัทมีการควบคุมการได้มาของระบบเทคโนโลยีโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งต้องทดสอบว่าเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้ มีความทันสมัยและรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาและบารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยี บริษัทมีการทบทวนการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ปลอดภัยและเหมาะสมเป็นระยะๆ ตาม
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาหนดไว้
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
12.1

12.2

12.3

12.4

คาถาม
บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทา
ธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กาหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์
ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว
บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น
บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการ
ที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกาหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น
ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการจัดทานโยบายการทารายการระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีการรวบรวมรายการที่เป็นรายการระหว่างกันทุกๆ ไตรมาส เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับรอง



-ใช่ บริษัทมีการสอบทานการทาธุรกรรมโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ



-ใช่ บริษัทมีการสอบทานการทาธุรกรรมโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทมีการรวบรวมข้อมูลการทา
รายการระหว่างกันเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณารับรองเป็นรายไตรมาส



-ใช่ คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้
กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
นานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย
ผู้บริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับ
การนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุม
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ
ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน
โดยผ่านกรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละแผนก เพื่อกาหนดกระบวนการไปสู่การปฏิบัติจริง



-ใช่ บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายโดยผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ของแต่ละแผนก ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน



-ใช่ บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีการจัดประชุมอย่างสม่าเสมอ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
13.1

13.2

13.3

13.4

คาถาม
บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการ
ดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล
บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่
สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ
บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับ
หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีทั้งข้อมูลภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



-ใช่ บริษัทรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมกับงาน ซึ่งคานึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล



-ใช่ บริษัทจัดส่งข้อมูลสาคัญให้คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินในที่ระบุ
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ



-ใช่ บริษัทมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อน
การประชุม

เอกสารแนบ 4 หน้า 19

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่
ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็น
ด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้
ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียด เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย โดยระบุความเห็นของคณะกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานการประชุมอย่าง
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้



-ใช่ บริษัทเก็บรักษาเอกสารสาคัญ รวมถึงรายงานการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่



-ใช่ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้รับความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายในและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่
วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึง
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และทาให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การ
กาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร
รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อ
ฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการติดบอร์ดประกาศสาหรับเรื่องที่ต้องการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ



-ใช่ คณะกรรมการสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทได้จากเลขานุการบริษัท และสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้มีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ
ได้เช่นกัน



-ใช่ สามารถสื่อสารผ่านทางอีเมลล์และ website ของบริษัท
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline)
แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ใช่




ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทได้จัดเตรียมกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านทางอีเมลล์และ website ของ
บริษัท

-ใช่ สามารถสื่อสารผ่านทางอีเมลล์และ website ของบริษัท
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

ใช่


16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ

ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



-ใช่ บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระ



-ใช่ บริษัทมีการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ



-ใช่ บริษัทมีการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International
Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)



-ใช่ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ตรวจพบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



-ใช่ บริษัทให้การสนับสนุนและความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่
เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้อย่าง
มีนัยสาคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการ
กระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการแก้ไขในทันทีหากได้รับแจ้งหรือตรวจพบ



-ใช่ ฝ่ายบริหารมีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติส่งผลกระทบต่อบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจา โดยในปี 255 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 9 ครั้ง



-ใช่ บริษัทดาเนินการแก้ไขในทันที



-ใช่ บริษัทใช้รายงานของผู้ตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อรายงานความคืบหน้าของการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
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บรษิทั สยามเวลเนสกรปุ จำกดั (มหาชน)
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