หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558
วันจันทรที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.

ณ หองแมนดาริน ซี (Mandarin C)
ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1
พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ให้ ม ีการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อ วัน ที่
22 สิงหาคม 2557 โดยที่ประชุมได้พจิ ารณาเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ไข
เพิม่ เติมจานวนกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั ฯ การแก้ไขเพิม่ เติมรายชื่อ
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และการแก้ไขข้อบังคับของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถอื หุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
ได้ม ีก ารบัน ทึก ไว้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตรงตามมติข องผู้ถือ หุ้น ทุ ก ประการ จึง
เห็น สมควรเสนอให้ ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น รับ รองรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 43)

วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี ของบริษทั ฯ ประจาปี 2557 ทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี้ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2557 ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ

วาระที่ 3
พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น ประจาปี 2557 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธัน วาคม 2557 ของบริษัท ฯ ได้ ผ่ า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ฯ และได้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ
แล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ว่ามีความ
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจาปี พร้อมกับงบ
การเงิน สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั
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อนุญาต ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (สิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วยลาดับที่ 2 และ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2557 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่
ผ่ านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่ านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แล้ว
การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 43)

วาระที่ 4

พิ จารณาจัดสรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผล
การดาเนิ นงานปี 2557
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ กาหนดไว้ว่า “บริษทั จะจ่ายเงินปนั
ผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี สารองตามกฎหมาย และ
สารองอื่น (ถ้ามี) ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุน
สารองสาหรับการลงทุนและการดาเนินกิจการในอนาคตของบริษทั นโยบาย
การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่ าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็ นครัง้ คราว
ตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
อนุ มตั ”ิ ทัง้ นี้ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปนั ผลนัน้
ให้นาเสนอเพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลได้
และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปนั
ผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกาไรของบริษทั ฯ เท่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ หมวด 6 เรือ่ ง เงินปนั ผลและเงินสารอง ข้อ 49 ข้อ 50
และ ข้อ 51
2. นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (“พรบ. บริษทั มหาชน”) และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 52 กาหนดให้
บริษทั ฯ จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่ าทุนส ารองนี้ จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
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3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุ มภาพันธ์
2558 ได้มมี ติให้ตงั ้ สารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากสารองเดิม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมียอดรวม 3,749,092.35 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่
หมื่นเก้าพันเก้าสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 2.63 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตามงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สาหรับรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิประจาปี จานวน 21,733,326.95 บาท (ยีส่ บิ เอ็ด
ล้านเจ็ดแสนสามหมืน่ สามพันสามร้อยยีส่ บิ หกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) จึงต้อง
จัดสรรเงินทุนสารองของบริษทั ฯ ในปีน้ี จานวนทัง้ สิน้ 1,087,000 บาท (หนึ่ง
ล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ส่ งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุ นส ารองรวม
4,836,092.35 บาท (สีล่ ้านแปดแสนสามหมื่นหกพันเก้าสิบสองบาทสามสิบ
ห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุ มภาพันธ์
2558 ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สาหรับรอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษี สารองตามกฎหมาย และสารองอื่น (ถ้ามี)
ของงบเฉพาะของบริษทั ฯ จานวน 20,646,326.95 บาท (ยีส่ บิ ล้านหกแสนสี่
หมืน่ หกพันสามร้อยยีส่ บิ หกบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ดังนัน้ จึงเป็ นการสมควร
ทีจ่ ะกาหนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุ้น ในอัตราหุน้ ละ 0.025 บาท (ศูนย์
จุดศูนย์สองห้าบาท) จานวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุน้ รวมเป็ น
จานวนเงินทัง้ สิน้ 14,250,000 บาท (สิบสีล่ า้ นสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึง่
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ โดยจะจ่ายเงินปนั ผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 30 เมษายน 2558
ทัง้ นี้ สิทธิในการได้รบั เงินปนั ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอนจนกว่าจะได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประจาปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงินทุนสารองของบริษัทฯ ในปี น้ี จานวนทัง้ สิ้น
1,087,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน)
2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท
(ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท) จานวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น
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รวมเป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ 14,250,000 บาท (สิบสีล่ า้ นสองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้กาหนดวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิในการรับเงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม
2558 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการรับเงินปนั ผล ตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธ ี
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยจะจ่ายเงินปนั
ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 30 เมษายน 2558
การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 43)

วาระที่ 5
พิ จารณากาหนดจานวนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์ และนางสาว
รัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ ได้ยน่ื หนังสือลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
มายังประธานกรรมการบริษัทฯ โดยก าหนดให้การลาออกมีผลในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รบั ทราบเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ฯ
ทัง้ สองท่านเป็นกรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั ฯ
2. ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 31 กาหนดว่า “จานวนหรือชื่อกรรมการผูม้ อี านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นัน้ ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษทั โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการมี
อานาจก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ”
ดั ง นั ้น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่
25 กุ มภาพันธ์ 2558 จึงมีมติให้กาหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลง
ลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ ใหม่ โดยนาชื่อของกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ สองท่าน
ออกจากรายชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ฯ และได้
ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั ฯ จานวนกรรมการ
บริษทั ฯ และรายชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ กับนาย
ทะเบียนบริษทั มหาชน และแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรียบร้อยแล้ว
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ทัง้ นี้ การลาออกของกรรมการทัง้ สองท่านดังกล่าว ทาให้จานวนกรรมการ
บริษทั ฯ ลดลงจากเดิม 11 ท่าน เหลือเพียง 9 ท่าน
3. ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 15 กาหนดว่า “บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คนและให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ
และต าแหน่ งอื่น ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ เว้นแต่ ในการเลือกตัง้
กรรมการคราวแรกในวันที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็ น
บริษทั มหาชนจากัด หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตัง้ กรรมการใหม่
ทัง้ คณะ ก็ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ คราวนัน้ เลือกกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนัน้ เป็ นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และตาแหน่งอื่น
ทัง้ นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่
อยูใ่ นราชอาณาจักร”
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากในปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังมี
ขนาดปานกลาง ประกอบกั บ กรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ ล ะท่ า นมี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์มากเพียงพอทีจ่ ะบริหารงานของบริษทั ฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงเป็ นการสมควรทีจ่ ะเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
กาหนดจานวนกรรมการบริษทั ฯ ให้ลดลงจาก 11 ท่าน เหลือ 9 ท่าน
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 43)

วาระที่ 6
พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 18 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุก
ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่ งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะออกในปีแรกและปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษทั
นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ุดนัน้ เป็นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระ
นัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้”
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2. บริษัท ฯ ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษั ทมหาชนจ ากัด เมื่อ วัน ที่
8 พฤษภาคม 2557 ดังนัน้ การพ้นตาแหน่ งตามวาระของกรรมการบริษทั ฯ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 จะต้องดาเนินการด้วยวิธกี ารจับ
สลาก
ในการนี้ กรรมการบริษทั ฯ ทีจ่ บั สลากออกจากตาแหน่ งตามวาระสาหรับปีน้ี
มีจานวน 3 ท่าน คือ
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
2. นายพลเชษฐ์ ลิขติ ธนสมบัติ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิร ิ จักรพันธุ์

กรรมการ/ประธานกรรมการ
ก ร ร ม ก า ร / ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร / ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /
กรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ไี ด้เปิ ดเผยไว้ใน
เว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท ฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations)
รวมทัง้ แจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 9
มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เรื่อง การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเป็ นการล่ วงหน้ า โดยปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ แม้ว่าในปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาเพื่อ พิจารณา
คัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัท ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัท ฯ ผู้ม ีส่ ว นได้เ สียในวาระนี้ ได้ร่ว มกัน
พิจารณาประวัตแิ ละประสบการณ์ ของกรรมการบริษทั ฯ ทีอ่ อกจากตาแหน่ ง
ตามวาระ ทัง้ 3 ท่ า นแล้ ว เห็น ว่ า เป็ น ผู้ ท่ีม ีค วามรู้ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์สงู และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารงานของบริษทั ฯ
จนบรรลุผลสาเร็จและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของบริษัท ฯ จึงเห็น
ควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯ ทีอ่ อกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ
และดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ
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ต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ ง ทัง้ นี้ ประวัติก รรมการได้จ ัด ส่ ง ให้ผู้ถือ หุ้น พร้อ มกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4)
การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ดังนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผู้ถือ หุ้นแต่ ล ะคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มอี ยู่เ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ น กรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี ท่ีเ ลือ กตัง้ บุ ค คลหลายคนเป็ น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้
เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ในกรณีท่บี ุ ค คลซึ่งได้รบั การเลือ กตัง้ ในล าดับ ถัดลงมามีค ะแนนเสีย ง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่พงึ จะมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้
เป็นประธานในทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
(ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 17 )

วาระที่ 7
พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
พิจารณาเรื่องการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษั ทฯ ในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นจะต้องเสนอเรื่องค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทั ฯ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 พิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ แม้ว่าในปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รว่ มกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณา
จากผลประกอบการของบริษัท ฯ ในปี 2557 การปฏิบ ัติง านและความ
รับ ผิด ชอบของกรรมการบริษัท ฯ และเปรีย บเทีย บอ้ า งอิง กับ ธุ ร กิจ หรือ
อุ ต สาหกรรมในประเภทเดีย วกัน กับ บริษัท ฯ หรือ ใกล้เ คีย งกับ บริษัท ฯ
ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษทั ฯ แล้ว เห็นควรให้เสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ
หุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ประจาปี 2558 ในอัตรา
เดิม ตามรายละเอียดดังนี้
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ลาดับ

ข้อเสนอเพื่อพิ จารณา

ปี 2557

ปี 2558

(อัตราเดิ ม)

อัตราที่เสนอ

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
(ต่อเดือน ต่อคน)

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท

- กรรมการ 10,000 บาท

- กรรมการ 10,000 บาท

* ทัง้ นี้ หากกรรมการท่ านใดได้ร ับเลือกให้ดารงตาแหน่ ง
มากกว่า 1 ตาแหน่ งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนัน้ ได้ร ับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราทีส่ งู ทีส่ ุดอัตราเดียว

* ทัง้ นี้ หากกรรมการท่านใดได้รบั เลือกให้ดารงตาแหน่ ง
มากกว่า 1 ตาแหน่ งในบริษทั ฯ ให้กรรมการท่านนัน้ ได้รบั
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราทีส่ งู ทีส่ ุดอัตราเดียว

** กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน
ของกรรมการอีก

** กรรมการที่เป็ น ผู้บริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนราย
เดือนของกรรมการอีก

(คงเดิม)
1.2 ค่าเบีย้ ประชุม
(ต่อครัง้ ต่อคน)

- ประธานกรรมการ / กรรมการ - ประธานกรรมการ / กรรมการ
10,000 บาท
10,000 บาท
(คงเดิม)

1.3 โบนัสประจาปี
(ต่อปี ต่อคน)

- ประธานกรรมการ 300,000 บาท

- ประธานกรรมการ 300,000 บาท

- กรรมการ 200,000 บาท

- กรรมการ 200,000 บาท
(คงเดิม)

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
(ต่อเดือน ต่อคน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

* ทัง้ นี้ หากกรรมการท่ านใดได้ร ับเลือกให้ด ารงต าแหน่ ง
มากกว่า 1 ตาแหน่ งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนัน้ ได้ร ับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราทีส่ งู ทีส่ ุดอัตราเดียว

* ทัง้ นี้ หากกรรมการท่านใดได้รบั เลือกให้ดารงตาแหน่ ง
มากกว่า 1 ตาแหน่ งในบริษทั ฯ ให้กรรมการท่านนัน้ ได้รบั
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราทีส่ งู ทีส่ ุดอัตราเดียว

** กรรมการตรวจสอบจะได้รบั เพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนราย
เดือนในฐานะกรรมการของบริษทั อีก

** กรรมการตรวจสอบจะได้รบั เพียงค่าตอบแทนรายเดือน
ในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการของบริษทั อีก

(คงเดิม)
2.2 ค่าเบีย้ ประชุม
(ต่อครัง้ ต่อคน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / - ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท
(คงเดิม)
9

ลาดับ

ข้อเสนอเพื่อพิ จารณา

2.3 โบนัสประจาปี
(ต่อปี ต่อคน)

ปี 2557

ปี 2558

(อัตราเดิ ม)

อัตราที่เสนอ

- ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
300,000 บาท
300,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท
* ทัง้ นี้ หากกรรมการตรวจสอบท่านใดได้ร ับเลือกให้ดารง
ต าแหน่ ง มากกว่ า 1 ต าแหน่ ง ในบริ ษั ท ฯ ให้ ก รรมการ
ตรวจสอบท่านนัน้ ได้รบั โบนัสประจาปี ในอัตราทีส่ งู ทีส่ ุดอัตรา
เดียว

* ทัง้ นี้ หากกรรมการตรวจสอบท่านใดได้รบั เลือกให้ดารง
ต าแหน่ ง มากกว่ า 1 ต าแหน่ ง ในบริษัท ฯ ให้ ก รรมการ
ตรวจสอบท่ านนัน้ ได้ร ับโบนัสประจาปี ในอัตราที่สูงที่สุ ด
อัตราเดียว

** กรรมการตรวจสอบจะได้ ร ับ โบนั ส ประจ าปี ใ นฐานะ
กรรมการตรวจสอบเท่ า นั ้น จะไม่ ไ ด้ ร ับ โบนั ส ในฐานะ
กรรมการของบริษทั อีก

** กรรมการตรวจสอบจะได้ ร ับโบนั ส ประจ าปี ใ นฐานะ
กรรมการตรวจสอบเท่ า นั น้ จะไม่ ได้ ร ับ โบนั ส ในฐานะ
กรรมการของบริษทั อีก

(คงเดิม)

การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษทั มหาชน)

วาระที่ 8
พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผส้ ู อบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษทั มหาชน และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 60
กาหนดให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ หุ้นสามัญ ประจาปี แต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชีและกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทุกปี
อย่างไรก็ดี ตามข้อ 7 (7) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ได้
ก าหนดให้บ ริษัทจดทะเบียนที่แต่ งตัง้ ให้ผู้ส อบบัญ ชี ตรวจสอบบัญ ชีของ
บริษัทจดทะเบียนนัน้ ๆ ติดต่อกัน 5 รอบปี บญ
ั ชี จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีรายใหม่อาจอยู่ภายใต้สงั กัดสานัก งานสอบ
บัญ ชีเ ดียวกันได้ ดังนัน้ เมื่อ นายบุญ เลิศ แก้ว พันธุ์พฤกษ์ ผู้ส อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ครบระยะเวลา 5 รอบปี บญ
ั ชี
แล้ว (ระหว่างปี 2553 ถึงปี 2557) จึงมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
รายใหม่ในการตรวจสอบบัญชีสาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดปี 2558
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
2) นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
3) นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
5) นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
7) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5659
แห่ง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และใน
กรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั
สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของบริษัท สานักงาน
อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุ ณสมบัติตามข้อก าหนด และได้ร ับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2558 รวมทัง้ สิน้
เป็นจานวนเงิน 960,000 บาท (ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5)
ความเห็นคณะกรรมการ ได้พ ิจารณาตามความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2558 ดังนี้
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
2) นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
3) นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
5) นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
7) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5659
ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุ คคล
ดังกล่าว
ในกรณีท่ผี ู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้
บริษัท ส านั กงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีร บั อนุ ญาตอื่นของบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามข้อกาหนด และได้รบั ความเห็นชอบ
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จากสานักงาน ก.ล.ต. โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558 รวม
ทัง้ สิน้ เป็นจานวนเงิน 960,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสาหรับปี
ค่าสอบทานสาหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)
รวม
การลงมติ

ปี 2558
600,000 บาท
360,000 บาท
960,000 บาท

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ 43)

วาระที่ 9
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นัน้ บริษัท ฯ ไม่มเี รื่องเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
โดยบริษัทฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประจาปี 2558 ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิดเผยไว้ใน
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations)
รวมทัง้ แจ้ง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 9
มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เรื่อง การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฯ
พิจารณาเป็ นการล่ วงหน้ า ปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นเสนอเพิม่ วาระการประชุม
ล่วงหน้า
อย่ า งไรก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ ง พรบ. บริษัท มหาชน และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 40 ได้กาหนดให้ผู้ถอื หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้
บริษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประจาปี 2558
ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ม ีส ิทธิเข้าร่วมประชุ ม ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว หากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้ นี้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2

ÊÒÃºÑÞ
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สาส์นจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ในนามของคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ SPA ดิฉันใคร่ขอขอบคุณท่าน
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�ำเนินกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2557 ทีผ่ า่ นมา นับว่าเป็นบริษทั ผูป้ ระกอบธุรกิจสปารายแรกทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
แผนการระดมทุนของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เงินลงทุนส�ำหรับการขยายสาขา
คืนเงินกู้สถาบันการเงินและใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ ผลการด�ำเนินงานตลอดทั้งปี 2557 ที่ผ่านมา ถึงเเม้จะมี
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงครึง่ ปีเเรก ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเเละความเชือ่
มัน่ ในการบริโภคของคนไทย ท�ำให้กลุม่ ลูกค้าเพิม่ ความระมัดระวังในการใช้จา่ ย เเต่บริษทั ฯ ยังสามารถท�ำรายได้รวมเท่ากับ 343.36
ล้านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาประมาณร้อยละ 5.34 และมีผลก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557 เท่ากับ 33.25 ล้าน
บาท
ปัจจุบันธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่สำ� คัญ อาทิ การเเข่งขันในการสร้างเอกลักษณ์ของ
การบริการของเเต่ละประเทศ ก�ำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระเเสการดูเเลสุขภาพที่สูงขึ้น ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ที่จะมีการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายของเเรงงานเเละการ
เปิดเสรีดา้ นการลงทุน ซึง่ นับเป็นโอกาสเเละความท้าทายส�ำหรับสปาไทยในเวทีระดับสากล ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความมัน่ ใจเเละมีความ
พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพเเละมาตรฐานการบริการให้เป็นที่น่าประทับใจผ่านประสบการณ์สปาไทยที่เป็นเอกลักษณ์เเละสร้างจุด
ต่างจากคู่เเข่งเพื่อการเติบโตที่มั่นคงเเละยั่งยืนขององค์กร
ในปี 2557 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้ขยายสปาสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาคือ Let’s Relax สาขา
สยามสเเควร์วัน Let’s Relax สาขาหัวหิน เเละ RarinJinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต ซึ่งทุกสาขาได้รับการตอบรับที่ดีจาก
กลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงมาตรฐานของการบริการที่เป็นระดับสากล ท�ำให้บริษัทฯ เป็นกลุ่ม
สปาที่ได้รับรางวัลจ�ำนวนมากที่สุดในงานประกาศรางวัลสปา Thailand Spa & Well-Being Awards 2014 ในปีที่ผ่านมา โดยได้
รับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล คือ Amazing Destination Spa, Amazing Day Spa, Amazing Medical/Wellness Spa, Amazing
Marketing Campaign, Amazing New Spa เเละ Amazing Value for Money Spa
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายเเละแรงใจในการท�ำงานอย่างหนักเพื่อ
ขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน หน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ มาโดยตลอด สิ่งเหล่านี้จะเป็นเเรกผลักดัน และเป็นก�ำลังใจให้บริษัทฯ มีพลังที่จะมุ่งมั่นท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายการ
เป็นผู้นำ� ด้านธุรกิจสปาของอาเซียนต่อไป
ในนามคณะกรรมการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
ประธานกรรมการ
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นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
ประธานกรรมการ

นายวิบูลย อุตสาหจิต
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ

นางฐานิศร อมรธีรสรรค
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
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นายณรัล วิวรรธนไกร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

นายจักรพัชร จิราวรรณสถิตย
กรรมการ
กรรมการบริหาร

นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒนเกียรติ
กรรมการ
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นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
(กรรมการตรวจสอบผูมีความรูดานบัญชี)

นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นางสุภี พงษพานิช
กรรมการ
กรรมการอิสระ
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ข้อมูลทั่วไปเเละข้อมูลส�ำคัญอื่น
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท :
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
			
Siam Wellness Group Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :
SPA
เลขทะเบียนบริษัท:
0107557000144
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ภายใต้ 2 เเบรนด์ คือ เล็ทส์ รีเเลกซ์ เเละ ระรินจินดา เวลเนส สปา
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :
483 ซอยสุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ เเขวงดินเเดง เขตดินเเดง กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ตั้งสาขา :		 1) เล็ทส์ รีเเลกซ์
• 2,88 อาคาร Terminal 21 ห้องเลขที่ SH-6-003, 004 ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 19
              
  
  ถนนสุขุมวิท เเขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
• 145 อาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์ บาร์ซาร์  ชั้นใต้ดิน, 1, 2 ถนนช้างคลาน ต�ำบลช้างคลาน อ�ำเภอ
  เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
• 184/14 ถนนผังเมือง สาย ก ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
• 209/22-24 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
• 77 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
• 240/9 หมู่ที่ 5 ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
• 108/42 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• 662 อาคารโรงเเรมเเมนดาริน ชั้นที่ M ถนนพระรามที่ 4 เเขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร
• 388 อาคารสยามสเเควร์วัน ห้องเลขที่ SS6032 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม 1 เเขวงปทุมวัน
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
• 234/1 อาคารศุนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ ห้องเลขที่ E201, E201_Terrace, E301, A313
  ชั้นที่ 2,3 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
			
		
2) ระรินจินดา เวลเนส สปา
• 14 ถนนเจริญราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
• 153/2 อาคารโรงเเรมเเกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�ำริ ชั้นที่ 6,8 ซอยมหาดเล็กหลวง 1
  ถนนราชด�ำริห์ เเขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
• 100 อาคารโรงเเรมเเกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ชั้นที่ 30,31 ถนนวิทยุ  เเขวงลุมพินี
   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ / โทรสาร :
0 2641 6619-20 / 0 2641 6621
เว็บไซต์ :		www.siamwellnessgroup.com
ทุนที่เรียกช�ำระเเล้ว :
142,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านห้าเเสนบาทถ้วน)  
                              ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเเก่ประชาชน เป็นครั้งเเรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
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2. ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งเเต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายเเล้ว
ทั้งหมด
2.1 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
สัดส่วนการถือหุ้น :

483 ซอยสุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ เเขวงดินเเดง เขตดินเเดง กรุงเทพมหานคร  10400
รีสอร์ทเเละร้านอาหาร
60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
ร้อยละ 99.99

2.2 บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
สัดส่วนการถือหุ้น :

483 ซอยสุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ เเขวงดินเเดง เขตดินเเดง กรุงเทพมหานคร 10400
จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ร้อยละ 99.99

2.3 บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
สัดส่วนการถือหุ้น :

483 ซอยสุทธิพร ถนน ประชาสงเคราะห์ เเขวงดินเเดง เขตดินเเดง กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสอนนวด
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ร้อยละ 99.97

3. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เเขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2229-2800
โทรสาร 0-2359-1259
			Website : http://www.tsd.co.th/
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :

1. นายบุญเลิศ เเก้วพันธุ์พฤกษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4165
2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5369
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท เเอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ำกัด
อาคารชาร์เตอร์ สเเควร์ ชั้น 12 เอ ห้อง 08 เลขที่ 152 ถนนสาทรเหนือ
                                  เเขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
     
โทรศัพท์ 0-2634-5398
โทรสาร 0-2634-5399
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ที่ปรึกษากฏหมาย :
     

4. ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ

บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จ�ำกัด
อาคารคิวเฮ้าส์คอนเเวนต์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 11 เอบี เลขที่ 38 ถนนคอนเเวนต์ เเขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2632-1800
โทรสาร 0-2632-1700

- ไม่มี -
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¢‹ÒÇáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ 2557
มกราคม
ผศ.กิตติอร ศิริสุข พานิสิตภาควิชาตกแตงภายใน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมระรินจินดา เวลเนส สปา สาขาราชดําริ โดย
มีคุณฐานิศร อมรธีรสรรค รองกรรมการผูจัดการ
ใหการตอนรับ

กุมภาพันธ
Let’s Relax สาขาเชียงใหมพาวิลเลี่ยน
ไนท บารซาร เฟสใหม เริ่มเปดใหบริการ
เพื่อรองรับจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่ม
ขนาดพืน้ ที่ จาก 336 ตร.ม. เปน 668 ตร.ม.

มีนาคม
SPA ไดรับการคัดเลือกจากการทองเที่ยวเเหงประเทศไทย
ใหไปสาธิตการนวดแผนไทยเเละสปาไทยที่งาน Internationale Tourismus Borse (ITB 2014) ณ กรุงเบอรลนิ สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี

มีนาคม
SPA ไดรบั การคัดเลือกจากการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
ใหไปสาธิตการนวดแผนไทย และสปาไทย ทีง่ าน Moscow
International Travel and Tourism Exhibition (MITT
2014) ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชม
บูธ โดยคุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย กรรมการผูจัดการ ทูลเกลาฯ
ถวาย ผลิตภัณฑสปา Blooming, Siamese Wellness Secrets
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มีนาคม
ระรินจินดา เวลเนส สปา สาขาเชียงใหม เริ่มเปดใหบริการออนเซ็น
นํ้าเเรญี่ปุนเเหงเเรกในเชียงใหม
มร.อะคิฮิโกะ ฟุจิอิ (กลาง) กงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม
ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน RarinJinda Onsen Grand Opening
Celebration โดยมีคุณจิรารัตน มีงาม ผูชวยผูอํานวยการการทอง
เที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหมรวมแสดงความยินดี

พฤษภาคม
คุณประพันธ เจริญประวัติ (กลาง) ผูจ ดั การตลาดหลักทรัพย mai เเละ
ทีมงาน เขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด
(มหาชน) ที่ Let’s Relax สาขาโรงเเรมเเมนดาริน สามยาน

พฤษภาคม
ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอรท รับรางวัล Tripadvisor Certiﬁcate of
Excellence 2014
ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอรท เชียงใหม ควารางวัลอันทรงเกียรติจาก
เว็บไซตทองเที่ยว เมื่อนักเดินทางพรอมใจกันโหวตใหระรินจินดา เวลเนส
สปา รีสอรท เชียงใหม ไดรับรางวัล Certiﬁcate of Excellence 2014
เปนปที่ 3 ติดตอกัน

14 | ºÃÔÉÑ· ÊÂÒÁàÇÅà¹Ê¡ÃØ» ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

มิถุนายน
Let’s Relax สาขาสยามสเเควรวัน เริ่มเปดให
บริการ โดยมี รศ. ไตรรัตน จารุทัศน ผูชวย
อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มารวม
แสดงความยินดี

มิถุนายน
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) หรือ SPA
เเถลงขาว ความพรอมเปนบริษัทสปาเเหงเเรก ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเเหงประเทศไทย

สิงหาคม
Let’s Relax สาขา หัวหิน เริ่มเปดใหบริการ
คุณอรสา อาวุธคม (กลาง)
ผูอํานวยการการทองเที่ยวเเหงประเทศไทย
สํ า นั ก งานประจวบคี รี ขั น ธ ให เ กี ย รติ เ ป น
ประธานเปด Let’s Relax สาขาหัวหิน ที่
ศูนยการคาหัวหิน มารเก็ต วิลเลจ

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2557 | 15

กันยายน
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) ควา
6 รางวัลที่งาน Thailand Spa & Well-Being
Awards 2014 โดย “ระรินจินดา เวลเนส สปา”
ควารางวัลอเมซิ่งเวลเนส, อเมซิ่งเดสทิเนชั่น
สปา และ”เล็ทสรีแลกซ สปา” ควารางวัลอเม
ซิ่งเดยสปา, อเมซิ่งแวลูฟอรมันนี่สปา, อเมซิ่ง
มารเก็ตติ้งแคมเปญ และอเมซิ่งนิวสปา ในงาน
ไทยแลนด สปา แอนด เวลล-บีอิ้ง อะวอรดส
2014 ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

ตุลาคม
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) เดินสายพบปะ
นั ก ลงทุ น 5 จั ง หวั ด ใหญ ได เ เก กรุ ง เทพฯ ชลบุ รี
นครราชสีมา เชียงใหม เเละสงขลา

ตุลาคม
พิธลี งนามสัญญาเเตงตัง้ ผูจ ดั จําหนายเเละ
รับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
(underwriter) ระหวาง บริษัท สยาม
เวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) กับบริษัท
หลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด
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ตุลาคม
พิธีเปดการซื้อขายหลักทรัพย บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด(มหาชน)
(“SPA”) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันเเรก

พฤศจิกายน
ระรินจินดา เวลเนส สปา สาขาเพลินจิต
เริ่มเปดใหบริการ

พฤศจิกายน
SPA ไดรบั การคัดเลือกจากการทองเทีย่ วเเหงประเทศไทยให
ไปสาธิตการนวดแผนไทยเเละสปาไทยที่งาน World Travel
Market 2014 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ฯพณฯ กอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเทีย่ วเเละกีฬา เเละ มร. ริชารด เควสต
ผูสื่อขาวชื่อดังของ CNN เเวะทดลองใชบริการ
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ� คัญ
ฐานะการเงินของบริษัท
    
สินทรัพย์รวม (พันบาท)					
หนี้สินรวม (พันบาท)					
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (พันบาท)				

   2557     
600,856		
117,892		
482,964		

  2556
348,720
143,520
205,200

ผลประกอบการของบริษัท
    
รายได้รวม (พันบาท)					
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ (พันบาท)				
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)				
รวมค่าใช้จ่าย (พันบาท)					
ก�ำไรส�ำหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)
ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับก�ำไรส�ำหรับปี-				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)

   2557
343,358		
225,344		
18,333		
37,814		
303,431		
33,247		
0.08

  2556
325,933
186,346
20,614
30,662
250,221
57,325
0.17

อัตราส่วนทางการเงิน
    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)					
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)					
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)					
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)					

    2557
3.92		
33.41
9.68		
9.66		
7.00		
0.24		

   2556
0.48
41.72
18.48
40.32
17.28
0.70
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึง่ เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1.  นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.  นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย  
กรรมการตรวจสอบ
3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ ทุกครัง้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบ
ถ้วน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงได้เชิญผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เพือ่ ร่วมชีแ้ จงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชี
และหลักฐานประกอบ ในแต่ละไตรมาส ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต โดยไม่มี
ผู้บริหารของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั ิ
ไว้อย่างเคร่งครัด และผลการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย
บริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
1. สอบทานงบการเงินประจ�ำปี 2556 และงบการเงินรายไตรมาสส�ำหรับปี 2557 ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่า รายงานทางการเงินรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจัดท�ำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อก�ำหนด
ทางกฎหมายรวมทัง้ มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล
2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีประสิทธิผล
และเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระส�ำคัญและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ ได้พิจารณา
อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2557 ซึ่งจัดล�ำดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยง และมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

20 | บรÔÉÑ· สยามàวÅàนสกรØ» จÓกÑ´ (มËาªน)

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะท�างานบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า รวมทั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุกไตรมาส โดยในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงผลการด�าเนินงาน ปัจจัย
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการปองกันหรือลดทอนความเสีย่ งทีส่ า� คัญ และได้รายงานความคืบหน้าของ
ผลการด�าเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด
ไว้มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการ
ด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน
5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบทีก่ า� หนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งผลการประเมินพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการก�ากับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีปีที่ผ่านมา โดยค�านึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ และการให้ค�ารับรองงบการเงินได้
ทันเวลาอย่างสม�า่ เสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้พจิ ารณาเสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
• เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ�าปี พ.ศ. 2558 โดยมีค่าธรรมเนียม
บริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะ
ประจ�าปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 1

นโยบาย

และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)   ด�ำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปาและ
ธุรกิจโรงแรม  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กำ� หนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการด�ำเนินงานเพื่อการขยายตัวและการเจริญเติบโตในอนาคต
ไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจเชิงภาพรวม โดยเป็นบริษัทผู้ให้บริการสปาที่มีมาตรฐานเเละครบ
วงจรที่สุดของอาเซียน มีระดับสปาครอบคลุมหลากหลายระดับ เเละมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับทั้งในตลาดไทยและตลาดต่าง
ประเทศ (Regional Brand) ซึ่งจะมีการขยายตัวและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทั้งบริษัทในกลุ่มและประกอบธุรกิจในลักษณะที่
สามารถเกื้อหนุนกันได้  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กำ� หนดพันธกิจในการด�ำเนินธุรกิจไว้ 4 ประการคือ
• เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยในระดับ  
  นานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป
• เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพื่อให้การบริการของบริษัทมี
  การพัฒนายิ่งขึ้น
• เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง  
  เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป
• เป็นองค์กรที่ให้ความส�ำคัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และ
  มีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นส�ำคัญ

เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ

• บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) : SPA

S PA ก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายต้องการเป็นผู้น�ำในธุรกิจสปาของ
อาเซียนซึ่งมีตราสัญลักษณ์ในใจของลูกค้าและต้องการขยายธุรกิจการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อให้บริการครบทุกความ
ต้องการ ของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทได้แบ่งแยกตามแบรนด์ในการให้บริการ ตั้งแต่ลูกค้าระดับบนที่มีเวลาในการเข้ารับ
บริการและก�ำลังการซื้อมาก จนถึงลูกค้าที่มีเวลาจ�ำกัดก�ำลังซื้อน้อย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคครบทุกความต้องการ โดยเน้นให้พนักงาน
ของบริษัทผ่านการฝึกอบรมที่ดีจากบริษัทในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและเกิดการใช้บริการซ�้ำ รวมถึง
การรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าและท�ำการสร้างฐานลูกค้ารายใหม่เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้รายได้ของสปาทุกสาขาเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง  
และส่งผลให้ผลก�ำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

• บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด : SWR

SWR  ก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุกิจโรงแรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเข้าพักที่โรงแรมของลูกค้าให้มากขึ้นโดย
การประชาสัมพันธ์การจัดจ�ำหน่ายห้องพัก การจัดประชุมสัมมนาให้องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลส�ำหรับธุรกิจร้านอาหาร SWR มีแผนที่จะเพิ่มก�ำลังการบริโภคโดยการจัดการส่งเสริมการ
ขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ SWR ให้มากขึ้น
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• บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ำกัด : SWL

SWL ก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยมี
เป้าหมายที่จะขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส�ำหรับตลาดในประเทศมุ่งเน้นการขยายช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายไปในสถานประกอบกิจการสปาที่จัดตั้งในโรงแรม จ�ำหน่ายสินค้าในร้านสปาระดับกลางในห้างสรรพสินค้า การจัด
จ�ำหน่ายสินค้าเป็นสินค้าของขวัญช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ เป็นต้น ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ SWL
มีเป้าหมายในการจัดหาตัวแทนจัดจ�ำหน่ายเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายในสถานประกอบการธุรกิจสปาในโรงแรมชั้นน�ำ
ของต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ SWL มากขึ้น และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มีโอกาสขยายตัวและมีการเจริญเติบโตในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง  

• บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด : SWE

SWE ก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้นการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อรักษามาตรฐาน
และสอนผู้ที่สมัครเข้าท�ำงานเป็นพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทและรองรับในการเปิดสาขาของ SPA ในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ให้การเจริญเติบโตของ SPA ในอนาคต

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด  (มหาชน) “บริษัท” หรือ “SPA” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งสปา จ�ำกัด” ก่อตั้งขึ้นในปี
2544 โดยกลุ่มครอบครัวอุตสาหจิตและกลุ่มครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดยเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์“Let’s Relax” ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการให้บริการใน
ระดับ 4 ดาว  ในรูปแบบที่ผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในเข้ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ในปี 2549 บริษทั ได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการให้บริการแก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการการดูแลด้านสุขภาพมากขึน้ จึงได้ทำ� การขยาย
กิจการ โดยการก่อตั้งสถานให้บริการสปาเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์“RarinJinda Wellness Spa”มุ่งเน้นการให้บริการแบบเวลเนส
สปา เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นน�ำ ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปาเพิ่มมากขึ้น มีลักษณะการให้ บริการ
แก่ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการรับบริการตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่งขึ้นไป
ในปี 2550  บริษัทได้ทำ� การก่อตั้งบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ำกัด หรือ “SWL” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จ�ำกัด”
ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา สุขภาพ และขนมขบเคี้ยว ภายใต้เเบรนด์
“Blooming” ส�ำหรับจ�ำหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
ในปี 2551 บริษัทได้ทำ� การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจจากการขยายสาขา
ในปี 2554 บริษัทได้ดำ� เนินการจัดตั้ง บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด หรือ “SWE” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งสปา
เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ด�ำเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่ได้
รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพนักงานให้เป็นพนักงานบริการของบริษัทเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของสาขาของ SPA
ในปี 2556 บริษัทเริ่มเปิดให้บริการเดย์สปาเพิ่มเติมภายใต้แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” โดยเน้นให้บริการแก่กลุ่ม
ลูกค้าที่มีเวลาใช้บริการจ�ำกัดไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง พื้นที่ให้บริการน้อยกว่าของแบรนด์ “Let’s Relax” สถานบริการตั้งอยู่ใกล้กับ
แหล่งชุมชนใจกลางเมือง เดินทางสะดวก นอกจากนั้น ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ทำ� การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อเตรียมเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท
สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด  เดิมชื่อ “บริษัท ระรินจินดา จ�ำกัด” ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ� คัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี		

ปี 2554

  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

• บริษัท ด�ำเนินการเปิด Let’s  Relax สาขาเทอร์มินอล 21 ในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 6             
  ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
• บริษัท เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จ�ำกัด ในเดือนมิถุนายน
• บริษัท ด�ำเนินการจัดตั้ง บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด ในเดือนกรกฎาคม
• บริษัท ด�ำเนินการเปิด RarinJinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้าจังซีลอน            
  ถนนผังเมืองสาย ก ต�ำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัทเอเชี่ยน ฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้
  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

ปี 2555

• บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จ�ำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ำกัด”
• บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด”

ปี 2556

• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสมุย ที่ ถนนรอบเกาะ ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย
  จ.สุราษฎร์ธานี  
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด  Let’s Relax   สาขาแมนดาริน ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน  
  ถนนพระรามที่สี่ กรุงเทพฯ
• บริษัท เริ่มธุรกิจให้บริการนวดสปาภายใต้แบรนด์ใหม่ชื่อ  Sabaii by  Let’s Relax สาขาสีลม
  เป็นแห่งแรก ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ  เพื่อน�ำเสนอ
  บริการนวดเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน  โดยจะเน้นท�ำเลที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งชุมชน  แต่จะมีพื้นที่ใช้สอย
  ที่น้อยกว่าของแบรนด์ Let’s Relax  
• เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 60 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท เพื่อปรับ
  โครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ
  แลกกับหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด เดิมชื่อ   “บริษัท ระรินจินดา จ�ำกัด”  จาก
  ครอบครัวอุตสาหจิต และครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ เพื่อรวมเข้าเป็นบริษัทย่อยของกิจการใน
  ราคาพาร์

ปี 2557

• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิดให้บริการบ่อออนเซ็นที่ RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่
• บริษัท ได้ด�ำเนินการปรับปรุงและขยายพื้นที่ของ Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน
• แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น
  และ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 142.5 ล้านบาท (570 ล้านหุ้น) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
  ทุน จ�ำนวน 170 ล้านหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน  ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Siam Square
  One ชั้น 6 กรุงเทพฯ  
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Hua Hin Market
  Village    อ. หัวหิน  จ. ประจวบคีรีขันธ์
• บริษัท ได้ด�ำเนินการปรับรูปแบบการให้บริการ RarinJinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ที่ตั้งอยู่ที่
  ถนนผังเมืองสาย ก ต�ำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็น Let’s Relax สาขาป่าตองสาย 3
• บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อ Let’s Relax สาขาภูเก็ตเป็น Let’s Relax สาขาป่าตองสาย 2
• บริษัท ปิดด�ำเนินการ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสถานประกอบการที่ได้เปิดให้ดำ� เนินการแล้ว ดังต่อไปนี้
• แบรนด์ “Let’s Relax” จ�ำนวน 10 สาขา
• แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”  จ�ำนวน 3 สาขา
สาขาที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดด�ำเนินการ
ส่วนขยาย Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน (Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วัน เฟส 2) โดยมีแผนที่จะเปิดให้
บริการภายในเดือน เมษายน 2558
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3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(“SPA”)
ทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท

99.97%

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด
(“SWE”)
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ด�ำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย

99.99%

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ำกัด
(“SWL”)
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

99.99%

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด
(“SWR”)
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
ด�ำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร

โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทดังนี้
1) บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SPA”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท
ช�ำระแล้ว 142.5 ล้านบาท โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 แบบดังนี้
		• เดย์สปา (Day Spa) เป็นการให้บริการสปาในระดับ 4 ดาว ในรูปแบบที่มีผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อยซึ่งส่วนใหญ่
ใช้เวลาในการให้บริการลูกค้าประมาณ 2 ชั่วโมงภายใต้เเบรนด์“Let’s Relax” (การให้บริการระดับ 4 ดาว)  ปัจจุบันเปิดให้บริการ
ทั้งสิ้น 10 สาขา    
		• เวลเนสสปา (Wellness Spa) การให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ใช้เวลาในการให้บริการ
มากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นน�ำ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปาเพิ่มมากขึ้นภาย
ใต้เเบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” ปัจจุบันให้บริการจ�ำนวน 3 สาขา
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สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา  Let’s Relax
สาขาที่
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

ปีที่ให้บริการ
   2541
   2545
   2547
   2547
   2554
   2556
   2556
   2557
   2557
   2557

สาขา			
พาวิลเลี่ยน
ป่าตอง สาย 2
พัทยา
สุขุมวิท 39
เทอร์มินอล 21
สมุย
แมนดาริน
สยามสแควร์วัน
หัวหิน
ป่าตอง สาย 3

ที่ตั้ง
โครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์ บาซาร์ จ.เชียงใหม่
ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
โรงแรมซันไชน์ การ์เด้น ถนนพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) กรุงเทพฯ
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 6  ซ.สุขุมวิท19(วัฒนา)  กรุงเทพฯ  
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่สี่ กรุงเทพฯ  
ศูนย์การค้า Siam Square One ชั้น 6 ถนนพระรามหนึ่ง กรุงเทพฯ  
ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
ถ. ผังเมือง สาย ก  ต. ป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเวลเนสสปา RarinJinda Wellness Spa
สาขาที่ ปีที่ให้บริการ
สาขา			
ที่ตั้ง
เชียงใหม่
ถ.เจริญราษฎร์ จ.เชียงใหม่
  1
   2548
ราชด�ำริ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ.ราชด�ำริห์ กรุงเทพฯ
  2
   2550
  3
   2557
เพลินจิต
โรงเเรม เเกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ. วิทยุ กรุงเทพฯ
2) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด (“SWR”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548  ด�ำเนินธุรกิจโรงแรมประเภทบูติก โฮเทล  รีสอร์ท ในนาม “ โรงแรมระรินจินดา เวลเนส
สปา รีสอร์ท ” และร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Deck 1”  ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน SWR มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 60  ล้านบาท
3) บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ำกัด (“SWL”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6  ธันวาคม  2550 เพื่อด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และสุขภาพ และขนมขบเคี้ยวภาย
ใต้เเบรนด์ “Blooming” ส�ำหรับจ�ำหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ ปัจจุบัน SWL มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 1 ล้านบาท  
4) บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (“SWE”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2554  ด�ำเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่ได้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในนาม “โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสปาและการนวดทั้งภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงาน ปัจจุบัน SWE  มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว  1 ล้านบาท   

4. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปี 2556   ท�ำให้กลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ครอบครัวอุตสาหจิต และ
ครอบครัวจิราวรรณสถิตย์  ไม่มีการด�ำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรืออาจแข่งขันกับบริษัทได้

2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“SPA”)   ด�ำเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจสปา โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ
		

1. ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา ด�ำเนินการให้บริการสปา แก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ภายใต้แบรนด์  “Let’s Relax”  
และ “RarinJinda Wellness Spa” ด�ำเนินการโดยบริษัท

		

2. ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร
ด�ำเนินงานโดยบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด (“SWR”) ด�ำเนินธุรกิจบูติก โฮเทล รีสอร์ท ที่จังหวัด
เชียงใหม่  ในนาม “ โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท “ ( RarinJinda Wellness Spa Resort )
และร้านอาหารในนาม “ Deck 1 “

		

3. ธุรกิจการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
ด�ำเนินงานโดย บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ำกัด (“SWL”)  ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้
แบรนด์ “Blooming”  ส�ำหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

		

4. กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย
ด�ำเนินกิจการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (“SWE”) ด�ำเนินธุรกิจ โรงเรียนเกี่ยวกับการสอน
นวดแผนไทย ในนาม “โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง“ เพื่อให้บริการฝึกอบรมบริการนวดเเละสปาเเก่
พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทดังนี้

ธุรกิจ
ธุรกิจ
โรงแรม
และ
ร้านอาหาร
SWR

ธุรกิจให้บริการสปา
SPA
จำ�หน่ายสินค้าสปา
SPA&SWL
โรงเรียนสอนนวด
SWE

ลูกค้าชาวไทย
ลูกค้าชาวต่างชาติ
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2.1 ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัท   โดยบริษัทให้บริการโดยใช้ เครื่องหมายการค้า 2  แบรนด์ คือ“Let’s Relax”
เเละ “RarinJinda Wellness Spa” ซึ่งในการประกอบกิจการสปาของบริษัทจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ และใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบประเภท
นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ Let’s Relax
สาขาที่ สาขา 		
ใบอนุญาต
ใบรับรอง
หมายเหตุ
			 วันที่ออก วันครบกำ�หนด วันที่ออก วันครบกำ�หนด
1        พาวิลเลี่ยน       
7 ก.ค.57       17 ก.ค.58         10 เม.ย.56     9 เม.ย.58 ใบรับรองประเภทนวดเพื่อสุขภาพ
สำ�หรับใบรับรอง เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เรียบร้อย
  2        ป่าตองสาย 2           25 ก.ค.57       8 ก.ค.58          
แล้ว รอรับใบรับรองฉบับจริง
  3        พัทยา
                4 ส.ค. 56       3 ส.ค.58 สำ�หรับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเรียบร้อย
แล้ว รอรับใบอนุญาตฉบับจริง
21 ต.ค.57       3 พ.ย.58   20 ก.ย. 56      19 ก.ย.58    ใบรับรองประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
  4        สุขุมวิท 39       
  5        เทอร์มินอล 21
  9 ก.ค.57       17 ก.ค.58        12 ก.พ. 57      11 ก.พ.59 ใบรับรองประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
  6        สมุย
1 ก.ค. 57       6 มิ.ย. 58        19 ส.ค. 57      18 ส.ค.59 ใบรับรองประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
  7        แมนดาริน         22 ส.ค.57      21 ส.ค. 58
สำ�หรับใบรับรอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เข้าตรวจสถานที่เรียบร้อยแล้ว
รอรับใบรับรองฉบับจริง
  8        สยามสแควร์วัน
สำ�หรับใบอนุญาต ชำ�ระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว รอรับใบอนุญาตฉบับจริง
สำ�หรับใบรับรอง ต้องรอใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบการขอใบรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการ
  9        หัวหิน
22 ต.ค.57       21ต.ค.58
สำ�หรับใบรับรอง ยื่นเอกสารประกอบการขอ
ใบรับรองสถานประกอบการที่เทศบาล
เรียบร้อยแล้ว รอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ
  10       ป่าตองสาย 3          30 ก.ค.57       3 ก.ค.58
สำ�หรับใบรับรอง ยื่นเอกสารประกอบการขอ
ใบรับรองสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้รอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ
สถานประกอบการ (มีการเปลี่ยนชื่อจาก
RarinJinda Wellness Spa เป็น Let’s Relax)
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สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ RarinJinda Wellness Spa
สาขาที่ สาขา
ใบอนุญาต		
ใบรับรอง		
หมายเหตุ
		
วันที่ออก วันครบกำ�หนด วันที่ออก วันครบกำ�หนด
  1        เชียงใหม่ 14 พ.ค.57       14 พ.ค.58       10 ต.ค.56       9 ต.ค.58         ใบรับรองประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
  2        ราชดำ�ริ 28 มี.ค.57       26 เม.ย.58                                              สำ�หรับใบรับรอง เจ้าหน้าทีเข้าตรวจเรียบร้อยแล้ว
    รอรับใบรับรองฉบับจริง
  3        เพลินจิต
    สำ�หรับใบอนุญาต ชำ�ระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
    อยู่ระหว่างรอรับใบอนุญาตฉบับจริง
    สำ�หรับใบรับรอง ต้องรอใบอนุญาตเพื่อประกอบการ
    ขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ

หมายเหตุ

1.ส�ำหรับใบอนุญาตและใบรับรองที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ ทางบริษัทได้ส่งเอกสารประกอบการขออนุญาตและใบรับรองไปที่เจ้าพนักงานเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานเขตท้องถิ่นและเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2. กฎระเบียบขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ และ ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการประ
เภทสปาเพื่อสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการประเภทนวดเพื่อสุขภาพ สามารถดูได้ที่หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
หรือที่เว็บไซต์ http://www.siamwellnessgroup.com/ir/files/prospectus_spa_2014.pdf

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการ“เดย์สปา”ภายใต้เเบรนด์ “Let’s Relax” และ “เวลเนสสปา” ภายใต้
เเบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”   การบริการของบริษัทมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยหลักวิชาการบ�ำบัดที่ประยุกต์มาจาก
ภูมปิ ญ
ั ญาแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการนวดเเละการบริการกับเทคนิคจากตะวันตก เเละตะวันออก เพือ่ สร้างสรรค์ประสบการณ์
การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ในมาตรฐานระดับสากลที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสปา   ควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทย
เพื่อให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย และการนวดเพื่อการเสริมสุขภาพเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ

ลักษณะการให้บริการแบบเดย์สปา

ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ “Let’s Relax”
การให้บริการเป็นแบบเดย์สปา (Day Spa) ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นรูปแบบสปาที่พบได้ทั่วไป มักตั้งอยู่ในท�ำเลที่สะดวกต่อ
การเดินทางส�ำหรับลูกค้ามาใช้บริการ ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลาเพียง 1 - 2 ชั่วโมงส�ำหรับการเข้าใช้
บริการหนึ่งอย่างหรือมากที่สุด 4 ชั่วโมง ส�ำหรับการเข้ารับบริการแบบครบวงจรทั้งการนวดและดูแลสุขภาพผิว ให้บริการนวดเพื่อ
การผ่อนคลายเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้านการนวดเเละการบริการกับเทคนิคการนวด
จากศาสตร์ตะวันตกเเละตะวันออกเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท
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ประเภทการให้บริการของ “Let’s Relax”
1. การนวดแผนไทย (Thai massage)
2. การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)
3. การนวดด้วยน�้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)
4. การนวดบ�ำบัดด้วยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage)
5. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage)
6. การนวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation)
7. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology)
8. การขัดผิว (ฺBody Scrub)
9. การพอกผิว (Body Mask)
10. การอาบน�้ำแร่แช่น�้ำดอกไม้ (Floral Bath)  
ปัจจุบัน  Let’s Relax เปิดให้บริการทั้งสิ้นจ�ำนวน 10 สาขา ทั้งกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
คือ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย และหัวหิน ซึ่งทุกสาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-24.00 น.  และมีสาขาที่อยู่
ระหว่างเตรียมการเปิดด�ำเนินการ 1 สาขา รายละเอียดของสาขาดังนี้
• สาขาเทอร์มินอล 21 ตั้งอยู่บนชั้น 6 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 สุขุมวิทซอย 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 752 ตารางเมตร
• สาขาสุขุมวิท 39 ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่
ประมาณ 806.82 ตารางเมตร
• สาขาแมนดาริน ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่สี่ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร
• สาขาพาวิลเลี่ยน ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 668 ตารางเมตร
• สาขาพัทยา ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงแรมซันไชน์ การ์เด้น ถนนพัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื้อที่
ประมาณ 540 ตารางเมตร
• สาขาป่าตอง สาย 2 ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์การค้าจังซีลอนประมาณ 600 เมตร บนถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 1,292 ตารางเมตร
• สาขาสมุย ตั้งอยู่บนถนนรอบเกาะ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี เนื้อที่ประมาณ
1,588 ตารางเมตร
• สาขาสยามสแควร์วัน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 ศูนย์การค้า Siam Square One กรุงเทพฯ  ใช้พื้นที่ประมาณ 424.43 ตาราง
เมตร โดยการเช่าพื้นที่จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า 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 โดยการ
เช่าพื้นที่จาก บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จ�ำกัด
• สาขาป่าตอง สาย 3 ตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 2,418 ตารางเมตร
• สาขาที่อยู่ในระหว่างเตรียมเปิดด�ำเนินการ
โครงการส่วนขยาย Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ (Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน เฟส 2) ณ บริเวณ
ห้องเลขที่ SS6041 ชั้น6 โครงการศูนย์การค้า Siam Square One กรุงเทพฯ มีเนื้อที่รวมประมาณ 321.29 ตารางเมตร
เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 10,000,000 บาท ซึ่งจะใช้เงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุน (Initial Public Offering) เริ่มตกแต่ง
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 คาดว่าจะสามารถเปิดด�ำเนินการได้ภายในเดือนเมษายน ปี 2558
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ลักษณะการให้บริการแบบ “เวลเนสสปา”
เป็นการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาวภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” เป็นสปาทีต่ งั้ อยูภ่ ายในหรือในบริเวณ
เดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ทเพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลายนอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก มัก
จะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว การบริการ
เน้นความเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่  มีการจัดสถานทีใ่ ห้มบี รรยากาศดี ทัศนียภาพและภูมทิ ศั น์ทสี่ วยงามควบคู่
ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ นอกจากนีแ้ ล้วบริษทั ยังได้ทำ� การผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสปา เช่น เตียง
ทรายร้อน (Quartz Bed), สระน�ำ้ ธาราบ�ำบัด (Hydrotherapy Pool), เตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) กับศาสตร์การนวดแผน
ไทยหลายแบบควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทยให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย เเละนวดเพื่อการเสริมสุขภาพรวมถึงทรีตเมนท์
ความงามเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ
ประเภทการให้บริการของสาขาภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”
สาขาทีใ่ ห้บริการภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มีบริการสปาเพือ่ สุขภาพเช่นเดียวกันกับ  “Let’s Relax”
ตามประเภทการให้บริการ  ของ “Let’s Relax”  ข้อ 1. การนวดแผนไทย - ข้อ 10. การอาบน�้ำแร่แช่น�้ำดอกไม้  (Floral Bath)
ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการเช่นเดียวกับ “Let’s Relax” แล้ว “RarinJinda Wellness Spa” มีการให้บริการเพิ่มเติม ดังต่อไป
นี้
1. การให้บริการโดยธาราบ�ำบัด (Hydrotheraphy)
• สระน�้ำธาราบ�ำบัด (Hydrotheraphy Pool) (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาเชียงใหม่)
• Hydro Glow & Tone Therapy
• Splashy Vichy Massage
2. การให้บริการการอบตัว หรือซาวน่า
• อินฟาเรดซาวน่า (Detoxifying Infared Sauna)  
• ซาวน่าไอน�้ำพร้อมสมุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna)
3. การนวดชิโรดารา (Shirodhara Treatment)
4. การบ�ำบัดด้วยเตียงทรายร้อนและการบ�ำบัดด้วยคลื่นเสียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan Sound
Therapy) ทรายร้อนและขันทองเหลืองเพื่อสร้างเสียงกังวาน
5. การนวดสี่มือพร้อมน�ำ้ มันหอมระเหย (Four-Hands Aromatherapy Warm Oil Massage)
6. การให้บริการออนเซน  (เปิดให้บริการ เฉพาะสาขาเชียงใหม่) โดยลงน�ำ้ แร่ในบ่อที่ให้บริการ 3 บ่อ สลับกัน ตามความ
ต้องการของลูกค้า คือ
• บ่อน�้ำแร่ร้อน
• บ่อโซดาสปา
• บ่อน�้ำเย็น
ดังนี้

ปัจจุบัน RarinJinda Wellness Spa เปิดด�ำเนินการทั้งหมด 3 สาขา ที่จังหวัดเชียงใหม่เเละ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด
• สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่ด้านหน้าติดกับโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส  สปา รีสอร์ท ถนนเจริญราษฎร์
ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร
• สาขาราชด�ำริ ตั้งอยู่ชั้น 6 และ 8 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�ำริ ซอยมหาดเล็กหลวง 1  ถนนราชด�ำริห์
กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ประมาณ 903 ตารางเมตร
• สาขาเพลินจิต ตั้งอยู่ชั้น 30 และ 31 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่
ประมาณ 1,087 ตารางเมตร
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2.1.2 การตลาด
ลูกค้าเป้าหมาย

บริษทั มีสดั ส่วนลูกค้าต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าชาวต่างชาติสว่ นใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง
ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และมาเลเซีย และลูกค้าจากทางประเทศยุโรป  ซึ่งบริษัท ได้วิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส�ำหรับ
ธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าตามรายได้ออกเป็น   3 กลุ่มหลัก ตามรูปแบบการให้บริการและระดับราคา (Brand Positioning) คือ
      

กลุ่มลูกค้า
1. B  จนถึง A2. A- จนถึง A+

รายได้ต่อเดือน(บาท/เดือน)			
     30,000 - 50,000
          >50,000

แบรนด์ที่ใช้บริการ
  Let’s Relax
  RarinJinda Wellness Spa

ที่มา :  ข้อมูลจากบริษัท

โดยลูกค้าในกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทระดับตั้งแต่พนักงานจนถึงผู้จัดการ รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) ซึ่งบริษัท ก�ำหนดต�ำแหน่งสินค้าของ Let’s Relax ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการเป็น
แบบเดย์สปา ให้บริการเเบบสะดวก รวดเร็ว ผ่อนคลาย ลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้บ่อยครั้ง เหมาะส�ำหรับลูกค้าในกลุ่มที่ 1
ส�ำหรับบริการ RarinJinda Wellness Spa นั้นเหมาะกับลูกค้าในกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เช่น เจ้าของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ทีเ่ น้นการให้บริการเพือ่ การผ่อนคลายเเละเพือ่ สุขภาพ เป็นการให้บริการทีเ่ ต็ม
รูปแบบ ระดับ 5 ดาว มีความเป็นส่วนตัวสูง มีเวลาในการให้บริการเต็มที่ เน้นอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นหลัก โดยบริษัท
เล็งเห็นว่าจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพ  ท�ำให้ลูกค้า
กลุ่มดังกล่าวเริ่มสนใจและเอาใจใส่ดูแลและรักษาสุขภาพอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น การเข้ามาใช้บริการในสปาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
นอกจากจะท�ำให้ผู้ลูกค้าคลายความเครียดแล้ว การบริการบางประเภทในสปายังเป็นการเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแก่ลูกค้าอีกด้วย

ช่องทางการจ�ำหน่าย

  
ลูกค้าของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ซึง่ เกิดจากการทีบ่ ริษทั ท�ำการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ เช่น นิตยสาร
และเข้าร่วมงานออกร้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสปา ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ธรุ กิจ
สปาของบริษทั   ท�ำให้แบรนด์ของบริษทั เป็นทีร่ จู้ กั กันดีและนิยมกันในกลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ช่องทางการจ�ำหน่ายของบริษทั
ทั้งหมด สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การจ�ำหน่ายผ่านระบบส�ำรองการเข้ารับบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต
2. การจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง
3. การจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย

นโยบายการก�ำหนดราคา

บริษัทก�ำหนดราคาโดยการค�ำนวณราคาจากต้นทุนค่าเช่าสถานที่ หรือค่าเสื่อมราคาในกรณีที่สร้างอาคารเพื่อใช้ด�ำเนิน
ธุรกิจเองบวกกับค่าแรงพนักงาน และค่าโสหุ้ย ประกอบกับการเปรียบเทียบราคาของธุรกิจสปาคู่แข่งร่วมกับการวิเคราะห์ทางการ
ตลาดเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ด้านราคา โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ท�ำเลที่ตั้ง โอกาสทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้า
หมาย คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และต้นทุนในการประกอบการ เป็นต้น
ในส่วนของธุรกิจสปา Let’s Relax บริษัท มีนโยบายการก�ำหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 150 บาท ถึง 4,000 บาท
นอกจากนีย้ งั มีการให้บริการแบบจัดรวมชุด คือการรวมรูปแบบการให้บริการในแต่ละอย่างมาจัดรวมชุด (Package) เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้บริการมากกว่า 1 อย่าง และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
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ในขณะที่ RarinJinda Wellness Spa บริษัท มีการน�ำเสนอการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาว ที่เน้นความเป็นส่วนตัว
ให้บริการเพือ่ การผ่อนคลายเเละเพือ่ สุขภาพรวมถึงนวัตกรรมในส่วนของอุปกรณ์เเละบริการ  ซึง่ เป็นจุดเด่นแตกต่างจากสปาทัว่ ไป  
เทียบได้กบั สปาตามโรงแรมใหญ่ระดับ 5 ดาว แต่มรี ะดับราคาทีค่ มุ้ ค่ากับเงินทีต่ อ้ งจ่าย บริษทั มีการก�ำหนดราคาการให้บริการตัง้ แต่
1,000 บาท ถึง 8,000 บาท ตามรูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน

ธุรกิจสปา เป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ให้บริการในเรื่องของท�ำเลที่ตั้ง สถานที่ให้บริการที่มีความสวยงาม การ
เดินทางทีส่ ะดวกสบาย ใจกลางเมือง หรืออยูใ่ นบริเวณใกล้สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ ยิ มในประเทศไทย การให้บริการทีด่ สี ำ� หรับพนักงาน
นวดที่ให้บริการ ความมีประสบการณ์ของผู้ให้บริการ คุณภาพการบริการและความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้า  ผู้บริหารกลุ่มบริษัท
จึงได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจเพื่อน�ำมาก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง และเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้
1. ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทมีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจสปามากกว่า 15 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสปาเป็นอย่างดี ท�ำให้สามารถ
เสนอบริการการนวดแบบต่างๆ โดยมีพนักงานเทอราพิสต์ทมี่ คี วามสามารถและความช�ำนาญ จากการฝึกอบรมทีถ่ กู ต้องตามหลักสูตร
ของโรงเรียนของบริษัทย่อย (SWE) ควบคู่กับผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย (SWL) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมเพื่อให้ผู้บริโภค
มัน่ ใจ ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ดี เป็นการสร้างความประทับใจและท�ำให้ลกู ค้าเกิดความจงรักภักดีตอ่
ธุรกิจ และสินค้า  ซึ่งเมื่อลูกค้าประทับใจในสินค้าสามารถท�ำการซื้อเพื่อไปบริโภคเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม
สามารถจ�ำหน่ายได้เพิ่มขี้นด้วย
2. ด้านท�ำเลที่ตั้ง
การเลือกที่ตั้งส�ำหรับธุรกิจสปา “Let’s Relax” บริษัท จะเลือกท�ำเลที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้
ง่าย ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ เช่น สาขาในกรุงเทพฯ บริษัทจะเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจสปาให้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอส ส�ำหรับสาขาในเมืองท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด จะตั้งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า
ส�ำหรับ “RarinJinda Wellness Spa” บริษทั จะเลือกท�ำเลทีต่ งั้ อยูภ่ ายในโรงแรมหรือบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ผู้มาใช้บริการมักจะมีความต้องการการพ�ำนักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อผ่อนคลายและปรับปรุง
วิถีชีวิตให้ดีขึ้น
3. การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ
การใช้บริการสปาเพื่อเป็นการผ่อนคลายและรักษาสุขภาพ จากความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น  บริษัท จึงให้บริการที่เน้นความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเข้า
รับบริการ เนื่องจากบริการหลักๆ ในสปาคือการให้บริการนวด ซึ่งการนวดในแต่ละแบบนั้นจะต้องมีการนวดหรือสัมผัสเส้นต่างๆ
ของร่างกาย
ส�ำหรับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้นการให้บริการเพื่อการผ่อนคลายเเละเเละนวดเพื่อการเสริมสุขภาพ ซึ่งจะให้
บริการที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทรายร้อน (Quartz Bed), สระไฮโดรพูล (Hydrotherapy Pool) และเตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) ผสมผสานกับศาสตร์การนวดแผนไทยหลายแบบควบคู่ไป
กับการใช้สมุนไพรไทย
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4. การส่งเสริมการขาย
บริษัท จัดให้มีการส่งเสริมการขาย เช่นการให้ส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่ตัดสินใจทดลองใช้
บริการในสปาได้งา่ ยขึน้ และช่วยเพิม่ อัตราการใช้บริการในช่วงทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วลดน้อยลง (Low-Season) และมีการจัดการส่งเสริม
การขายในช่วงทีบ่ ริษทั ท�ำการออกงานประชาสัมพันธ์ตามงานท่องเทีย่ วต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศและการให้คปู องส่วนลด
ตามนิตยสาร เป็นต้น

2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในการด�ำเนินธุรกิจสปา บริษัทมีปัจจัยในการด�ำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการดังกล่าว คือ
1. ในเรื่องของการจัดหาสถานที่เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจสปา พื้นที่ในการให้บริการ
2. พนักงานเทอราพิสต์
3. อุปกรณ์ประกอบการให้บริการ
4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการจัดหาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจสปา
สถานทีต่ งั้ ของธุรกิจสปาในแต่ละสาขามีความส�ำคัญในการเลือกใช้บริการของลูกค้า  ดังนัน้ บริษทั มีการพิจารณาถึงปัจจัย
ดังกล่าว โดยท�ำการเลือกท�ำเลสาขาที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ หรือตั้ง
อยู่ภายในโรงแรม โดยด�ำเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย รวมถึงการออกแบบตกแต่งสาขาที่สวยงาม  ซึ่ง
ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของลูกค้า บริษัท  มีการจัดหาพื้นที่ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ
ดังนี้
• การเช่าพื้นที่  
ปัจจุบันบริษัท มีการท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวเพื่อด�ำเนินธุรกิจสปาจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 สาขา โดยสัญญาเช่าพื้นที่ส่วน
ใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะมีการต่อรองให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่าส�ำหรับสาขาที่เปิดใหม่ประมาณ 6 - 9 ปี (3 ปี ต่อ
3 ปี และ/หรือ ต่อ 3 ปี) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนตกแต่งในการเปิดสาขา แต่หลังจากนั้นแล้วโดยทั่วไปจะสามารถต่ออายุ
สัญญาได้เพียง ครั้งละ 2-3 ปี แต่เนื่องจากบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามาโดยตลอด ท�ำให้ที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีปัญหาใน
การต่ออายุสัญญาเช่าเพิ่มเติม โดยบางสาขาสามารถเช่าด�ำเนินธุรกิจมาต่อเนื่องกว่า 15 ปี สามารถแสดงรายละเอียดตามตารางต่อ
ไปนี้
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แบรนด์ “Let’s Relax”
สาขา

ปีที่เริ่ม
พื้นที่
ระยะเวลาเช่า
วันเริ่มและ
หมายเหตุ
ดำ�เนินการ (ตรม.)		
วันสิ้นสุดสัญญาเช่า
พาวิลเลี่ยน         2541          668
4 ปี 5 เดือน 15 วัน      1 เม.ย.55 ถึง 15 ก.ย.59 - มีสัญญาเช่า 4 สัญญา (ขยายพื้นที่) โดยมี
4 ปี 3 เดือน 15 วัน     1 มิ.ย.55 ถึง 15 ก.ย.59   การต่ออายุสัญญาให้ครบพร้อมกัน
       3 ปี                 16 ก.ย.56 ถึง 15 ก.ย.59 - สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว
  คราวละ 3 ปี
ป่าตองสาย 2      2545
1,292
- ไม่มีสัญญาเช่าเนื่องจากอาคาร
  เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
      
พัทยา          2547           540        2 ปี      
   1 พ.ค.56 ถึง 30 เม.ย.58
สุขุมวิท 39         2547          806.82        3 ปี           1 ม.ค.57 ถึง 31 ธ.ค.59       -การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า
         ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อน
         ครบกำ�หนดอายุสัญญาเช่า
เทอร์มินอล21     2554
752
       3 ปี                11 ต.ค.57 ถึง 10 ต.ค.60     - สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 1 คราว
         คราวละ 3 ปี
สมุย
         2556         1,588        3 ปี      
  1 ม.ค.56 ถึง 31 ธ.ค.58      - สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
               2 คราว คราวละ 3 ปี
แมนดาริน          2556         1,100        3 ปี      
  1 ม.ค.57 ถึง 31 ธ.ค.59     - สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
           3 คราว คราวละ 3 ปี
สยามสแควร์วัน   2557         424.43        3 ปี                1 ส.ค.57 ถึง 31 ก.ค.60   - สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
          2 คราว คราวละ 3 ปี
หัวหิน          2557
743
       3 ปี              21 มิ.ย.57 ถึง 20 มิ.ย.60     - สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
          2 คราว คราวละ 3 ปี
ป่าตอง สาย 3     2557         2,418         2 ปี 2`เดือน        1 ธ.ค.57 ถึง 31 ม.ค.60       - สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 1 คราว
       
  คราวละ 3 ปี

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”
สาขา

ปีที่เริ่ม		
ดำ�เนินการ
เชียงใหม่    2548

พื้นที่ ระยะเวลาเช่า
(ตรม.)			
3,500          30 ปี

วันเริ่มและ		
วันสิ้นสุดสัญญาเช่า
1 ม.ค.56 ถึง 31 ธ.ค.85

หมายเหตุ

- เป็นการเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และปรับปรุงซากอาคารเพื่อดำ�เนินธุรกิจ
สปา และให้เช่าช่วงพื้นที่บางส่วนต่อกับ
กับบริษัทย่อยเพื่อทำ�โรงแรม
- การต่ออายุสัญญาผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อน
ครบกำ�หนดอายุสัญญาเช่า
ราชดำ�ริ    2550
903
     3 ปี
1 ม.ค.57 ถึง 31 ธ.ค.59
- การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ก่อนครบกำ�หนดอายุสัญญาเช่า
เพลินจิต    2557
1,087      3 ปี
1 พ.ย.57 ถึง 31 ต.ค.60
- สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว
คราวละ 3 ปี
หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียดที่ปรากฎในหัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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• การซื้อสินทรัพย์
บริษัท มีการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ 3 คูหา ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจสปา  Let’s Relax  สาขาป่าตองสาย 2 ขนาดพื้นที่ 1,292 ตารางเมตร เปิดด�ำเนินการในปี 2545 เพียงแห่งเดียว
2. พนักงานเทอราพิสต์
พนักงานเทอราพิสต์ (พนักงานนวด) คือปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้บริษทั สามารถจัดหาบริการได้ ซึง่ ส่วนใหญ่
นัน้ พนักงานของบริษทั จะเป็นพนักงานทีร่ ว่ มงานกับบริษทั มาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนัน้ แล้วบริษทั ได้มกี ารเปิดบริษทั ย่อย ใน
นามของ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (SWE) เพื่อด�ำเนินธุรกิจสอนนวด สนับสนุนการจัดหาพนักงานเทอราพิสต์ของ
บริษัท ในการทดแทนพนักงานที่ลาออก และเป็นการเตรียมพนักงานเพิ่มส�ำหรับการขยายสาขาของบริษัทในอนาคต รวมถึงเป็นที่
จัดอบรมพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทในการให้บริการและรักษามาตรฐานของพนักงานเทอราพิสต์ส�ำหรับธุรกิจสปาของบริษัท
ท�ำให้พนักงานมีความรูท้ งั้ ทางภาคทฤษฎีและภาคปฎิบตั   ิ และเรียนรูก้ ารท�ำงานบริการนวดได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทัง้ ตัวผูใ้ ห้บริการ
และผู้รับบริการจนเกิดความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถให้คำ� แนะน�ำในเรื่องต่าง ๆ  กับผู้มาใช้บริการได้  
นอกจากนัน้ แล้วในกรณีทบี่ างสาขามีจำ� นวนผูใ้ ช้บริการมาก บริษทั สามารถทีจ่ ะโยกย้ายพนักงานเทอราพิสต์จากสาขาอืน่
มาให้บริการในสาขาที่ต้องการได้ เพื่อให้บริการของบริษัทเรียบร้อย และทันต่อความต้องการของลูกค้า
ปัจจุบัน ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) บริษัท มีพนักงานเทอราพิสต์จ�ำนวนประมาณ 320 คน ประจ�ำอยู่ตามธุรกิจสปา
สาขาต่าง ๆ
3. อุปกรณ์ในการให้บริการ
ในการด�ำเนินการเพื่อให้ได้บริการสปาแก่ลูกค้านั้น บริษัทจะต้องมีการด�ำนินการจัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการดังกล่าว
โดยบริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว ตามแบรนด์ “Let’s Relax”   และ   “RarinJinda Wellness Spa”  โดยสามารถแสดง
รายละเอียดการให้บริการดังนี้
อุปกรณ์การให้บริการแบบเดย์สปา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
แบรนด์ที่ให้บริการ สาขา		
				

เตียง		
นวดไทย

“Let’s Relax” เทอร์มินอล 21      21
สุขุมวิท 39
     19
แมนดาริน
     21
พาวิลเลี่ยน
     18
พัทยา
     10
ป่าตอง สาย 2          32
สมุย
     16
สยามสแควร์วัน      16
หัวหิน
     12
ป่าตอง สาย 3           22

เก้าอี้
นวดเท้า

12
11
9
13
9
15
7
9
6
13

เตียงนวด
น�้ำมัน

17
15
14
10
10
18
21
7
9
25

เตียงนวด		
หลังไหล่

7
8
6
8
6
9
5
3
4
8

รวม

57
53
50
49
35
74
49
35
31
68
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อุปกรณ์การให้บริการแบบเวลเนสสปาแบรนด์ “ระรินจินดา เวลเนส สปา”  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สาขา

เตียง
เก้าอี้
เตียงนวด เตียง
เตียงวิชี่
Hydro
อ่าง
เครื่อง
รวม
Tub
จากุซซี่ ดีท๊อกซ์
นวดไทย นวดเท้า น�ำ้ มัน
ทรายร้อน ชาวเวอร์
เชียงใหม่        19
  9
     26
2
     1           1
9
     1           68
ราชด�ำริ        6
  3
     12
2
     1           1
5
     -           30
เพลินจิต        12               4             15              2                -               -             5              1              39

4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท
ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท  เป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำ� ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของบริษัท
เช่น น�้ำมันนวดและน�้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอดจนลูกประคบสมุนไพรสด โดยบริษัทได้อาศัย
ความช�ำนาญ ประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจสปามาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ร่วมกับทีมเภสัชกรของผู้ผลิต
ในประเทศ และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำ� หนด กลุ่มบริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทดแทนได้
เนื่องจากมีผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันจ�ำนวนมาก

2.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม

นับตั้งแต่ที่รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในปี 2547 และออกแผนผลัก
ดันธุรกิจบริการสุขภาพในระยะ 5 ปี (2552-2556) โดยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น “Spa Capital of Asia” ด้วยการผลักดันการ
สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจสปาไทยอีกทั้งยังมีการเร่งท�ำการตลาดเชิงรุก จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ
และสนับสนุนการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทั้งด้านการลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งธุรกิจ การสร้างเครือข่าย และการสร้างแบรนด์ให้
เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการผลักดันดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจสปาและนวดไทยมีชื่อเสียงและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ
กลายเป็นธุรกิจบริการอีกหนึ่งสาขาที่มีบทบาทส�ำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย  โดยเป็นธุรกิจบริการที่
ไทยมีศักยภาพในฐานะเป็น “บริการที่ส่งออกได้” ทั้งในรูปแบบการรองรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในประเทศ การออกไป
ลงทุนจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการส่งบุคลากรเดินทางไปให้บริการในต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นธุรกิจที่สนับสนุน
ให้เกิดการขยายตัวในสาขาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยว สินค้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ส่งผลให้มีเงินตราไหลเข้าประเทศ
จากธุรกิจในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น

มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา

ในภาพรวมอุตสาหกรรมสปามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสถานที่ให้บริการและรายได้จากการประกอบ
การ เนื่องจากไทยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์
ของประเทศ อาทิ นวดไทย การใช้สมุนไพรไทย และมีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ ท�ำให้ธุรกิจบริการในสาขา
นี้มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง
การวิเคราะห์มูลค่าตลาดของธุรกิจสปาไทยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางตามการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
1) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำหรับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ขอ้ คิดเห็นว่าแนว
โน้มอุตสาหกรรมสปาไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยคาดการณ์ในปี 2558 ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอุตสหากรรมสปาไทย จะสามารถ
น�ำรายได้เข้าประเทศไม่ต�่ำกว่า 21,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในร้อยละ 27 จากเดิมในปี 2555 มูลค่า 16,415 ล้านบาท

38 | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

2) นายกสมาคมสปาไทยกล่าวว่า ธุรกิจสปาไทยมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยนประมาณร้อยละ 5-6  ต่อปี
สร้างรายได้กว่า  15,000-16,000 ล้านบาท
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าภายในปี 2559 ประเทศไทยจะมีรายได้จากธุรกิจสปา
เพิม่ ขึ้นเป็น 18,850 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ที่ 5% ต่อปี จากระดับ 15,000 ล้านบาทในปัจจุบัน โดยปัจจัยที่เกือ้
หนุนให้อุตสาหกรรมสปายังขยายตัวมาจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติสง่ ผลดีโดยตรงต่ออุตสาหกรรมสปาไทยเนือ่ งจากกว่าร้อยละ 80 ของลูกค้าทัง้ หมดในธุรกิจสปาเป็นลูกค้าชาวต่างชาติและ
ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 20 เป็นลูกค้าชาวไทย  ส่วนลูกค้าชาวไทยคาดว่าจะมีปริมาณเข้าใช้บริการในธุรกิจสปาเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน เนือ่ งจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและพร้อมแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ประชาชนก็มีค่านิยมในการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนในกรุงเทพฯ มากกว่าร้อยละ
48 หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติในการบ�ำบัดดูแลรักษา ท�ำให้ตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัวมากขึ้นโดยตลอด

ภาพรวมการแข่งขัน
อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2545 มีการขยายตัวโดยรวมทั้งในด้านจ�ำนวน
ผูม้ าใช้บริการและสถานทีใ่ ห้บริการ จ�ำนวนสถานทีใ่ ห้บริการสปาในประเทศไทยส่วนใหญ่ดำ� เนินการโดยผูป้ ระกอบการรายเล็ก จาก
การรวบรวมสถิติของสมาคมสปาไทยพบว่า ในช่วงปี 2551-2555 ประเทศไทยมีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ท
ประมาณร้อยละ 60 และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในรูปแบบ Stand Alone ประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้สมาคมสปาไทยยัง
คาดการณ์อีกว่าในอนาคตสัดส่วนของสถานประกอบการทั้งสองแห่งจะเปลี่ยนเป็น 50 : 50 เนื่องจากรูปแบบสปาแบบ Stand
Alone เริ่มมีการลงทุนในรูปแบบธุรกิจและเปิดด�ำเนินการเป็นสาขาเพิ่มมากขึ้นสัดส่วนสถานประกอบการแบ่งตามที่ตั้งในโรงแรม
หรือรีสอร์ท และแบบ Stand Alone
กระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสปาขยายตัวออกจากโรงแรม และขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ และเป็นที่จับตากันว่าธุรกิจสปาจะเป็นหนึ่งใน
กลุม่ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตสูงต่อไป และคาดว่ารายได้จากธุรกิจสปาในตลาดท่องเทีย่ วน่าจะขยายตัวอย่าง
ต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากความต้องการมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีภ่ าครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งยังเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่ภาครัฐก�ำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย
แนวโน้มเกี่ยวกับความใส่ใจต่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70 ของ
ประชากรไทยทั้งหมด เป็นโอกาสให้ธุรกิจสปาขยายตัวเข้าสู่ตลาดระดับกลาง ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทีพ่ ำ� นักอยูใ่ นประเทศไทย รวมถึงกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ระดับปานกลางขึน้ ไป โดยผูป้ ระกอบการธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะเป็น
คนไทย เปิดด�ำเนินธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่หรือย่านธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่สปาที่อยู่นอกโรงแรมแต่จับตลาดบนและสปาขนาดเล็กที่
จะจับตลาดระดับกลาง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาพรวมของตลาดธุรกิจสปาภายในประเทศไทยจึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีผู้
ประกอบการธุรกิจสปาในประเทศเพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมากทัง้ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็นสปาแบบให้บริการครบ
วงจร โดยมีการออกแบบและตกแต่งสถานทีใ่ ห้ดหู รูหรา รวมถึงบริการทีม่ คี วามหลากหลายพร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีค่ รบครัน
และให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้าใช้บริการ จนถึงในรูปแบบห้องแถวที่เปิดให้มีบริการนวดและเสริมความงามในแบบต่าง ๆ โดย
จะไม่เน้นถึงความสวยงามในการออกแบบร้านหรือไม่เน้นความหรูหรามากนัก แต่จะเน้นการให้บริการที่จัดเตรียมให้ลูกค้าเท่านั้น

2.1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษทั มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ด�ำเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของกระทรวงสาธารณสุขในการด�ำเนินกิจการดังกล่าว โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในการประกอบธุรกิจสปา   
สาขาของบริษทั ให้เน้นการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพืน้ ทีส่ วน และต้นไม้ให้มากทีส่ ดุ และให้ความส�ำคัญ
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กับเรือ่ ง  ระบบนิเวศ การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในการให้บริการแก่ลกู ค้า เป็นผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� มาจากธรรมชาติ
ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีต่อไป

2.2 ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของกลุ่มบริษัท ด�ำเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด  ( SWR )  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การให้บริการของ  SWR  สามารถจ�ำแนกได้ตามประเภทของลักษณะการให้บริการ  คือการให้บริการโรงแรม และการ
ให้บริการร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่   

การให้บริการโรงแรม

เป็นการให้บริการโรงแรม ภายใต้ชื่อ “ โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ” ซึ่งเป็นโรงแรมประเภทบูติครีสอร์ท
ระดับ 5 ดาว และยังคงกลิน่ อายของสไตล์ทางเหนือสไตล์ลา้ นนา ทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัวทีส่ ามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอย
สุเทพและแม่นำ�้ ปิง พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ไม่วา่ จะเป็นบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้องฟิตเนสและโยคะ
สระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง  บริการรถเช่าลีมซู นี และบริการทัวร์ทอ่ งเทีย่ ว บริการซักรีด รวมทัง้ มีหอ้ งสมุดทีม่ บี ริการคอมพิวเตอร์ฟรี  และ
ร้านอาหารเดค วัน  (Deck 1) รวมทั้งมี ระรินจินดา เวลเนสสปา สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้บริการสปาครบวงจร โดยตั้งอยู่บริเวณด้าน
หน้าของโรงแรม
นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว้ซึ่งบ้านไม้สักไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี เป็นการผสมกันของกลิ่นอายพม่า
และล้านนา โดยได้ถูกน�ำมาใช้เป็นส่วนห้องรับแขกของโรงแรม ห้องประชุม และห้องนวดไทยของโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา
รีสอร์ท เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้สัมผัสและร่วมประทับใจ
ในส่วนที่เป็นอาคารโรงแรมที่สร้างใหม่ ทางสถาปนิกได้ออกแบบให้มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรือนไม้โบราณหลังเดิม
รวมไปถึงการออกแบบภูมสิ ถาปัตย์ ซึง่ เน้นถึงความเขียวขจีของพรรณไม้รวมไปถึงสายน�ำ้ ทีล่ ดั เลาะตามอาคาร ซึง่ เป็นลักษณะพิเศษ
ต่างจากสถาปัตยกรรมแห่งอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ได้รับรางวัลต่าง ๆ ส�ำหรับ
การคงไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย
• 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.)		

จ�ำนวนห้อง		

     46
     53

    22
     7

  6,500
10,000

     93
    
     164
  
  

     5

16,000

     1

27,000

     35

หมายเหตุ * ราคาห้องพักตาม website ของโรงแรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
** เป็นราคาที่ยังไม่รวม Service Charge 10% และ VAT 7%

อัตราค่าห้องพัก (บาท)
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• การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีบริการร้านอาหารเดค วัน (Deck 1)  ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น�้ำปิง เน้นมุมมอง  
แบบเปิดโล่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการจัด
เลีย้ ง การจัดงานแต่งงาน โดยเน้นทีค่ ณ
ุ ภาพของบริการทีป่ ระทับใจ และคุณภาพของอาหารทีจ่ ดั เตรียมโดยพ่อครัวทีม่ ปี ระสบการณ์   
เพื่อบริการส�ำหรับลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป รายละเอียดดังนี้
ร้านอาหาร Deck 1 บริการอาหารแบบเน้นสุขภาพ แบบชาวเอเซีย  (Modern Asian Fusion)   เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่
7.00 น. – 24.00 น. ขนาดความจุรวม 80 ที่นั่ง โดยในช่วงเทศกาลเช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่ สามารถเพิ่มความ
จุบริเวณด้านนอกอาคารบริเวณติดริมน�้ำปิงรวมเป็น 120 ที่นั่ง สามารถแบ่งช่วงเวลาการให้บริการดังนี้  
บริการอาหารเช้า
07.00 – 10.00 น.
บริการอาหารกลางวัน
11.00 – 14.00 น.
บริการอาหารว่างยามบ่าย 14.00 – 17.00 น.
บริการอาหารค�่ำ
17.00 – 24.00 น.
นอกจากนี้ในด้านการจัดเลี้ยง งานประชุมสัมนา งานสังสรรค์ของราชการและบริษัทเอกชน ตลอดจนงานเลี้ยงส่วนตัว
หรือการจัดงานแต่งงาน โรงแรมมีบริการบ้านไทยบริเวณชั้น 2 ประกอบด้วยห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง 1 ห้อง และห้องขนาดเล็ก 2
ห้อง ขนาดความจุสูงสุดถึง 50 คน

2.2.2 การตลาด
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม

บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศต่อลูกค้าในประเทศเท่ากับร้อยละ 80 : 20 ส�ำหรับสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติประมาณ
ร้อยละ 60 จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยที่ลูกค้าจากประเทศจีนจะเป็นกลุ่ม
ลูกค้ารายใหญ่ทสี่ ดุ ในขณะทีอ่ กี ร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากกลุม่ ประเทศอาเซียนเเละโอเชียเนีย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย
และนิวซีเเลนด์ และที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยสามารถแสดงได้ดังนี้
สัดส่วนลูกค้าที่ใช้บริการระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท

20%
40%
20%
10% 10%

(

)

เนื่องจาก โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการแบบ Luxury Boutique Hotel เทียบเท่ากับโรงแรม
ระดับ 5 ดาว คือประกอบด้วยห้องพักหรู รวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างพร้อมมูล ดังนั้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส�ำหรับ
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ธุรกิจจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เช่น พนักงานระดับสูงของบริษัท เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาด
ใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาห้องพักที่อยู่ระหว่าง 6,500 บาท ถึง 27,000 บาท ต่อคืน

การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่ายของธุรกิจโรงแรม
ดังนี้

การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่ายส�ำหรับกลุ่มลูกค้าของ โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท สามารถแบ่งได้

1) การจ�ำหน่ายผ่านระบบส�ำรองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต
2) การจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย
3) การจ�ำหน่ายผ่านฝ่ายขายและการตลาด
		

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจโรงแรม

กลยุทธ์ด้านราคา
ส�ำหรับการตั้งราคาห้องพักของ SWR นั้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ท�ำการวางต�ำเเหน่งธุรกิจเป็นบูติคโฮเต็ลหรูระดับ 5
ดาว (Luxury Boutique Hotel) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยมีบริการสปา รวมทั้งร้านอาหารประเภท
Healthy Food เพื่อสุขภาพ ตลอดจนบริการเเละความเป็นส่วนตัวแบบมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว บริษัท จึงใช้กลยุทธ์การตั้ง
ราคาสูง (Price Skimming) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเป็นบูติคโฮเต็ลหรูระดับ 5 ดาว เเละใช้กลยุทธ์การปรับลดราคาขึ้น
อยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว เเละอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate)  โดยมีราคาตั้งส�ำหรับลูกค้า walk-in ที่ 6,500 – 27,000 บาท
ต่อคืน ขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักและการตกแต่งภายใน
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
SWR มีลักษณะการสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากโรงแรมในบริเวณพื้นที่เดียวกัน โดยให้บริการ
แบบครบครันแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย ในบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถให้บริการได้แบบครบวงจรใน
บริเวณสถานที่ของ SWR  
1. เน้นการให้บริการส�ำหรับผู้รักและใส่ใจสุขภาพ
2. มีทำ� เลที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ สะดวกสบาย  ใกล้กับตลาดไนท์ บาร์ซ่า และห่างจากสนามบินเพียง 15 นาที
นอกจากนั้นแล้วยังเน้นความสวยงาม  โดยทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัว ซึ่งสามารถมองเห็น สระว่ายน�้ำในส่วนกลาง เทือกเขา
ดอยสุเทพ และทัศนียภาพของแม่น�้ำปิง
3. เน้นสไตล์การตกแต่ง ด้วยสไตล์โมเดิร์นกึ่งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีค) หรือการผสานความทันสมัยเข้าไป
กับสไตล์ไทยดั้งเดิม
4. มีบริการสปาระดับ 5 ดาว อยู่ในบริเวณโรงแรม  ซึ่งเป็นสปาที่สมบูรณ์ที่สุดของเชียงใหม่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี
ล่าสุดของสปาและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูงคือ RarinJinda Wellness Spa น�ำเสนอบริการสปาและการบ�ำบัด
หลากหลายรูปแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำ 
5. ให้บริการด้านอาหารทางสุขภาพ โดย ร้านอาหาร Deck 1  ที่น�ำเสนออาหารประเภท Healthy Food เพื่อสุขภาพ

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในการด�ำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของ SWR นั้น SWR มีการท�ำสัญญาเช่าช่วงที่ดินระยะยาวระยะเวลา 30 ปี
เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
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สรุปสัญญาเช่าช่วงที่ดิน
คู่สัญญา
:
วันที่ของสัญญา :

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด  (ผู้ให้เช่าช่วง)  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ระรินจินดา จ�ำกัด (ผู้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท) จ�ำกัด
1 มกราคม 2556

วัตถุประสงค์ของ :
การเช่าช่วง

เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร

กรรมสิทธิ์ในอาคาร:
และสิ่งปลูกสร้าง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นที่ยอมรับกันว่าอาคารโรงแรม  และอาคารร้านอาหารที่ได้ก่อสร้างขึ้น
บนที่ดิน ณ วันที่เข้าท�ำสัญญาฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าช่วง  เป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าช่วงไม่คิดค่าเช่า
ในส่วนอาคารดังกล่าวนั้นกับผู้เช่าช่วงตลอดระยะเวลาการเช่าโดยจะคิดค่าเช่าแต่เฉพาะราคาเช่า
ที่ดิน
เฉพาะที่ดินขนาดพื้นที่ 0-3-96 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท
และร้านอาหารเดควัน และสิทธิในการใช้สอยพื้นที่บางส่วนของบ้านเรือนไทย ทั้งนี้ ส�ำหรับอาคารที่
ผู้เช่าช่วงได้ดำ� เนินการปรับปรุงใหม่ปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคารใดๆบนทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าช่วงยอม
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าช่วงทั้งหมดเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาการเช่า
ระยะเวลาการเช่าช่วงรวม 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2585 ทั้งนี้ หาก
ครบก�ำหนดระยะเวลาการเช่าช่วง  หากผู้เช่าช่วงมีความประสงค์จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไป
ผูเ้ ช่าช่วงจักต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรถึงเจตนาในการต่อสัญญาเช่าช่วงให้แก่ทางผูใ้ ห้เช่าช่วงทราบ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบก�ำหนดสัญญาเช่าช่วง  หากผู้ให้เช่าช่วงมีความประสงค์จะให้ผู้เช่าช่วงเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไป  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาเช่า
ช่วงฉบับใหม่มีข้อก�ำหนดเหมือนสัญญาฉบับนี้ทุกประการ เว้นแต่ข้อสัญญาข้อ3. เรื่องระยะเวลาการ
เช่าช่วง และข้อ 4. เรื่องค่าเช่าช่วง จะได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

ทรัพย์สินที่เช่าช่วง :

ระยะเวลาเช่า

:

ค่าเช่าช่วง

:

ช�ำระเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าช่วงจะปรับค่าเช่าช่วงเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15
ของค่าเช่าช่วงที่มีผลบังคับอยู่ทุก 3 ปี

การเลิกสัญญา

:

สัญญาเป็นอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
• เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาการเช่าช่วง และไม่มีการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าช่วงออกไป ตามข้อ
  ก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
• เมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้
• เมื่อมีการเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินที่เช่าช่วงเสียหายถึงขนาดไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ตาม
  วัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี้

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม

ปี 2557 เศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2-1.7   ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สืบเนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางการเมืองในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ส่งผลให้ครัวเรือนเพิม่ ความระมัดระวังในการใช้จา่ ย และความเชือ่ มัน่ ทีถ่ กู บัน่ ทอน
เพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองท�ำให้การบริโภคหดตัว เช่นเดียวกับการลงทุนที่ผู้ประกอบการชะลอการ
ลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
อย่างไรก็ตามภาคการท่องเทีย่ วยังคงเป็นแรงขับเคลือ่ นในเชิงบวกทีส่ ำ� คัญของเศรษฐกิจไทยตลอดทัง้ ปี 2557 จากรายงาน
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 24.78 ลดลง
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ร้อยละ 6.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้ประเทศถึง 1.15 ล้านล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 4.93 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการประกาศเตือนการเดินทางเข้าประเทศไทยของรัฐบาลของแต่ละประเทศ เนื่องจากการ
ชุมนุมทางการเมืองในช่างครึง่ ปีแรก อย่างไรก็ดี ในช่วงครึง่ ปีหลังจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วกระเตือ้ งขึน้ บ้าง หลังจากสถานการณ์กลับมา
เป็นปกติ
ส�ำหรับสถานะการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา่ได้ประมาณการจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 28 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติคิด
เป็นจ�ำนวนเงิน 1.35 ล้านล้านบาท  ในขณะที่มีการประมาณการรายได้จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 0.8 ล้าน
บาท  ท�ำให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศในปี 2558 เท่ากับ 2.15 ล้านบาท
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จังหวัดเชียงใหม่จดั ได้วา่ เป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรือ่ งการท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั และได้
รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งทางด้านธรรมชาติอัน
งดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทเี่ ป็นเอกลักษณ์นา่ ประทับใจ และความพร้อมในเรือ่ งสถานทีพ่ กั และบริการด้านการท่อง
เที่ยวต่างๆ ที่หลากหลาย ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
ส�ำหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยส�ำนักงานภาคเหนือ ได้รายงานถึงภาวะอุตสาหกรรม
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ว่า อัตราการเข้าพักมีแนวโน้มทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน แม้ว่าในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
อัตราการเข้าพักจะขยายตัวมาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้เที่ยวบิน short-haul มายังเชียงใหม่ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง
มาเลเซีย และเกาหลี แต่ในเดือนมีนาคมเริ่มมีการยกเลิกการจองห้องพัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปจากความไม่ไว้วางใจใน
สถานการณ์การเมืองของไทย ส�ำหรับไตรมาส 3 และ 4 มีการเจริญเติบโตสูงขึ้นหลังจากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะ
ไตรมาสที่ 4 ที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งเทศกาลวันชาติจีน ลอยกระทง วันพ่อแห่งชาติ และคริสต์มาสต์
ภาพรวมการแข่งขัน
จากข้อมูลที่แสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่อง
เที่ยวต่างประเทศ แต่ในขณะที่จ�ำนวนสถานประกอบการที่พักแรมและจ�ำนวนห้องพักมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่า
ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงส�ำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของกิจการ ผู้ประกอบ
การจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการด�ำเนินงานหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรักษาระดับก�ำไรของกิจการไว้ ซึ่งรูปแบบการแข่งขันที่รุนแรง
ขึ้น ได้แก่ การตัดราคาห้องพัก การแข่งขันด้านคุณภาพการบริการ การให้สิทธิพิเศษด้านการใช้บริการด้านอื่นของโรงแรม เป็นต้น
ในส่วนของที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีลักษณะการให้บริการแบบรีสอร์ทแอนด์สปา จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ระบุว่า รีสอร์ทแอนด์สปาระดับ 2-5 ดาว มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 139 แห่ง และถ้าเน้นเฉพาะที่พักระดับเดียวกับ  โรงแรม
ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จะมีจ�ำนวน 15 แห่ง ในขณะที่ที่พักที่มีลักษณะการให้บริการแบบบูติครีสอร์ท ระดับ 2-5 ดาว มี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง
ปัจจุบันจ�ำนวนของบูติคโฮเต็ลที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การแข่งขันในตลาดย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามในแง่
ของลักษณะการด�ำเนินธุรกิจโรงแรมบูตคิ ทีเ่ น้นรูปแบบความเป็นโรงแรมขนาดเล็กทีม่ คี วามหรูหรา ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความโดด
เด่นของสถาปัตยกรรม การบริการที่ให้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดจากพนักงาน และการน�ำเสนอเรื่องราวความเป็นมาผ่านทาง
สถาปัตยกรรม การให้บริการของโรงแรมบูติคจะต้องสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการด�ำรงชีวิตของผู้มาใช้บริการ โรงแรมบูติกจึง
เป็นสถานที่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกและรูปแบบการด�ำรงชีวิตของผู้ที่จะมาใช้บริการ ดังนั้นโรงแรมบูติคส่วนใหญ่จึงไม่ได้
เน้นการแข่งขันในเรื่องราคา แต่จะเน้นการแข่งขันที่คุณภาพ มาตรฐานและการให้บริการเป็นหลัก โดยโรงแรมแต่ละแห่งล้วนมีจุด
ขายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคน

2.3 ธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
การประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ด�ำเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ำกัด :
SWL  โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การด�ำเนินการของ SWL ด�ำเนินธุรกิจจัดหาสินค้าเกี่ยวกับสปา และสินค้าที่ใช้ในการบริโภค เช่น อาหารว่าง เพื่อจัด
จ�ำหน่ายให้แก่บริษัท และลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์ “Blooming” โดยการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้ทำ� การเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าประเภทสปา ส�ำหรับการใช้ในบ้านและ
ใช้ในร้านสปา ภายใต้เเบรนด์ “Blooming” โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมด (Natural Products)  
สินค้าของ SWL สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
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ผลิตภัณฑ์สปาส�ำหรับการดูแลผิวภัณฑ์
• น�้ำมันนวด (Massage Oil for Professional Use)
• น�้ำมันนวด (Massage Oil for Home Use)
• น�้ำมันหอมระเหย (Essential Oil)
• เจลอาบน�้ำ (Shower Gel)
• สบู่ธรรมชาติ (Natural Soap)
• โลชั่นบ�ำรุงผิว (Body Lotion)
• เจลว่านหางจระเข้ (Aloe Vera Soothing Gel)
• ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (Body Scrub)
• ผลิตภัณฑ์ครีมขัดเท้า (Foot Scrub)
ผลิตภัณฑ์สปาอื่นๆ
• ลูกประคบสมุนไพรสด (Herbal Ball)
• ธูปหอม (Incense)
• เทียนหอม (Aromatic Scented Candle)
• เตาน�้ำมันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner)
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริโภค
• คุกกี้ (Cookies)
• ผลไม้อบเเห้ง (Snack)
• เครื่องดื่มสมุนไพร (Herbal Drink)

2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา

ลูกค้าส่วนมากของบริษัทจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาของ Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa และ
จากโรงแรม 5 ดาว ที่นำ� ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปจ�ำหน่าย ในขณะที่ลูกค้าที่เหลือเป็นส่วนน้อย จะมาจากลูกค้าธุรกิจซึ่งสั่งสินค้าเป็น
ของพรีเมี่ยมไว้แจกลูกค้า และลูกค้าจากต่างประเทศ จากการที่บริษัทไปออกงานแสดงสินค้า

การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่ายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา

1) สาขาร้าน Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการจัดจ�ำหน่ายที่หน้าร้าน  
Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ทุกสาขา เพื่อจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการและผู้สนใจ
2) การขายตรง เป็นการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนขาย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในธุรกิจเดียวกัน
3) งานแสดงสินค้า หรืองานท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ไปร่วมออกบูธในงานดังกล่าว รวมถึง
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ผ่านทางตลาดออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถสัง่ ซือ้ สินค้าและช�ำระเงินได้ผา่ นทาง website ของทางบริษทั
ที่ www.siamwellnesslab.com
4) ร้านค้าในโรงแรม 5 ดาว ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ�ำหน่าย เช่น โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และสมุย  โรงแรมเจดับ
บลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นต้น
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กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ

บริษัท มีกลยุทธ์ด�ำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บลูมมิ่งใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products) และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ไม่มีสารตกค้างที่
เป็นอันตรายใด ๆ  เพื่อน�ำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบที่พร้อมจะให้การผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ
อุดมด้วยคุณค่าสมุนไพรไทยและกลิน่ ทีบ่ ำ� บัดจากน�ำ้ มันหอมระเหยบริสทุ ธิใ์ นรูปแบบทีห่ ลากหลาย เป็นส่วนผสมทีก่ ลมกลืนเข้ากัน
อย่างลงตัวระหว่างศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก
• กลยุทธ์ด้านการตลาด
ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ SWL นั้น ทาง SWL มุ่งเน้นท�ำการตลาดจัดจ�ำหน่ายไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจ
ในด้านสุขภาพต้องการบริโภคสินค้าของ SWL โดยตรง โดยเป็นกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีบ่ ริโภคสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี  ต้องการสินค้าทีผ่ ลิตจาก
วัตถุดบิ จากธรรมชาติ โดยให้ความส�ำคัญต่อเรือ่ งปัจจัยราคาเป็นอันดับรองลงมา ซึง่ ส่งผลให้ SWL สามารถจัดจ�ำหน่ายสินค้าได้ตรง
ตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคของ SWL ท�ำให้ SWL มียอดจัดจ�ำหน่ายที่เพิ่มขึ้น

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์สปาของสยามเวลเนสแล็บ เช่น น�้ำมันนวด  น�้ำมันหอมระเหย  ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอด
จนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่น ลูกประคบสมุนไพร จะท�ำการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดสูตร โดยอาศัย
ความรู้ ประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจสปา จากนั้นจะว่าจ้างบริษัทหลายแห่งให้ผลิตตามสูตรที่ทางบริษัทต้องการ ปัจจุบันผลิต
ภัณฑ์สปาส่วนใหญ่ทวี่ างจ�ำหน่ายผลิตจากผูผ้ ลิตทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในผลิตภัณฑ์สปาซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สปา ในขณะ
ทีผ่ ลิตภัณฑ์สปาร้อยละ 20 ของ SWL จะกระจายไปผลิตกับผูผ้ ลิตรายย่อย เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งในกรณีทเี่ กิดปัญหาท�ำให้
บริษัทผู้ผลิตสินค้าหลักไม่สามารถผลิตสินค้าให้แก่ SWL ได้ เช่นการเกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา

2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม

*ขณะนี้ ตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูง และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรกลุ่มเครื่องส�ำอาง
ของไทยมีมูลค่าสูงถึง 180,000 ล้านบาท ขณะที่สมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าใช้และส่งออกรวม 80,000 ล้านบาท ส่วนสมุน
ไพรกลุ่มสปา และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าใช้และส่งออก ประมาณ 10,000 ล้านบาท สมุนไพรกลุ่ม ยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทย มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท เป็นต้น
(*ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร)

**ในปัจจุบันประชากรในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมเมืองมากขึ้น จึงได้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ ๆ เกิด
ขึ้นเพื่อสนองความต้องการต่อรูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าว ท�ำให้ประชากรต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองหันมาให้ความส�ำคัญต่อการใช้
วิธีการทางธรรมชาติในการบ�ำบัดรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยแทนการพบแพทย์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่ตกค้าง
ในร่างกาย ท�ำให้ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเติบโตมากกว่าร้อยละ 30 ต่อปี มูลค่าตลาดสูงกว่า 8,000 ล้านบาท
ธุรกิจน�้ำมันหอมระเหยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในตัวผลิตภัณฑ์ประจ�ำวันของผู้คนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วน
ผสมของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และยารักษาโรค ซึ่งน�้ำมันหอมระเหย ที่ใช้ในปัจจุบันนั้น
ส่วนใหญ่เป็นน�ำ้ มันหอมระเหยทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์ทางเคมี ขณะทีแ่ นวโน้มความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของผูค้ น
ในสังคมเมืองมีมากขึน้   และความต้องการใช้นำ�้ มันหอมระเหยธรรมชาติในกิจกรรมครัวเรือนเพือ่ สุขภาพ และสุคนธบ�ำบัดมีมากขึน้   
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โอกาสธุรกิจน�้ำมันหอมระเหยจึงเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมาก และมีแนวโน้มที่การ
เติบโตของธุรกิจจะพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทยนัน้ น�ำ้ มันหอมระเหยส่วนใหญ่ทใี่ ช้ในอุตสาหกรรม และจ�ำหนายในประเทศนัน้ จะน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
ซึ่งในขณะที่ส่วนผลิตของในประเทศนั้นเป็นการผลิตกระจายตัวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการผลิตเพื่อใช้งานในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมที่ผลิตน�้ำมันหอมระเหยนั้น ส่วนใหญ่จะอาศัยพืชในท้องถิ่นเป็นสารตั้งต้นใน
สารสะกัดน�ำ้ มันหอมระเหย  และในการผลิตนัน้ ใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาดเล็กและก�ำลังการผลิตค่อนข้างต�ำ 
่ ดังนัน้ ระดับมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์น�้ำมันหอมระเหยจึงมีระดับต่างกันของในแต่ละวิสาหกิจชุมชนที่ด�ำเนินการ สารเคมีที่ตกค้างจากการสะกัดน�้ำมัน
หอมระเหยจึงยังมีอยู่ จึงท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาไปสู่น�้ำมันหอมระเหยในระดับน�้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ได้ (organic)  ซึ่งในการจัด
ตั้งโรงงานสะกัดน�้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์สารสกัดจากพืชสมุนไพร และเครื่องเทศที่ได้มาตรฐานในระดับสากลนั้น ต้องอาศัยการ
ลงทุนค่อนข้างสูง  เกี่ยวข้องกับบุคคลากรหลายฝ่าย ทั้งที่เป็นนักเทคนิค เภสัชกร ผู้ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ นักวิจัยและ
พัฒนา ผู้ตรวจสอบกลิ่น และเกษตรกรที่ปลูกพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ แต่ถ้าสามารถด�ำเนินการได้ อุตสาหกรรมน�้ำมันหอม
ระเหย และเครื่องหอมของประเทศไทยจะมีโอกาสสูงขึ้นในตลาดโลก และตลาดในประเทศ
**ข้อมูลจาก  business thai

2.4 ธุรกิจโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย
การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย ด�ำเนินการโดยบริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด  ปัจจุบนั
ท�ำการเปิดสอนให้กบั ผูส้ มัครเป็นพนักงานเทอราพิสต์ เพือ่ สนับสนุนธุรกิจสปาของบริษทั เท่านัน้ ไม่ได้มกี ารสอนให้กบั บุคคลภายนอก

2.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การให้บริการของ SWE เป็นการให้บริการโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ในนาม  “โรงเรียนสอนนวดเเผนไทย
บลูมมิ่ง” เปิดด�ำเนินการในปี 2554  ได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการฝึกอบรมบริการนวดเเละสปาเเก่
พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งหลักสูตรตามประเภทผู้เรียนดังนี้
• หลักสูตรการสอนนวดไทย 60 ชั่วโมง  และ 180 ชั่วโมง
• ความรู้พื้นฐานทั่วไป และข้อควรระวังในการนวดให้แก่ลูกค้า
โดยหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนจะประกอบด้วยหลักสูตรการสอนนวดไทยดังกล่าวข้างต้น ซึง่ ผูเ้ รียนจบหลักสูตรดังกล่าวจะได้รบั
ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนนวดไทยบลูมมิ่ง สามารถน�ำไปประกอบการท�ำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันทาง
SWE จะท�ำการสอนให้แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะท�ำงานให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปเท่านั้น ไม่ได้ท�ำการ
เปิดสอนให้แก่บุคคลภายนอก
นอกเหนือจากการสอนนวดไทยทางพนักงานเทอราพิสต์และเทรนเนอร์ของ SPA จะสอนเทคนิคเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน
ใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น  การนวดกดจุดฝ่าเท้า  การนวดน�้ำมันหอมระเหย  การนวดบ�ำบัดด้วยหิน
ร้อน การขัดผิว การพอกตัว การเรียนสปาทรีตเมนต์ และวารีบ�ำบัด และการนวดแผนไทยผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
วงการสปา ฯลฯ  
ส�ำหรับในปี 2556 SWE ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจ SWE เริ่มเปิดสอนให้แก่ผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นพนักงานเทอราพิสต์ของ
บริษัทในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยเปิดสอนในหลักสูตรการสอนนวดไทย ความรู้พื้นฐานทั่วไปและข้อควรระวังในการนวดให้แก่
ลูกค้าเช่นเดิม

3

ปัจจัยความเสี่ยง
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลก�ำไร
สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท  นอกจากความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญที่จะกล่าวถึงต่อไปแล้วนั้น อาจมีความไม่แน่นอน
อื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี้   ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ด้วย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การประกอบธุรกิจสปาและโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่ง
ในบางปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อการร้าย การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลก เป็นต้น
ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเทศอื่น ๆ
ด้วยเช่นกัน บริษทั มีนโยบายการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวผ่านการกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเทีย่ วหลักของประเทศเพือ่ ลดความ
เสี่ยงในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปัญหา และมีแผนการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าในประเทศ เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย

ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัท
สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจด้านโรงแรม และร้านอาหารทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีคแู่ ข่งเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ บริษทั มีการ
วางกลยุทธ์เพื่อสร้างความเเตกต่างจากคู่เเข่งทั้งในเชิงสถานที่ การบริการ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์เเละเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับลูกค้าให้มีความประทับใจในการใช้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ
ของเเต่ละเเบรนด์ของบริษัท
การแข่งขันในธุรกิจสปา
ปัจจุบนั ธุรกิจสปามีการแข่งขันสูงทัง้ ตลาดระดับล่างจนถึงตลาดระดับบน โดยตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันในเรือ่ งราคา
ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และก�ำไรของบริษทั อย่างไรก็ดบี ริษทั วางต�ำแหน่งการบริการของบริษทั เพือ่ แข่งขันกับตลาดระดับ
บนแต่ก�ำหนดราคาที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาว การตั้งสถานที่ให้บริการในจุดที่ตรงกับตลาดเป้าหมายและสะดวก
ในการเดินทางคือใกล้กบั ระบบขนส่งมวลชนหรือในแหล่งท่องเทีย่ ว นอกจากนีบ้ ริษทั มีระบบในการจองเวลาเข้ารับบริการและช�ำระ
เงินโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งท�ำให้บริษัทสามารถวางแผนบริหารบุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วย
กลยุทธ์ดังกล่าวจะท�ำให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) กับคู่แข่งในธุรกิจสปา
การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจด้านโรงแรมและร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึง่ มีคแู่ ข่งเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ปัจจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วมีการแข่งขันเพิม่ ขึน้ จากการเปิดโรงแรมของผูป้ ระกอบการรายต่าง
ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และก�ำไรของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัท
เชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการให้บริการในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุรกิจสปาและเวลเนสโดยมีจำ� นวนห้องจ�ำกัด และหลีก
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เลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย
ให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยจุดเด่นของโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท อยู่ที่
ความมุ่งมั่น ที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณีของเชียงใหม่ผสมผสานกับการบ�ำบัดสปาด้วยเทคโนโลยีชั้นน�ำ  และ
คุณภาพการให้บริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ต่าง ๆ  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

ความเสี่ยงจากเรื่องการต่อสัญญาเช่า

สัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก
ส่วนใหญ่บริษัทจะใช้วิธีการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการสปาของบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าดัง
กล่าว อาจจะท�ำให้บริษัทสูญเสียรายได้จากสาขาของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจะท�ำข้อตกลงตั้งแต่ก่อนเริ่มท�ำสัญญาเช่า โดยให้
สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อย่างน้อย ประมาณ 6 - 9 ปี (3 ปีต่อ 3 ปีและ/หรือ ต่อ 3 ปี) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในสาขา
ที่เช่า นอกจากนี้การเช่าสถานที่ประกอบกิจการแทนที่การลงทุนซื้อสถานประกอบการเป็นของตัวเองซึ่งเทียบเท่ากับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ จะท�ำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการด�ำเนินธุรกิจโดยท�ำให้สามารถบริหารต้นทุนในการขยายหรือลดสถานที่ให้
บริการซึ่งจะให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าทุกรายโดยเป็นผู้
เช่าที่ดี ท�ำนุบ�ำรุงรักษาสถานที่ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเช่าทุกประการ จึงท�ำให้บริษัทได้รับการต่อ
อายุสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าทุกรายตลอดมา ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าส�ำหรับสาขาใด บริษัทก็สามารถที่จะจัดหา
ที่ตั้งสาขาใหม่ทดแทนสาขาที่ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้
สัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ในการเช่ากับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีของการเปิดสาขาสปาและส�ำนักงานของบริษทั บริษทั มีการท�ำสัญญาเช่าในลักษณะ
เดียวกันกับการท�ำสัญญาเช่ากับบุคคลภา ยนอก โดยมีเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่าประมาณ 6-9 ปี (3 ปีต่อ 3 ปีและ/หรือ ต่อ 3
ปี)  ส�ำหรับที่ดินที่เชียงใหม่บริษัทมีการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ท�ำ  RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ และให้
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด เช่าช่วงที่ดินเพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทด�ำเนินการ
เช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ โดยแจ้งให้คู่สัญญารับ
ทราบและตกลงล่วงหน้าก่อนครบอายุสัญญาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการผูกพันธ์ระยะยาว และลดความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอน แต่
อย่างไรก็ตาม หากครบก�ำหนดสัญญาเช่าแล้วไม่สามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าวได้ บริษทั อาจมีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการจัดหา
ทีด่ นิ แปลงใหม่เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจต่อไป ซึง่ บริษทั ได้มกี ารท�ำสัญญาเช่ากับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามเงือ่ นไขและระยะเวลาดังกล่าวในอัตรา
ธุรกิจปกติ (Fair market rate) โดยมีบริษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระเป็นผูป้ ระเมินราคาเช่าทีเ่ หมาะสม และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วทุกรายการ อนึ่งบริษัทได้ก่อตั้งโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท เป็นต้นแบบใน
การด�ำเนินธุรกิจโรงแรมแบบรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากประสบความส�ำเร็จตามที่คาดและมีตลาดรองรับเพียงพอ บริษัทอาจจะ
พิจารณาขยายธุรกิจนีต้ อ่ ไปในตลาดและในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม การเช่าสถานทีด่ งั กล่าวท�ำให้บริษทั ลดความเสีย่ งจากการลงทุนใน
ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และสามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบก�ำหนด
อายุสัญญาเช่าบริษัทจะท�ำการประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาต่อไปโดยจะค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders) ทุกราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การจัดการ โดยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 2 ท่าน   คือ  นายวิบูลย์ อุตสาหจิต  
และนายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์  ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการบริหารงานบริษัท จนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม และ
ท�ำให้บริษัทมีผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทขาดผู้บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ
บริษัทได้   อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกระจายอ�ำนาจการด�ำเนินงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารสายงาน
ต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว ซึ่งแผนการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะท�ำให้บริษัทสามารถปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เป็นแบบสากลได้อย่างต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
บริษทั ประกอบธุรกิจสปาเพือ่ สุขภาพ ซึง่ ในการให้บริการของพนักงานเทอราพิสต์แก่ลกู ค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการ หากพนักงาน
เทอราพิสต์ขาดความระมัดระวังในการให้บริการนวดแก่ลูกค้า อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายของลูกค้าได้ ดังนั้นทางบริษัท
จึงได้จัดท�ำประกันความเสี่ยงในกรณีบาดเจ็บของลูกค้าไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ   โดย
บริษทั ได้จดั ท�ำประกันภัย Professional Liability ซึง่ จะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยจากการถูกฟ้องร้องไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
ในระหว่างช่วงอายุกรมธรรม์ ทั้งนี้โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ บริษัทยังมี
การอบรมพนักงานให้ระมัดระวังในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย ซึ่งที่ผ่านมานับจากเริ่มด�ำเนินกิจการบริษัทยังไม่เคยถูกลูกค้าฟ้อง
ร้องในกรณีดังกล่าวเลย

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์
บริษทั ประกอบธุรกิจสปาเพือ่ สุขภาพ ซึง่ เป็นธุรกิจทีใ่ ช้พนักงานเทอราพิสต์จำ� นวนมาก ซึง่ หากขาดแคลนแรงงานดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญได้ ดังนั้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการพนักงานดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม โดยจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับการให้บริการในสาขาต่าง ๆ ของบริษทั ซึง่ หากสาขาใดมีลกู ค้าเข้าใช้บริการมากหรือ
น้อย บริษทั จะท�ำการบริหารจัดการพนักงานให้เหมาะสมกับจ�ำนวนลูกค้าและมีสวัสดิการให้แก่พนักงานประเภทดังกล่าว โดยมีการ
ประกันค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ให้แก่พนักงานทีท่ ำ� งานในสาขาทีเ่ ปิดใหม่ของบริษทั   มีบา้ นพักพนักงาน และการท�ำประกันชีวติ ให้กบั พนักงาน
เทอราพิสต์ เป็นต้น   ส่งผลให้พนักงานมีความมั่นใจในบริษัท และอยู่ท�ำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นบริษัทยังได้
เปิดโรงเรียนสอนนวดภายใต้บริษทั ย่อย เพือ่ พัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษทั และเพือ่ รองรับการขยายธุรกิจและ
ทดแทนพนักงานเทอราพิสต์ทลี่ าออกไปท�ำให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั จะไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์ในอนาคตด้วย
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิ
การเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย ดังนี้
รายการ		
				

กรรมสิทธิ

มูลค่าสุทธิตาม		
บัญชี ณ 31 ธค.57

ภาระผูกพัน

หน่วย : พันบาท

1. ที่ดิน*1
1.1) น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242,
5243, 5896 5918 และ 5919
เนื้อที่รวม 112.50 ตารางวา ตั้งอยู่ที่
ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต�ำบลป่า
ตอง อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(Let’s Relax ป่าตองสาย 2 และ
บ้านพักพนักงานภูเก็ต)

บริษัท

1.2) โฉนดเลขที่ 110538  เนื้อที่
18.1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทยา
เหนือ ต�ำบลนาเกลือ  อ�ำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี (บ้านพัก
พนักงานพัทยา)

บริษัท

2,172

1.3)  โฉนดเลขที่ 20725 เนือ้ ที่ 26.4
ตารางวา ตัง้ อยูท่ ถี่ นนรอบเกาะ
ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (บ้านพักพนักงานสมุย)

บริษัท

2,640

จ�ำนองเพิ่มหลักทรัพย์ให้กับการจ�ำนองโฉนดเลขที่ 90025 และ
น.ส.3 ก เลขที่ 5896 เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้จ�ำนวน 25.5 ล้าน
บาท เงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้านบาท และหนังสือค�้ำประกัน 10 ล้าน
บาท และใช้เป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม 2 สัญญา
จ�ำนวน 55 ล้านบาท และจ�ำนวน 10 ล้านบาท กับธนาคารกสิกร
ไทย

1.4) โฉนดเลขที่ 90025 เนื้อที่ 54
ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยอยู่เจริญ ซอย
5 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัดกรุงเทพฯ (ที่ดินส�ำหรับ
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานกรุงเทพฯ)

บริษัท

7,020

จ�ำนองล�ำดับ 1 ในวงเงิน 10 ล้านบาท และล�ำดับ 2 ในวงเงิน 10
ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้านบาท และ
หนังสือค�้ำประกัน 10 ล้านบาท และใช้เป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้
ใหม่เพิ่มเติม 2 สัญญา จ�ำนวน 55 ล้านบาท และจ�ำนวน 10 ล้าน
บาทกับธนาคารกสิกรไทย

รวมที่ดิน

48,110

59,942

น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243 และ 5919 จ�ำนองในวงเงิน 80
ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ จ�ำนวน 80 ล้านบาท และใช้
เป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม 2 สัญญา จ�ำนวน 55
ล้านบาท และจ�ำนวน 10 ล้านบาท กับธนาคารกสิกรไทย
น.ส.3 ก เลขที่ 5896 จ�ำนองในวงเงิน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลัก
ประกันเงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้านบาท  และหนังสือค�้ำประกัน 10
ล้านบาท และใช้เป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม 2 สัญญา
จ�ำนวน 55 ล้านบาท และจ�ำนวน 10 ล้านบาท กับธนาคารกสิกร
ไทย
ไม่มี
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รายการ		
				
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน

กรรมสิทธิ

มูลค่าสุทธิตาม		
บัญชี ณ 31 ธค.57

ภาระผูกพัน

หน่วย : พันบาท

บริษัทย่อย

18

3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร*1
3.1) อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 3 คูหา เลขที่
209/22-24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้นพร้อมดาดฟ้า
1 คูหา เลขที่ 207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
2 คูหา เลขที่ 207/6 และ 207/5 (Let’s Relax
ป่าตองสาย2 และบ้านพักพนักงานภูเก็ต)

บริษัท

16,557

เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบน น.ส.3 ก เลข
ที่ 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919
ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่
จ�ำนองกับธนาคารกสิกรไทย

3.2) อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นพร้อมดาดฟ้า 1 คูหา
เลขที่ 6/67 (บ้านพักพนักงานพัทยา)

บริษัท

1,276

ไม่มี

3.3) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย เลขที่
119/25 ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (บ้านพักพนักงาน สมุย)

บริษัท

3,200

เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบนโฉนดเลขที่
20725 ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ที่จ�ำนองกับธนาคารกสิกรไทย

3.4) อาคารโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา
รีสอร์ท*2 เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์
ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทย่อย

62,336

ไม่มี

3.5) อาคารบ้านพักพนักงานซอยอยู่เจริญ 5

บริษัท

12,277

3.6) ส่วนปรับปรุงอาคาร ประกอบไปด้วย
- อาคารส�ำนักงานใหญ่
- Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน
- Let’s Relax สาขาสุขุมวิท 39
- Let’s Relax สาขาพัทยา
- Let’s Relax สาขาป่าตองสาย 2
- Let’s Relax สาขาสมุย
- Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21
- Let’s Relax สาขาแมนดาริน
- Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน
- Let’s Relax สาขาหัวหิน
- Let’s Relax สาขาป่าตองสาย 3
- RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่
-RarinJinda Wellness Spa สาขาราชด�ำริ
- RarinJinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต
- โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท*2
- บ้านพักพนักงานภูเก็ต พัทยา

บริษัทและ
บริษัทย่อย

173,360

จ�ำนองล�ำดับ 1 ในวงเงิน 10 ล้านบาท และ
ล�ำดับ 2 ในวงเงิน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลัก
ประกันเงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้านบาท และ
หนังสือค�้ำประกัน 10 ล้านบาท และใช้เป็นหลัก
ประกันส�ำหรับเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม 2 สัญญา
จ�ำนวน 55 ล้านบาท และจ�ำนวน 10 ล้านบาท
กับธนาคารกสิกรไทย
ไม่มี

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

269,006

ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2557 | 53

รายการ		
		
				

กรรมสิทธิ

มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ 31 ธค.57

3. เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์

บริษัทและ
บริษัทย่อย

24,304

ไม่มี

4. ยานพาหนะ

บริษัทและ
บริษัทย่อย

4,938

ไม่มี

บริษัท

1,307

น.ส.3ก เลขที่ 5241,5242, 5243
จ�ำนองในวงเงิน 80 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลักประกันเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม 2 สัญญา
จ�ำนวน 55 ล้านบาท และจ�ำนวน 10
ล้านบาทกับธนาคารกสิกรไทย

5. งานระหว่างก่อสร้าง
ณ 31 ธค.57 ประกอบด้วยอาคาร และส่วนปรับปรุง
อาคารของ
   - Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน
   - RarinJinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต
   - Let’s Relax สาขาป่าตอง สาย 2
   - Let’s Relax สาขาป่าตอง สาย 3
   - Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วัน ส่วนขยาย
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

ภาระผูกพัน

หน่วย : พันบาท

359,515

หมายเหตุ
*1 ทีด่ นิ มีราคาทุนตามบัญชีอยูท่ ี่ 17,899,106 บาท มีการปรับปรุงมูลค่าจากการประเมินราคาใหม่ รวม 42,042,894 บาท (ปรับปรุง
ในปี 2555 จ�ำนวน 38,593,865 บาท ปรับปรุงในปี 2556 จ�ำนวน 651,546 บาท และปรับปรุงในปี 2557 จ�ำนวน 2,797,483
บาท) รวมเป็นมูลค่าตามบัญชีทั้งสิ้น 59,942,000 บาท มีรายละเอียดการประเมินราคาใหม่ ดังนี้
1.1 น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919 ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีราคาทุนตามบัญชี 5,604,765
บาท ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด โดยนายวัฒนา จ�ำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�ำการ
ประเมินราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ซึ่งท�ำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างบนที่ดิน 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 จ�ำกัด มีหนังสือเลขที่ F013/031 ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 แจ้งเพิ่มเติมการ
ค�ำนวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชี เป็นมูลค่าที่ดิน 43,350,000 บาท และ
มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 38,500,000 บาท
1.2 โฉนดเลขที่ 110538 ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีราคาทุนตามบัญชี 1,427,332 บาท ประเมินราคาโดย
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด โดยนายวัฒนา จ�ำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�ำการประเมินราคาเมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2555 ซึง่ ท�ำการประเมินราคาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สาธารณะ ประเมินมูลค่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ ประกอบ
ด้วยอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นพร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่ 6/67 (ตามทรัพย์สินในข้อ 3.2)ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม
4,600,000 บาท และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด มีหนังสือเลขที่ F013/032 ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 แจ้งเพิ่มเติมการ
ค�ำนวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนทีด่ นิ และอาคาร ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการบันทึกบัญชี เป็นมูลค่าทีด่ นิ 2,172,000 บาท และมูลค่า
สิ่งปลูกสร้าง 2,428,000 บาท
1.3 โฉนดเลขที่ 20725 ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีราคาทุนตามบัญชี 1,988,454 บาท ประเมินราคาโดย
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด โดยนายวัฒนา จ�ำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�ำการประเมินราคาเมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2556 ซึง่ ท�ำการประเมินราคาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สาธารณะ ประเมินมูลค่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ ประกอบ
ด้วยอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย เลขที่ 119/25 (ตามทรัพย์สินในข้อ 3.3) ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม
5,500,000 บาท และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด มีหนังสือเลขที่ F013/056 ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 แจ้งเพิ่มเติมการ
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ค�ำนวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนทีด่ นิ และอาคาร ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการบันทึกบัญชี เป็นมูลค่าทีด่ นิ 2,640,000 บาท และมูลค่า
สิ่งปลูกสร้าง 2,860,000 บาท
1.4 โฉนดเลขที่ 90025 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ มีราคาทุนตามบัญชี 4,411,800 บาท  ประเมินราคาโดย
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด โดยนายวัฒนา จ�ำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�ำการประเมินราคาเมื่อวันที่
29 มีนาคม 2556 ซึ่งท�ำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่ดิน ด้วยวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 7,020,000 บาท
1.5 น.ส.3 ก. เลขที่ 5918 ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีราคาทุนตามบัญชี 1,962,517 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท
ศศิรัชดา จ�ำกัด โดยนางกรุณา แก้วพรสวรรค์ ผู้ประเมินหลัักเป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�ำการประเมินเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558  
ซึ่งท�ำการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 5
ชั้น พร้อมส่วนต่อเติมดาดฟ้า จ�ำนวน 1 คูหา เลขที่ 207/5 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นมูลค่ารวม 4,760,000 บาท แจ้งเพิ่ม
เติมการค�ำนวณมูลค่าประเมินแยกส่วนที่ดินแยกอาคาร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชี เป็นมูลค่าที่ดิน 1,962,517 บาท
และมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 2,797,483 บาท
*2 อาคารโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการท�ำการประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด โดยนายวัฒนา
จ�ำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�ำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ซึ่งท�ำการประเมินราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินเฉพาะตัวอาคารโรงแรมสูง 5 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 3,703.27 ตารางเมตร และสระว่ายน�้ำเนื้อที่
316.95 ตารางเมตร เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนสิ่งปลูก
สร้าง ด้วยวิธีต้นทุน เป็นมูลค่ารวม 84,000,000 บาท
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4.2 สิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร
บริษัทประกอบธุรกิจสปา โดยสาขาส่วนใหญ่เป็นการเช่าพื้นที่อาคารในการด�ำเนินงาน มีมูลค่าตามงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
กรรมสิทธิ	
รายการ			
					
สิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร       บริษัท
(Let’s Relax พัทยา
และสมุย)

     หน่วย : พันบาท

มูลค่าสุทธิตาม			
เงื่อนไข
บัญชี 31 ธค. 57
      4,642
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุน หักค่าตัด
           
จ�ำหน่ายสะสม ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุสัญญาเช่า 

ทั้งนี้ รายการทางบัญชีในส่วนของสิทธิการเช่าที่ดิน จะเป็นเฉพาะสินทรัพย์เช่าที่ต้องช�ำระเงินค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า
โดยระยะในการตัดจ�ำหน่าย เป็นเวลาตามสัญญาเช่ารวมสิทธิในการต่ออายุที่ระบุไว้ในสัญญา
โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีการท�ำสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นอาคารส�ำนักงาน บ้านพักพนักงาน
เทอราพิสต์ และใช้ในการประกอบธุรกิจสปาของบริษัท และใช้ด�ำเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของบริษัทย่อยอยู่ ดังนี้
วันที่ตาม
สัญญาเช่า

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

23 ม.ค. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าอาคารกับ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
นายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์ 2559
อาคารเลขที่ 322/202 และ เป็นการต่ออายุปีที่ 7 – ปีที่ 9
322/203 ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นที่พัก
พนักงานเทอราพิสต์ใน
กรุงเทพ

อาคารเลขที่ 322/202 ค่าเช่า
ปี 2557 – 2559 เดือนละ
30,900 บาท 31,800 บาท
และ 32,800 บาท ตามล�ำดับ
อาคารเลขที่ 322/203 ค่าเช่า
ปี 2557 – 2559 เดือนละ
20,600 บาท 21,200 บาท
และ 21,800 บาท ตามล�ำดับ

-สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดย
แจ้งล่วงหน้าก่อนครบก�ำหนด
สัญญา 60 วัน
- ยกเลิกสัญญาก่อนครบก�ำหนด
ได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
120 วัน
-เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
บริษัทได้ทำ� บันทึกข้อตกลง
ยกเลิกสัญญาให้เช่าอาคารเลขที่
322/203 มีผลตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

1 เม.ย. 2556 บริษัทท�ำสัญญาเช่าอาคารกับ 3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
นายวิธิต อุตสาหจิต
2558
ชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคาร
เลขที่ 483 – 483/6
และชั้นที่ 3 ของอาคารเลขที่
483/6 ซอยสุทธิพร
ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่
ใช้สอย 1,392 ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็นอาคารส�ำนักงาน
ของบริษัท และบริษัทย่อย

ค่าเช่า 104,400 บาท/เดือน
และสามารถปรับค่าเช่าเพิ่ม
ขึ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่าเช่าที่มีผล
บังคับใช้อยู่ ทุก 3 ปี

- ยกเว้นค่าเช่า ระหว่างตกแต่ง
โดยเริ่มคิดค่าเช่า 1 พฤษภาคม
2556 เป็นต้นไป
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว
คราวละ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้า
ก่อนครบก�ำหนดสัญญา 30 วัน
- ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเช่าให้
อยู่ในสภาพดี
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรง
เรือน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
-ผู้เช่ารับผิดชอบค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

26 ส.ค. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าที่ดิน และ 30 ปี
สิ่งปลูกสร้างกับ นางปราณี เริ่มต้น 1 มกราคม 2556
ศุภวัฒนเกียรติ นายณรัล
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2585
วิวรรธนไกร นายธนวัฒน์
อุตสาหจิต นายประเสริฐ
จิราวรรณสถิตย์ นางฐานิศร์
อมรธีรสรรค์ และนายวิบูลย์    
อุตสาหจิต โดยช�ำระค่าเช่าให้
กับห้างหุ้นส่วนสามัญระริน
จินดา ที่บุคคลทั้ง 6 ร่วมกัน
จัดตั้ง ทั้งนี้เป็นที่ดินตามโฉนด
เลขที่ 117, 2875, 8985,
554, 3010, 3009 และ
103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่
รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตาราง
วา เพื่อประกอบธุรกิจสปา
(RarinJinda Wellness Spa
สาขาเชียงใหม่) และที่ดินบาง
ส่วนให้เช่าช่วงต่อบริษัทสยาม
เวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด ในการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ร้านอาหาร (โรงแรมระริน
จินดาเวลเนส สปา รีสอร์ท
และร้านอาหาร Deck1)

ค่าเช่า 241,125 บาท/เดือน
และปรับอัตราเช่าเพิ่มขึ้นไม่
เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าที่มี
ผลบังคับอยู่ทุก 3 ปี

- สามารถต่ออายุได้โดยต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 3 ปี ก่อนครบก�ำหนดสัญญาเช่า
- เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าต้องขนย้าย
ทรัพย์สินของผู้เช้าออกจากพื้นที่เช่า
หากไม่ด�ำเนินการผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้า
ครอบครองทรัพย์ให้เช่า และขนย้าย
ทรัพย์สินของผู้เช่าออกด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้เช่าเอง
- คู่สัญญาต้องท�ำการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ณ ส�ำนักงานที่ดิน โดยผู้เช้า
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทั้งหมด
(ท�ำการจดทะเบียนเช่าแล้วเมื่อวันที่
29 ส.ค. 57)
- ซากอาคาร 4 ชั้นเลขที่ 14/1 และ
เรือนไทย 2 ชั้นเลขที่ 14 ถนนเจริญ
ราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดินผู้เช่าเป็นผู้
ปรับปรุงไม่คิดค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า
- ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุง
พื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพดี
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
- สัญญาใช้แทนสัญญาเดิม ฉบับ ลงวัน
ที่ 1 มกราคม 2556

22 ม.ค. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าและ
3 ปี
บริการพื้นที่กับบริษัท เอเชี่ยน สิน้ สุด 31 มกราคม 2560
ฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด   ต่ออายุ ปีที่ 4 – ปีที่ 6
ตั้งอยู่เลขที่ 184/14 ถนน
ผังเมืองสาย ก  ต�ำบลป่าตอง
อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอยอาคารเอเชี่ยน
ฟอร์จูน ฝั่งร้านค้า เนื้อที่
2,418 ตารางเมตร เพื่อใช้
ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขาป่าตอง
สาย 3)

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

- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้องแจ้ง
ก่อนครบก�ำหนด 6 เดือน
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่า
ภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรม
เนียมอื่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
ตามจริง ในอัตราที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค
ก�ำหนด
- ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่า
ลดลงจาก 172,500 บาท เป็น
150,000 บาท, ค่าบริการลดลงจาก
402,500 บาท เป็น 350,000 บาท
ระหว่างวันที่  1 ก.พ. 57–
31 ม.ค. 58 ตามจดหมายแจ้งปรับลด

วันที่ตาม
สัญญาเช่า

รายละเอียด

ระยะเวลา
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ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น
ฉบับลงวันที่ 13 ม.ค.57
-ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่า
ลดลงจาก 150,000 บาท เป็น
75,000 บาท ค่าบริการลดลงจาก
350,000 บาทเป็น 175,000 บาท
ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.57-31 ธ.ค. 57
ตามจดหมายแจ้งปรับลดฉบับลงวันที่
18 ส.ค.57
-เมื่อวันที่ 24 พ.ย.57 บริษัทได้มีการ
ท�ำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพื้นที่
ในอาคารกับบริษัท เอเชี่ยน ฟอร์จูน
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลง
ชื่อประกอบกิจการค้าจาก “Rarinjinda Wellness Spa” เป็น “Let’s
Relax” ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57
เป็นต้นไป

1 ม.ค. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ 3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2559
พื้นที่กับบริษัท แมนดาริน
โฮเต็ล จ�ำกัด (มหาชน)
พื้นที่ชั้น M ของโรงแรม
แมนดาริน เลขที่ 662  
ถนนพระรามที่สี่
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอย
ประมาณ 1,100 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขาโรงแรม
แมนดาริน)

ค่าเช่าเดือนละ 288,000 บาท
และค่าบริการเดือนละ
192,000 บาท รวมเดือนละ
480,000 บาท และสามารถ
ปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นตามภาวะ
ตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15
ของค่าเช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่
ทุก 3 ปี
เงินประกันสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการรวม 1,920,000
บาท

- สามารถต่ออายุได้ 3 คราว คราวละ
3 ปีโดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6
เดือน
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย
อาคารเฉลี่ยตามพื้นที่
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
ตามที่ใช้จริง โดยคิดค่าไฟฟ้า 5.50
บาท/หน่วย และค่าน�้ำประปา หน่วย
แรก 50 บาท และหน่วยถัดไป 20
บาท/หน่วย

1 ม.ค. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ 3 ปี
พื้นที่กับบริษัท แอล แอนด์ เอช สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2559
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด พื้นที่ใช้สอย ต่ออายุ ปีที่ 7 – ปีที่ 9
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์พอยต์
ราชด�ำริ เลขที่ 153/2 ซอย
มหาดเล็กหลวง 1  
ถนนราชด�ำริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  ส่วนร้าน
ค้า ชั้น 6 และชั้น 8 เนื้อที่ 823
ตารางเมตร
และพื้นที่อาคารจอดรถชั้น 6
เนื้อที่ 80 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(RarinJinda Wellness Spa
สาขาราชด�ำริ)

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

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อน
ครบก�ำหนด 6 เดือน
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่า
ภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรม
เนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย ค่าน�้ำ
ประปา 20 บาท/ลบม.
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บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ 3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
พื้นที่กับกองทุนรวมอสังหาริม- 2559
ทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์ ต่ออายุปีที่ 10 – ปีที่ 12
แอนด์ เฮ้าส์  พื้นที่ชั้นที่ 1-3
อาคารเซนเตอร์พอยต์ เรซิเดนซ์
พร้อมพงษ์ เลขที่ 77 ซอย
สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่รวม
706.82 ตารางเมตร และพื้นที่
อาคารจอดรถชั้น 3 เนื้อที่ 100
ตารางเมตร  เพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา  
สุขุมวิท 39)

27 ม.ค. 2554 บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ
พื้นที่กับบริษัท แอล แอนด์ เอช
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด พื้นที่ชั้น 6
ของศูนย์การค้า Terminal 21
เลขที่ 2, 88 ซอยสุขุมวิท 19
(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอย
ประมาณ 752 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขา  
Terminal 21)

3 ปี
เริ่ม 1 กรกฎาคม 2554
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557
หรือนับตั้งแต่วันที่เปิด
ด�ำเนินการศูนย์การค้า
เป็นต้นไป
(11 ต.ค. 54 – 10 ต.ค. 57)

25 ก.ย. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าพื้นที่และ 3 ปี
สัญญาให้บริการสาธารณูปโภค เริม่ 11 ตุลาคม 2557
สิ้นสุด 10 ตุลาคม 2560
โครงการศูนย์การค้า
Terminal21

ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

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

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อน
ครบก�ำหนด 6 เดือน
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่า
ภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรม
เนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย ค่าน�ำ้
ประปา 20 บาท/ลบม. โดยปรับปรุง
ได้ตามสัดส่วนราคาที่การไฟฟ้า และ
การประปาเปลี่ยนแปลงราคาเรียกเก็บ

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

-หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อน
ครบก�ำหนด 90 วัน
สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3
ปี โดยขึ้นค่าเช่าและค่าบริการไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของค่าเช่าและค่าบริการ
ของปีที่ 3
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่า
ภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรม
เนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
- ผู้ให้เช่าปรับเพิ่มค่าสาธารณูปโภค
รายเดือนเป็น 275 บาท/ตารางเมตร
เมื่อ 1 ตุลาคม 2556

ค่าเช่าเดือนละ 120,320 บาท
เงินประกันสัญญา 721,920
บาท
ค่าบริการเดือนละ 180,480
บาท
ค่าสาธารณูปโภคเดือนละ
206,800 บาท (230 บาท/
ตารางเมตร ปรับเพิ่มได้
ระหว่างอายุสัญญา)
เงินประกันความเสียหาย
1,082,880 บาท

-เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงที่มี
การระบุไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่และ
สัญญาให้บริการสาธารณูปโภค
โครงการศูนย์การค้า Terminal21
ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2554
ทุกประการ
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21 ส.ค. 2555 บริษัทท�ำสัญญาเช่าที่ดิน และ 3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม
สิ่งปลูกสร้างกับบริษัท ภูมิลาภา 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม
เรสซิเด้นท์ จ�ำกัด อาคาร ชั้น 2558
เดียว เลขที่ 108/42 หมู่ 1
ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่
ใช้สอย 1,588 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขาสมุย)

ค่าเช่าและค่าบริการ
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
ช�ำระค่าตอบแทนพิเศษ
3,000,000 บาท
ช�ำระเป็นบัตรก�ำนัลสปา
575,000 บาท

29 ก.ค. 2556 บริษัทท�ำสัญญาเช่าอาคารกับ 2 ปีเริ่มต้น 1 พฤษภาคม ค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท
บริษัท ซันไชน์การ์เด้น พัทยา 2556  สิ้นสุด 30 เมษายน ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
จ�ำกัด
2558
550,000 บาท
อาคารเลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5
ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 500 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขาพัทยา)

เงื่อนไขอื่น
- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อน
ครบก�ำหนด 6 เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว
คราวละ 3 ปี
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่า
ภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรม
เนียมอื่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
และค่าบริการอื่นๆ
- ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีทุก
ประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมด
(เช่น ภาษีโรงเรือน, ภาษีป้ายและภาษี
มูลค่าเพิ่ม)

29 ก.ค. 2556 บริษัทท�ำสัญญาเช่าอาคารกับ 2 ปีเริ่มต้น 1 พฤษภาคม ค่าเช่าเดือนละ 15,600 บาท - ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
บริษัท ซันไชน์การ์เด้น พัทยา 2556  สิ้นสุด 30 เมษายน
จ�ำกัด อาคารชั้นเดียว เลขที่ 2558
240/9 หมู่ที่ 5 ต�ำบลนาเกลือ
อ�ำเภอบางละมุงพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 40 ตารางเมตร เพื่อ
ใช้เป็นห้องพักพนักงานเทอราพิสต์พัทยา
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รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

1 มี.ค. 2555

บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ
พื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี
จ�ำกัด  พื้นที่ใช้สอยอาคาร
พาวิลเลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่
145 ถนนช้างคลาน ต�ำบลช้าง
คลาน อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
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 มีนาคม 2558
และต่ออายุสัญญา เมื่อ 16
กันยายน 2556 สิ้นสุด 15
กันยายน 2559

ค่าเช่า เดือนละ 34,160 บาท
ค่าบริการ เดือนละ 14,640
บาท
เงินค�้ำประกันค่าไฟฟ้า
60,000 บาท
เงินค�้ำประกันค่าน�้ำประปา
4,000 บาท

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อน
ครบก�ำหนด 6 เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ
3 ปี
- ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดย
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน
- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน�้ำ 23
บาท/ลบม. โดยสามารถปรับราคาได้
โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หนังสือค�้ำประกันสัญญาเช่า ใน
วงเงิน 429,000 บาท
- ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก
42,700 บาท และ 18,300 บาท
เหลือ 34,160 และ 14,640 บาท ตาม
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่า
พื้นที่และสัญญาบริการให้ใช้สถานที่ลง
วันที่ 16 กันยายน 2556

5 มี.ค. 2555

บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ
พื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี
จ�ำกัด
พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน
ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145 ถนน
ช้างคลาน ต�ำบลช้างคลาน
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ชั้น 1 ห้อง U 27
เนื้อที่ 150 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขาพาวิล
เลี่ยน)

3 ปี  เริ่มต้น 1 เม.ย. 2555
สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558
และต่ออายุสัญญา เมื่อ 16
กันยายน 2556 สิ้นสุด 15
กันยายน 2559

ค่าเช่า เดือนละ 105,000
บาท
ค่าบริการ เดือนละ 45,000
บาท
เงินค�้ำประกันค่าไฟฟ้า
30,000 บาท
เงินค�้ำประกันค่าน�้ำประปา
2,000 บาท

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อน
ครบก�ำหนด 6 เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ
3 ปี
- ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดย
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน
- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน�้ำ 23
บาท/ลบม. โดยสามารถปรับราคาได้
โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หนังสือค�้ำประกันสัญญาเช่า ใน
วงเงิน 517,500 บาท
- ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก
120,750 บาท และ 51,750 บาท
เหลือ 105,000 และ 45,000 บาท
ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เช่าพื้นที่และสัญญาบริการให้ใช้สถาน
ที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

วันที่ตาม
สัญญาเช่า

รายงานประจำ�ปี 2557 | 61

วันที่ตาม
สัญญาเช่า

รายละเอียด

1  มิ.ย. 2555 บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ
พื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี
จ�ำกัด
พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน
ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145 ถนน
ช้างคลาน ต�ำบลช้างคลาน
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง U 39
และ U40 เนื้อที่รวม 64 ตาราง
เมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขาพาวิล
เลี่ยน)

ระยะเวลา
2 ปี 10 เดือน
สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558
และต่ออายุสัญญา
เมื่อ 16 กันยายน 2556
สิ้นสุด 15 กันยายน 2559

ค่าเช่าและค่าบริการ

เงื่อนไขอื่น

ค่าเช่า
เดือนละ 17,920 บาท
ค่าบริการ
เดือนละ 7,680 บาท
เงินค�้ำประกันค่าไฟฟ้า
20,000 บาท
เงินค�้ำประกันค่าน�้ำประปา
2,000 บาท

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อน
ครบก�ำหนด 6 เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ
3 ปี
- ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดย
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน
- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน�้ำ 23
บาท/ลบม. โดยสามารถปรับราคาได้
โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หนังสือค�้ำประกันสัญญาเช่า ใน
วงเงิน 96,000 บาท
- ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก
22,400 บาท และ 9,600 บาท เหลือ
17,920 และ 7,680 บาท ตามบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และ
สัญญาบริการให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16
กันยายน 2556

16 ก.ย. 2556 บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ 3 ปี
พื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี
สิน้ สุด 15 กันยายน 2559
จ�ำกัด พื้นที่ใช้สอยอาคาร
พาวิลเลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่
145 ถนนช้างคลาน ต�ำบลช้าง
คลาน อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น A-G และ
A-2 ห้อง U14-U16, U32,
U35, U35/1, U36 และ U37
รวม 8 ยูนิต เนื้อที่รวม 332
ตารางเมตร  เพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา
พาวิลเลี่ยน)

ค่าเช่า
เดือนละ 89,040 บาท
ค่าบริการ
เดือนละ 38,160 บาท

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อน
ครบก�ำหนด 6 เดือน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ
3 ปี
- ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดย
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน
- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน�้ำ 23
บาท/ลบม. โดยสามารถปรับราคาได้
โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- มีหนังสือค�้ำประกันสัญญาเช่า
ประกันค่าไฟฟ้า และน�ำ้ ประปา ใน
วงเงิน 489,600 บาท

1 พ.ค. 2557

ค่าเช่า 200,000 บาท/เดือน
เริ่มช�ำระค่าเช่างวดแรก
เดือนมกราคม 2558
เงินประกันการเช่า
600,000 บาท
ค่าบริการพื้นที่ 300,000
บาท/เดือน
เริ่มช�ำระค่าบริการพื้นที่งวด
แรกเดือนมกราคม 2558
เงินประกันค่าบริการพื้นที่
900,000 บาท

- ตกแต่งช่วงเดือน พ.ค.57-ต.ค. 57
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ
3 ปี
- หากต่อสัญญาขึ้นค่าเช่าและค่า
บริการไม่เกิน 15% ของค่าเช่าและค่า
บริการในปีที่ 3
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่า
ภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรม
เนียมอื่นๆ เฉลี่ยตามพื้นที่
-เมื่อวันที่ 1 ก.ย.57 บริษัทท�ำบันทึก
ข้อตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการ
โดยบริษัท คิว.เอช.อินเดอร์เนชั่นแนล

บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ 3 ปี
พื้นที่กับบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์ เริม่ ต้น 1 พฤศจิกายน 2557
เนชั่นแนล จ�ำกัด  พื้นที่ชั้น 30 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2560
และบางส่วนของชั้น 31 อาคาร
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เพลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุนวัน
กรุงเทพฯ  เนื้อที่รวม 1,087
ตารางเมตร  เพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจสปา (RarinJinda
Wellness Spa สาขาเพลินจิต)
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าเช่าและค่าบริการ

15 พ.ค. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ 3 ปี เริ่มต้น 21 มิถุนายน
พื้นที่กับบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ 2557 สิ้นสุด 20 มิถุนายน
จ�ำกัด
2560
โครงการศูนย์การค้า Hua Hin
Market Village ชั้น 2 ห้อง
E201 และ E201_TERRACE
ชั้น 3 ห้อง A313 และ E301
พื้นที่รวม 743 ตรม. เลขที่
234/1 ถนนเพชรเกษม ต�ำบล
หัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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)

5 ก.ย. 2557

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
ช�ำระเงินอุดหนุนการศึกษา
ในการท�ำสัญญาเช่า
1,387,980 บาท ณ วันจอง
สิทธิ

3 ปี
บริษัทท�ำสัญญาเช่าและ
บริการพื้นที่กับจุฬาลงกรณ์
เริม่ ต้น 1 สิงหาคม 2557
สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัย
โครงการสยามสแควร์ วัน
ชั้น 6 ห้อง SS 6032 พื้นที่
424.43 ตรม. ถนนพระราม 1
กรุงเทพฯ
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax
สาขาสยามสแควร์วัน)

31 ต.ค.2557 บริษัทท�ำหนังสือจองสิทธิการ 3 ปี
เช่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการสยามสแควร์วัน ชั้น 6
ห้อง SS6041 พื้นที่ประมาณ
321.29 ตร.ม. พระราม1
กรุงเทพฯ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
สปา (Let’s Relax สาขาสยาม
สแควร์วัน เฟส 2)

เงื่อนไขอื่น
จ�ำกัด ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ ฉบับลงวัน
ที่ 1 พฤษภาคม 2557 ให้กับบริษัท
แอล แอนด์ เอช โฮเทล เมเนจเมนท์
จ�ำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557
เป็นต้นไป
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3
ปี โดยต้ อ งแจ้ ง ล่ ว งหน้ า ก่ อ นครบ
ก�ำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 180 วัน
- หากต่อสัญญาขึน้ ค่าเช่าและค่าบริการ
พื้นที่ไม่เกิน 15% ของค่าเช่าและค่า
บริการในปีที่ 3
- ค่ า บริ ก ารส่ ว นกลาง ปรั บ ได้ ต าม
นโยบายของผู้ให้เช่าก�ำหนด ตามภาระ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยทางตรงที่เกิดขึ้น
- ผู ้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย
เฉลีย่ ตามพืน้ ที่ ค่าไฟฟ้า และน�ำ้ ประปา
ช�ำระตามจ�ำนวนทีใ่ ช้จริง ตามอัตราทีผ่ ู้
ให้ บ ริ ก ารเป็ น ผู ้ ก� ำ หนด ปั จ จุ บั น ค่ า
ไฟฟ้า 5.02 บาทต่อหน่วย และค่า
ประปา 20.50 บาทต่อหน่วย
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ
3 ปี โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบ
ก�ำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขอื่นๆ
เป็นไปตามที่ผู้ให้เช่าก�ำหนด
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่า
ภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เฉลี่ย
ตามพื้นที่
- ค่าไฟฟ้าและน�้ำประปาตามปริมาณ
การใช้จริง โดยค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5
บาท และค่าประปายูนิตละ 20 บาท
ทั้งนี้กรณีที่ค่าบริการที่คิดจากแหล่ง
บริการภายนอกเหล่านี้ขึ้นราคา ผู้ให้
บริการสามารถปรับปรุงราคาได้โดยมี
หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบไม่
น้อยกว่า 7 วัน
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4.3.1 ข้อก�ำหนดหลัก

1. ค�ำจ�ำกัดความ ในนโยบายนี้
1) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2) “บริษัทย่อย”  “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับที่ก�ำหนด
ไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการก�ำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออก
และการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
2. นโยบายนี้นอกจากให้ใช้กับกรณี “บริษัทฯ” เป็นผู้ลงทุนแล้ว ยังให้น�ำไปใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีการลงทุน
ในบริษัทอื่นจนท�ำให้บริษัทอื่นนั้นมีสถานะเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ “บริษัทฯ “ ทางอ้อมในทุกๆ ทอด ด้วย

4.3.2 ธุรกิจที่จะพิจารณาลงทุน

1. บริษัทที่อยู่ในข่ายพิจารณาลงทุน
1) ไม่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือมีส่วนสนับสนุนการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
2) ไม่ประกอบธุรกิจที่ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ด�ำเนินการอยู่ก่อนแล้ว
3) มีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้อย่างจ�ำเป็น และเหมาะสม
4) “บริษทั ฯ” “บริษทั ย่อย” และ “บริษทั ร่วม” จะไม่ถอื หุน้ ย้อนกลับไปยังบริษทั ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ของตนในลักษณะ
ที่เป็นการถือหุ้นไขว้ ยกเว้นมีเหตุจ�ำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายจนท�ำให้บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. บุคคลที่บริษัทฯ จะพิจารณาร่วมลงทุนด้วย
1) บริษัทฯ จะไม่ร่วมลงทุนกับ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” เว้นแต่มีเหตุจำ� เป็น ทั้งนี้ให้บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งนั้นร่วมลงทุนในจ�ำนวนที่ไม่ทำ� ให้บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
2) หลักเกณฑ์พื้นฐานที่บริษัทฯ ใช้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะร่วมลงทุนด้วย เป็นดังนี้
- ไม่มีประวัติการกระท�ำการที่ผิดกฎหมาย
- มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ในวงกว้าง ที่จะช่วยสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่จะลงทุนร่วมกันนั้นได้เป็นอย่างดี
3. สัดส่วนหรือจ�ำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
1) ถ้าไม่เป็นการขัดกับข้อก�ำหนดอืน่ ใด บริษทั ฯ ควรถือหุน้ ในบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนนัน้ ในทางตรง และ/หรือ
ทางอ้อมรวมกันแล้วในสัดส่วนหรือในลักษณะที่บริษัทฯ สามารถควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและ
บริหารกิจการของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนได้หรือจะได้รับประโยชน์อย่างอื่นซึ่งบริษัทฯ ต้องการ
2) จ�ำนวนเงินลงทุนในแต่ละธุรกิจให้ผมู้ อี ำ� นาจอนุมตั เิ ป็นไปตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านเรือ่ งอ�ำนาจด�ำเนินการของ
บริษัทฯ

4. การช่วยเหลือทางการเงินอื่นใดต่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1) การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่ไปลงทุน ต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ใช้อยู่ในตลาดหรือที่ใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดส�ำหรับลูกค้าชั้นดีหรือลูกค้าทั่วไป หรือสูงกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทผู้ ให้กเู้ ล็กน้อย
เพื่อบริษัทผู้ให้กู้จะได้ไม่เสียเปรียบและจะได้ขจัดข้อสงสัยในเรื่องการถ่ายโอนทรัพย์สิน
2) ให้ “บริษัทฯ” ค�ำ้ ประกันได้เฉพาะกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่ “บริษัทฯ” ถือหุ้นโดยตรงเท่านั้น และ
เงื่อนไขการค�้ำประกันต้องสมเหตุสมผลกับหนี้ที่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้นได้รับ ทั้งนี้วงเงินที่บริษัทฯ ค�ำ้ ประกันต้อง
ไม่เกินสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ
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5. การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1) บริษัทฯ ควรมีตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมโดยจ�ำนวนตัวแทนของ
บริษัทฯ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอย่างน้อย
2) กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ควรให้มีตัวแทนของบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
เสมอ
3) ตัวแทนของบริษทั ฯ ควรจะมีสทิ ธิเ์ ข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านบัญชีและการเงิน
4) ในกรณีทบี่ ริษทั ย่อยตกลงเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ  
บริษัทจะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับการท�ำรายการดังกล่าว
6. ขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนและการประเมินผล
1) การด�ำเนินการอนุมัติการลงทุน
การอนุมตั กิ ารเข้าลงทุนซือ้ หุน้ ควรมีการประเมินความคุม้ ค่าหรือความเป็นไปได้ของการลงทุนโดยการประเมิน
ดังกล่าวจะมีขอบเขตและรายละเอียดเพียงใดให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงการลงทุนดังกล่าว ก่อนเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2) การประเมินผลการลงทุน
- ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม�่ำเสมอ และสรุป
ผลการด�ำเนินงานเป็นรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้ความเห็นและน�ำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษทั
ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
- ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประสานงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการอ�ำนวยความ
สะดวกให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าชมกิจการหรือซักถามการด�ำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้
- ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ด�ำเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบ
การปฏิบัติตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ในกรณีของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประสานงานกับ
ตัวแทนของบริษทั ฯ ในบริษทั นัน้ ๆ ให้จดั ส่งเอกสารให้เพียงพอทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในหรือฝายตรวจสอบภายในจะสามารถ
ตรวจสอบได้
- ให้ผตู้ รวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ น�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รายงานและให้ความเห็นต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.4 นโยบายการเปิดสาขาใหม่
ทั้งนี้ในการเปิดสาขาสปาแห่งใหม่จะด�ำเนินการโดยบริษัท หรือหากมีโครงการโรงแรมแห่งใหม่ในอนาคตก็จะด�ำเนินการ
โดยบริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จ�ำกัด บริษัทย่อยที่ดำ� เนินธุรกิจโรงแรมที่เชียงใหม่อยู่แล้ว
ด้วย

โดยในการที่บริษัทจะเปิดสาขาเพิ่มเติมในแต่ละแห่งทางฝ่ายบริหารจะท�ำการศึกษาข้อมูลถึงความเหมาะสมประกอบไป

- พื้นที่โดยรอบของสาขาที่จะเปิดว่าเป็นแหล่งที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาใช้บริการได้สะดวก
- ขนาดพื้นที่อาคารที่จะใช้ด�ำเนินการสาขาเหมาะสม และเพียงพอส�ำหรับการเปิดสาขา
- ราคาค่าเช่า และค่าบริการของพืน้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ในระยะเวลาปานกลาง คือ
รวมระยะเวลาเช่าและการต่ออายุแล้วสามารถเช่าได้ประมาณ 6 - 9 ปี
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- สามารถจัดหาที่พักให้พนักงานเทอราพิสท์ของบริษัทได้ ในพื้นที่ใกล้เคียงในราคาไม่แพง
- จัดท�ำประมาณการทางการเงินแล้ว คาดว่าสาขาจะสามารถท�ำก�ำไรได้ และมีจุดคุ้มทุนไม่เกินระยะเวลา 3-4 ปี
ส�ำหรับในกรณีการจะเปิดกิจการโรงแรมเพิม่ เติมของบริษทั ย่อยนัน้   หากจะท�ำการลงทุนเพิม่ เติมจะเป็นโรงแรมในลักษณะ
ของ Wellness Spa Resort ขนาดเล็ก แบบ Low Rise ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ห้องพัก โดยประมาณ 50 ห้องพัก จะท�ำให้เกิดความ
คุ้มค่าในการลงทุน โดยจะท�ำเป็นโรงแรมเพื่อสุขภาพคู่ไปกับสปาของบริษัท เพื่อสนับสนุนธุรกิจร่วมกันเท่านั้น ซึ่งบริษัทและบริษัท
ย่อยไม่มีนโยบายจะเน้นท�ำธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้การด�ำเนินการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
ชัดเจน การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ แหล่งเงินทุน และโอกาสของการลงทุนในขณะนั้นๆ โดยไม่มีข้อก�ำหนดตายตัวว่า
จะท�ำการลงทุนในพืน้ ทีข่ องบริษทั เอง หรือบนทีด่ นิ เช่า อย่างไรก็ตามหากเป็นการด�ำเนินการบนทีด่ นิ เช่าก็จะต้องมีสญ
ั ญาเช่าไม่นอ้ ย
กว่า 30 ปี และให้สทิ ธิในการเช่าต่อเนือ่ งได้ เพือ่ ใช้ให้คมุ้ ค่ากับการลงทุนก่อสร้างโรงแรมทีต่ อ้ งใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก และมีจดุ คุม้
ทุนที่นานกว่า
ทัง้ นี้ จากข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสาขาดังกล่าวทางฝ่ายบริหารเห็นว่ามีเหมาะสมทีจ่ ะลงทุน ก็จะน�ำ
เข้าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด�ำเนินการลงทุนสาขาดังกล่าวต่อไป

5

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ หรือมีคดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่
คดีมีผลกระทบด้านลบ หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส่วนที่ 2

การจั
ด
การ
และการกำ�กับดูแลกิจการ

6

ข้อมูลหลักทรัพย์เเละผู้ถือหุ้น
6.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียน และทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท  เรียกช�ำระแล้ว 142.5ล้านบาท โดยคิดเป็นจ�ำนวน
หุ้นสามัญ 570 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

6.2 ผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557  บริษัทมีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้
ล�ำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.  	

2. 	

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.  
11

จ�ำนวนหุ้น

กลุ่มอุตสาหจิต 		
นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
78,640,000
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ           
60,720,000
นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์
              60,720,000
นายธนวัฒน์  อุตสาหจิต
24,560,000
นายณภัทร  วิวรรธนไกร
20,260,000
นายณรัล  วิวรรธนไกร
20,240,000
นายณรุจ  วิวรรธนไกร
20,870,000
รวม
            286,010,000
กลุ่มจิราวรรณสถิตย์
นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิตย์
78,640,000
น.ส.พรพิศ   จิราวรรณสถิตย์
18,000,000
นางประอร  จิราวรรณสถิตย์   
18,000,000
รวม
          114,640,000
นางสาวรังสิมา  วิเศษสุทธิชัย
15,400,000
กลุ่มสถิตย์ถาวรชัย
น.ส. สมคิด  สถิตย์ถาวรชัย
4,046,600
นายพรเทพ  สถิตย์ถาวรชัย
3,882,000
รวม
7,928,600
นางศิริพร  เจริญงาม
7,474,900
น.ส.ณิดา พฤกษาธีระกุล
3,800,000
น.ส. วราภรณ์  ตันติธนวัฒน์
3,000,000
น.ส. นลินี ทองแท้
3,000,000
น.ส. สุวารี สันธทรัพย์
2,596,000
นายชัยอนันต์  ศิริเผ่าสุวรรณกุล
2,590,000
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
          123,560,500
รวม			         570,000,000

ร้อยละ            		
13.80
10.65
10.65
4.31
3.55
3.55
3.66
50.17
13.80
3.16
3.16
20.11
2.70
0.71
0.68
1.39
1.31
0.67
0.53
0.53
0.46
0.45
21.68
100.00

6.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี ส�ำรองตามกฎหมาย และส�ำรองอื่น
(ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั   ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึงความต้องการกระแสเงินสด และเงินทุนส�ำรองส�ำหรับการลงทุน และการ
ด�ำเนินกิจการในอนาคตของบริษัท  นโยบายการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ

7

โครงสร้างการจัดการ
7.1 โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ� นวยการ
ฝ่ายบัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการ
แผนกบัญชี

ผู้จัดการ
แผนกขาย
การตลาด

ผู้จัดการ
แผนกการเงิน
ผู้จัดการ
แผนกบุคคล
ผู้จัดการ
แผนกธุรการ
ผู้จัดการ
แผนกไอที
ผู้จัดการ
แผนกซอฟท์แวร์

ผู้จัดการ
แผนกจัดซื้อ

ผู้จัดการ
แผนกอาคารและ
สถานที่

ผู้จัดการ
แผนกปฎิบัติการ
ผู้จัดการ
แผนกสโตร์
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7.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มีจ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล					
1.   นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ
2.   นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
3.   นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์
4.   นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์  
5.   นายณรัล วิวรรธนไกร
6.   นายจักรพัชร์  จิราวรรณสถิตย์
7.   นางสาวรัตน์ปาลี  ศุภวัฒนเกียรติ
8.   นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ
9.   นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย
10.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
11.  นางสุภี พงษ์พานิช

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ /กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  
ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัตน์ปาลี  ศุภวัฒนเกียรติ  เป็นกรรมการบริษัท และนางสุภี  พงษ์พานิช เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท
2. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์ และนางสาวรัตน์ปาลี   ศุภวัฒนเกียรติ ได้แจ้งลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัท โดยการลาออกดังกล่าวมีผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
จากการทีน่ ายจักร์พชั ร์ จิราวรรณสถิตย์ และนางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ ได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มี
อ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็น “นายวิบูลย์  อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์  หรือ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท”

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ล�ำดับที่ รายชื่อกรรมการ					
ปี 2557
					
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
  
1
นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ
10/10
2
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
10/10
3
นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์
10/10
4
นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์  
10/10
5
นายณรัล  วิวรรธนไกร
9/10
6
นายจักรพัชร์   จิราวรรณสถิตย์
8/10
7
นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ
3/10
8
นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ
8/10
9
นายชัยยุทธ   เทียนวุฒิชัย
9/10
10
ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์
9/10
11
นางสุภี  พงษ์พานิช
4/10
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หมายเหตุ -นางสาวรัตน์ปาลี  ศุภวัฒนเกียรติ  และนางสุภี  พงษ์พานิช ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ให้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังได้รับการ
แต่งตั้งจ�ำนวน 4 ครั้ง

7.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำ� นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

		
ชื่อ-สกุล			
1.  นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ
2.  นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย
3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
		
ชื่อ-สกุล						
ปี 2557
						
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.  นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ
8/8
2.  นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย
8/8
3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์
8/8

7.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มีจ�ำนวน  5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล					
ต�ำแหน่ง
		
1.  นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2.  นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิตย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
3.  นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์  
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
4.  นายณรัล  วิวรรธนไกร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5.  นายจักรพัชร์  จิราวรรณสถิตย์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
		
ชื่อ-สกุล						
ปี 2557
						
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1. นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
22/22
2. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์
22/22
3. นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์  
22/22
4. นายณรัล  วิวรรธนไกร
17/22
5. นายจักรพัชร์  จิราวรรณสถิตย์
16/22
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7.5 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีคณะผู้บริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล					
ต�ำแหน่ง
1.  นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.  นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์
กรรมการผู้จัดการ
3.  นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์  
รองกรรมการผู้จัดการ  
4.  นายณรัล   วิวรรธนไกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5.  นางสาวลดาพร   ลิมปการณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

7.6 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง  นางดิสยา  
วิวรรธนไกร ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยอ�ำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้
1.  จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
		
2.   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
3.  ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

7.7     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
7.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ดังนี  ้
											(หน่วย:บาท)
ต�ำแหน่ง			   ค่าตอบแทนรายเดือน	     เบี้ยประชุมต่อครั้ง	       โบนัสประจ�ำปี
ประธานกรรมการ
20,000
10,000
300,000
กรรมการ
10,000
10,000
200,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
300,000
กรรมการตรวจสอบ
15,000
10,000
200,000
หมายเหตุ

• หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งมากกว่า 1 ต�ำแหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
อัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
• หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งมากกว่า 1 ต�ำแหน่งในบริษัท   ให้กรรมการท่านนั้นได้รับโบนัสประจ�ำในอัตราที่
สูงสุดอัตราเดียว
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• กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการของบริษัทอีก

ส�ำหรับในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม
ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 									              ปี 2557		
รายชื่อกรรมการ				
ต�ำแหน่ง				           ค่าตอบแทน
								        รายเดือน (บาท)      ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1.  นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ
ประธานกรรมการ
152,000
    72,000
2.  นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
กรรมการ
  64,000
    76,000
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.  นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์
กรรมการ
  32,000
    72,000
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
4.  นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์  
กรรมการ
  32,000
    72,000
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
5.  นายณรัล  วิวรรธนไกร
กรรมการ
  32,000
    62,000
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
กรรมการ
112,000
6.  นายจักรพัชร์   จิราวรรณสถิตย์
    68,000
กรรมการบริหาร  
7. นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ
กรรมการ
  40,000
    30,000
8.  นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ
224,000
  124,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
9.  นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย
กรรมการ
152,000
  134,000
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
152,000
10.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์
  134,000
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
11.  นางสุภ  ี พงษ์พานิช
กรรมการอิสระ
  40,000
    40,000
        1,032,000
884,000
รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ในปี 2557 บริษัทมีผู้บริหาร 1 ท่าน ลาออกไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 และบริษ้ทได้รับผู้บริหารใหม่ในต�ำแหน่งเดิม
เริ่มปฎิบัติงานเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ท�ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน  โดยบริษัทมีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและโบนัส จ�ำนวน  13,812,700 บาท
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7.7.2 ค่าตอบแทนอื่น		

ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม
และประกันสุขภาพ (ไม่รวมเงินเดือนและโบนัส) จ�ำนวนทั้งสิ้น  331,760 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ไม่รวมผู้บริหาร มีดังนี้
SPA
ที่
แผนก		    จ�ำนวนพนักงาน (คน)
1
แผนกบัญชี                13
2
แผนกการเงิน
2
3
แผนกบุคคล
3
4
แผนกธุรการ                   3
5
แผนก IT
1
6
แผนก Software              1
7
แผนกจัดซื้อ                    3
8
แผนกอาคารและสถานที่     3
9
แผนกการตลาด            5
10
แผนกปฏิบัติการ              119
11
แผนกสโตร์                    5
รวม
          158
SWR
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แผนก			
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายบริหาร           
2
แผนกบัญชี           
6
แผนกบุคคล                     
1
แผนกการตลาด            
1
แผนกปฎิบัติการ              
1
แผนกต้อนรับ                    
11
แผนกครัว               
21
แผนกแม่บ้าน                    
18
แผนกช่าง                       
5
แผนกห้องอาหาร ( DECK 1 )
17
รวม
83
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SWL
ที่
1
2
3
รวม

แผนก				
ฝ่ายบริหาร                 
แผนกผลิตภัณฑ์
แผนกสโตร์                  

SWE
ที่
แผนก				
1
ฝ่ายบริหาร                  
2
แผนกอาจารย์                   
รวม              

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
1
2
3
6
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
1
3
4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 158 คน โดยในปี 2557 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  ได้แก่ เงินเดือน  ค่านายหน้า  โบนัส  กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และ
ค่าล่วงเวลา เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 33,195,576.96 บาท
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 กับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอ มาสเตอร์พูล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว
ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี นโยบายในการพัฒนาบุคคลากร
บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานในระดับผู้จัดการ
ฝ่ายด�ำเนินการถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสังกัดที่ตนเองดูแลอยู่ และพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ
สามารถ สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และลูกค้าต่อไป  ดังต่อไปนี้
จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน ในระดับผู้จัดการฝ่าย
ปีละ 1 ครั้ง
จัดอบรมระบบเอกสารบริการ (สต็อค, รายงานขาย)  ให้แก่ผู้จัดการส่วน ขึ้นไป
ปีละ 1 ครั้ง
จัดอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมของบริษัท
ปีละ 1 ครั้ง
จัดอบรมมารยาทในการบริการลูกค้า
ปีละ 1 ครั้ง
โดยมีการจัดอบรมในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ ส�ำนักงานใหญ่ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ วี า่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการด�ำเนิน
งานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่
พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น
โดยครอบคลุมเนื้อหาหลัการส�ำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลักการส�ำคัญตั้งแต่
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ ริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินงานใด ๆ ของบริษัท กระท�ำ
ด้วยความเป็นธรรม และค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้ระเบียบปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการส�ำคัญตามหลักการก�ำกับดูและกิจการทีด่ ี (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)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)
บริษัท ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัท และการได้รับ
ข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้น คณะ
กรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้
1. บริษัท จะท�ำการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ ระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 หรือ 14 วัน  แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
2. มีนโยบายในการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะใช้และจัดเตรียมสถานที่
ที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาใน
การประชุมอย่างเพียงพอ
3. ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้   บริษทั จะแถลงให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงวิธกี ารใช้สทิ ธิลงคะแนน  และสิทธิในการแสดงความ
เห็น รวมทัง้ การตัง้ ค�ำถามใดๆ ต่อทีป่ ระชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทัง้ นี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ ค�ำถามในทีป่ ระชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะ
สม โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุมด้วย
4. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยน�ำข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้า  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาใน
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การศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัท ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริษัท
5. บริษทั อาจใช้เทคโนโลยีมาใช้กบั การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้การประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
6. บริษทั อาจจัดให้มบี คุ คลทีเ่ ป็นอิสระ เป็นผูต้ รวจนับคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
7. การจดบันทึกรายงานการประชุม บริษัทจะด�ำเนินการให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งภายหลังจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท อาจมีการบันทึกวีดิทัศน์  ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัท
จะน�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไป
ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
8. บริษัทจะเปิดเผยมติการลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่สาธารณชนทราบในวันท�ำการถัดไปบน website ของ
บริษัท
9. บริษทั จะท�ำการเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการได้รบั เงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีทมี่ กี าร
จ่ายเงินปันผล) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ เพือ่ ให้ได้รบั เงินปันผลตรงเวลาและป้องกันปัญหาเรือ่ งเช็คช�ำรุด สูญหาย หรือส่ง
ถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
10. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือ หุ้น
1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง
11. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปี โดยบริษทั จะด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารประกอบค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีทคี่ รอบคลุมเนือ้ หาสาระทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทอย่างชัดเจน และครบถ้วน
12. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะท�ำการจัดท�ำงบการเงินที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ และครอบคลุมสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยงบการเงินของบริษทั ได้ผา่ น
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจัดท�ำรายละเอียดการ
ค�ำนวณเงินปันผลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนือ้ หาสาระส�ำคัญต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่น นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทจะอธิบายถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นหากบริษัท
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทเคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อ
อนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง รอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยบริษทั จะด�ำเนินการจัดท�ำ ราย
ละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระ ส�ำคัญ
ต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่น ชือ่ ประวัติ จ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งและผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการ
บริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การถือหุ้นในบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และก�ำหนดค�ำนิยามกรรมการ
อิสระ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนั้นจะผ่านการพิจารณากลั่น
กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะด�ำเนินการจัดท�ำ ราย
ละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส�ำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามต�ำแหน่งและ/หรือ หน้าที่ความรับผิด
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ชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทน
กรรมการทีถ่ กู เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั นิ นั้ ได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และอนุมตั คิ า่ สอบบัญชี โดยบริษทั จัดท�ำรายละเอียดข้อมูล
ที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส�ำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อผู้สอบบัญชีและ
ส�ำนักงานสอบบัญชีทสี่ งั กัด ความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี จ�ำนวนปีทผี่ สู้ อบบัญชีรายนัน้ เป็นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริษทั ค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจน  ระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
กับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจาก
คณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้า
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระส�ำคัญของบริษัท   โดยการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทนั้นจะค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งหมด
18. บริษัทจะด�ำเนินการจัดท�ำรายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกต้องในกรณีที่มีการเพิ่มทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา
สาระส�ำคัญต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่น วัตถุประสงค์และความจ�ำเป็นในการเพิม่ ทุน วิธกี ารและเงือ่ นไข
ของการเพิ่มทุน ผลกระทบของการเพิ่มทุนที่มีผลต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่น
กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินการ
ของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายดังนี้
1. อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ รวมถึงมีการ
ก�ำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
3. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระทีก่ ำ� หนดโดยไม่เปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญหรือเพิม่ วาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เว้นแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบโดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
4. เพิ่มการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง   โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
ชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
6. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภาย
หลัง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
7. มีการก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าว
ให้ทกุ คนในบริษทั ถือปฏิบตั ิ และได้กำ� หนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
และมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
8. ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารบริษัท รายใดมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการเข้าท�ำรายการใดๆ
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ให้บุคคลนั้นเปิดเผยความมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทได้
อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้บันทึกความมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
9. คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายที่สิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
10. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือ
หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง
11. บริษัทจะท�ำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้ง website ของบริษัท
12. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
13. บริษทั จะด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทัง้ มีความ
เห็นของคณะกรรมการบริษทั ในทุกวาระ โดยส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีทขี่ อ้ บังคับ ประกาศ
ค� ำ สั่ ง หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทาง website ของ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
14. บริษัทจะด�ำเนินการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม
และแจ้งขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้มกี ารก�ำหนดเป็นล�ำดับขัน้
ตอนอย่างชัดเจน มีการน�ำเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษทั ได้อำ� นวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามรถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า ก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
15. บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดต่างๆ และการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
16. บริษทั ได้อำ� นวยความสะดวก และ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เช่น การประชุมด�ำเนินตามล�ำดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซัก
ถามอย่างเพียงพอ
17. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษทั ได้อำ� นวยความสะดวกโดยจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ซึง่ เป็นรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ website ของบริษัท และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ ของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือ
หุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
18. บริษัทจะด�ำเนินการจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

บริษทั ตระหนักและรับรูถ้ งึ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่  ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
บริษทั ได้รบั การสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ซึง่ สร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�ำไรให้บริษทั ซึง่ ถือว่าเป็นการสร้าง
คุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีสวนได้เสียแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงที่มีกับ
บริษัท ในการนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงก�ำหนดให้
พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ดี และมีการน�ำเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง
3. รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตัง้ อยูบ่ นพืน้
ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�ำเนิน
การใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
5. บริษัท ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
			

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัท ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดย
เฉพาะในการกระท�ำธุรกรรม บริษัท จะหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด�ำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันในขอบเขตทีเ่ หมาะสมและสามารถท�ำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในทีส่ าธารณะต่างๆ
การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
2. ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
			

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการ
บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัท จึงก�ำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�ำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ
4. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�ำ่ เสมอ อาทิเช่น การจัดอบรม
สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
5. ก�ำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงานผลการปฏิบัติ
งาน และความสามารถของบริษัท ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
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6. หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
7. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงาน และก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

บริษัท มุ่งด�ำเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�ำเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�ำเนินงานดังนี้
1.  มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และ
ใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท ค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2.  ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
3.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มี
การกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสือ่ สารช่องทางอืน่ ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ ว
กับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
4.   จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�ำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
5. รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
ด้วยความเสมอภาค และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
- จัดท�ำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
- จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และ
  ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ตกลงกัน  
2. บริษัท มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพ
ของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

บริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพือ่ สร้างความเชือ่ ถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยบริษทั ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้
2 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้า
หนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
4. หากเกิดกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงกันไว้ได้ บริษทั จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท มุ่งด�ำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน  และเป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจภายใต้การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�ำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
4. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

บริษทั ให้ความส�ำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีวา่ บริษทั เปรียบเสมือนส่วนหนึง่ ของสังคมทีจ่ ะร่วมก้าว
เดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความยัง่ ยืนสืบไป บริษทั จึงได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ควบคู่
ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสภาพสิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญและปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับเกีย่ วกับ
สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
2. มีนโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
5. ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำ� เนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ชุมชน
6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัท เข้าไปด�ำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต

บริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้
1. ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
ทางที่มิชอบ หรืออาจท�ำให้บริษัท เสียประโยชน์อันชอบธรรม
2. พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท�ำ หรือ  ละเว้น
การกระท�ำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดทางกฎหมาย
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน website ของ
บริษัท หรือ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและ
เก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด�ำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)
บริษัทตระหนักดีถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายดังนี้
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1. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบ
การของบริษทั ทีต่ รงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�ำ่ เสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบ
การที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน website ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน
ช่องทางเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน สือ่ เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ได้รบั ทราบ
ข้อมูลของบริษทั ได้อย่างทัว่ ถึง และจะท�ำการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
3. บริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ ผู้
ถือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หรือภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุม
เพือ่ วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ รวมทัง้ จะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผถู้ อื หุน้
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และwebsite ของบริษทั นอกจาก
นีบ้ ริษทั ยังให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสารเป็นประจ�ำ 
โดยผ่านช่องทาง website ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บน website ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�ำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้น
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. บริษัท ให้ความส�ำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของ
บริษทั โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซงึ่ เป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป และ
ผ่านการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
5. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) จ�ำนวนครั้งของ
การประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้
บริหารระดับสูงในรายงานประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
6. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน website ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท งบการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทแบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี
โครงสร้างการถือหุน้ หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายต่าง ๆ ของบริษทั กฎบัตรของคณะกรรมการ
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณส�ำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้วางนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการไว้โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้างและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ
บังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึง
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ปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
          กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถ
ตั้งค�ำถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้กำ� หนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการฯ
บริษัท ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท มีการก�ำหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. มีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรือ่ งเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการก�ำหนดวาระให้ชดั เจน ทัง้ นี้ เลขานุการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ลให้กรรมการได้รบั เอกสารการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส�ำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลง
คะแนน
3. คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ
บริษทั สามารถติดต่อเลขานุการบริษทั ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษทั มีหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
4. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียง
พอส�ำหรับคณะกรรมการทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นส�ำคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุป
ความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นเพือ่ อภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึง
ผลการประชุมด้วย
6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท�ำความรู้จักผู้บริหาร
ระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ใน
ที่ประชุมในวาระดังกล่าว
8. การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเองของกรรมการ
ภายหลังจากบริษทั เป็นบริษทั มหาชน และการน�ำหุน้ ของบริษทั ขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
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กรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหา
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และความสอดคล้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้
บริหารแต่ละท่าน โดยบริษทั ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและเป็นอัตรา
ที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทจัดให้มี
ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยก�ำหนดให้มกี ารเปิดเผยค่าตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่กรรมการผูเ้ กีย่ วข้อง
ในระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่     ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่
กรรมการของบริษทั ทุกท่านได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย  โดยบาง
ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั อยูเ่ สมอ จัดให้มกี ารก�ำหนดล�ำดับขัน้ ของอ�ำนาจอนุมตั ิ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและ
พนักงานทีม่ กี ารตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก�ำหนดระเบียบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ที่เป็นอิสระ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้   รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและ
ความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละเพือ่ ความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลของ
บริษัท ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี การจัดท�ำรายงานทางการเงินเป็นการจัดท�ำตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั สิ ม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังในการจัดท�ำ รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้ แู ลเกีย่ วกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการ  กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนิน
งานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน แต่มี
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน  
รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา
จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน
บริษัทได้ก�ำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงานเป็นลายลักษณ์อักษร  และแจ้งให้
กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ที่ก�ำหนดไว้ต่อไป

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการด�ำเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอนในการพิจารณาท�ำธุรกรรมดัง
กล่าว เพือ่ ให้การเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันนัน้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้
1. บริษทั จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันประเภท
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัท จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัท ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไป
ในตลาดส�ำหรับการท�ำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถน�ำมาใช้อ้างอิงได้
เนือ่ งจากสินค้าหรือบริการภายใต้การท�ำธุรกรรมนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอืน่ ใด บริษทั ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจ
สอบหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสม
เหตุสมผลของการท�ำรายการด้วย  
2. ในกรณีทรี่ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป และ  ค่าตอบแทนไม่สามารถ
ค�ำนวณได้จากทรัพย์สนิ หรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทไี่ ม่มเี งือ่ นไขทางการค้าโดย
ทั่วไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็น
รายการประเภทอื่น บริษัท จะท�ำการค�ำนวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้
ทราบว่าจะต้องด�ำเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมตั กิ ารท�ำรายการจากคณะกรรมการบริษทั หรือจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้น เป็นต้น
3. บริษัท จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความ
เห็น แล้วแต่กรณี  รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับรายการนัน้ ให้คณะกรรมการบริษทั และหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
ด้วย
4. บริษทั จะรายงานการตกลงเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ข้อมูลรายละเอียด
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ต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีก�ำหนด
5. ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของ
บริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
6. ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความ
เห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่าง
กันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท
7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ำรายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการท�ำรายการนั้น ๆ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยได้พิจารณาและสอบ
ทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษทั และมีความเห็นว่าบริษทั มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทีจ่ ะสามารถ
ป้องกันทรัพย์สิน อันเกิดจากการที่ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำ� นาจ เช่น มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติสั่งการ และมี
การจัดท�ำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบริษัทยังได้ให้ความส�ำคัญของระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าท�ำการตรวจสอบระบบควบคุมภายในขึ้น  เพื่อเป็นกลไกที่ส�ำคัญที่เป็น
อิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญที่ท�ำให้กรรมการ ผู้
สอบบัญชี และผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี   
้

8.2.1 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2557  ได้มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และให้
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กำ� หนดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้:1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณาก�ำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�ำเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการ และงบประมาณของบริษัทและ
บริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�ำและน�ำเสนอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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3. ก�ำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ และนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนด
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการ
บริหารความเสี่ยงของกิจการและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย     
5. ด�ำเนินการให้บริษทั และบริษทั ย่อยน�ำระบบงานบัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการท�ำงบดุล และงบก�ำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว และเปิดเผยงบการเงินเพือ่ แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา รวมถึงจัดท�ำรายงานประจ�ำ
ปีของคณะกรรมการเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะ
กรรมการตรวจสอบน�ำเสนอ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร และการปรับใช้นโยบายดัง
กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรม และพิจารณา
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิม่ เติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง   ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก�ำหนดค่า
ตอบแทนกรรมการและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�ำนิยามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
15. จัดให้มีกลไกก�ำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการท�ำรายการต่างๆ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ
หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีสว่ น
ได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
เว้นแต่อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
(ก) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การท�ำรายการใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.2.2 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2557  ได้มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ  ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสม
ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
7) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน แผนการตรวจสอบประจ�ำปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทัง้ บุคลากร
ว่าเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบตั งิ าน และเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ
2) พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย หรือผู้ตรวจสอบภายใน
3) พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
4) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน
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9. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
11. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร
ไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของ
บริษัท ได้กระท�ำการอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการตรวจสอบและแจ้ง
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
13. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณานโยบายการรับบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากส�ำนักสอบ
บัญชีเดียวกัน
14. ด�ำเนินการตามข้อ  1-13 ข้างต้น ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการของบริษทั ย่อย เท่าทีไ่ ด้รบั การมอบหมาย
หรือร้องขอจากบริษัทย่อยและเท่าที่อำ� นาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำ� เนินการได้
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจในการด�ำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
มาร่วมประชุมหารือชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษา
หารือผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ เป็นบุคคลภายนอกเป็นครัง้ คราวในกรณีจำ� เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัท ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ ในการตรวจ
สอบ การตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบ
หมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท คนหนึ่งหรือหลายคนกระท�ำการใด ๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด�ำเนินการต่างๆ ทีก่ ล่าวแล้ว ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อย เท่าทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือ
ร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำ� นาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�ำเนินการได้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทคือ นายพลเชษฐ์    ลิขิต
ธนสมบัต  ิ ซึง่ ประสบการณ์ในอดีต ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ ของบริษทั   แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด

8.2.3 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2557  ได้มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  ดังต่อไปนี้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือ
ค�ำสั่งใดๆ มติของที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้า
ที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
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2. จัดท�ำวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�ำเนินงาน แผนการ
พัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตาม การด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทั ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั เิ ฉพาะกรณีหรือการด�ำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธรุ กิจของบริษทั ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจ�ำปีตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และให้สอดคล้องกับคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน ว่าด้วยเรือ่ งอ�ำนาจด�ำเนินการตามทีก่ ำ� หนด
ไว้
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�ำเนินงานภายในก�ำหนดเวลาในเรือ่ งดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
5.1 รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ�ำปีและงบการเงิน
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร  
6. ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้  (Feasibility)  ของโครงการต่างๆ
7. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงก�ำหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
8. ให้แนวนโยบายค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความส�ำคัญ

การแต่งตั้งคณะท�ำงานหรือบุคคลใดๆ
1. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะท�ำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพือ่ ให้ดำ� เนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร หรือเพือ่ ให้ดำ� เนินการ
ใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
2. ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำ� หนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือ
มอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั
หรือบริษัทย่อยของบริษัท

8.2.4 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2557  ได้มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  ดังต่อไปนี้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. มีอำ� นาจด�ำเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการตามปกติของบริษัท
2. มีอำ� นาจด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอ�ำนาจใน
การมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ๆ ทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควรท�ำหน้าทีจ่ ดั การและด�ำเนินการแทน ทัง้ นี้ การไม่มกี ารมอบอ�ำนาจช่วง
ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด�ำเนินการ
3. มีอำ� นาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานในองค์กร
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4. มีอ�ำนาจกระท�ำการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท
5. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
6. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำ� เป็นต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร
7. พิจารณาการปรับต�ำแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจ้างและบรรจุต�ำแหน่งตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เงินเดือน ส�ำหรับพนักงาน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายพนักงาน การว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก หรือ ต่อ
สัญญา พิจารณาวินัยและการลงโทษ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินัยพนักงานเมื่อกระท�ำความผิด การอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่น โบนัสและเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป ทัง้ นี้
กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษทั หรือบริษทั ย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฏหมายก�ำหนด

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ก�ำหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษทั จะต้องมีความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั หรืออาจมีความรูใ้ นเรือ่ งอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
น�ำมาใช้ประโยชน์ได้กบั การบริหารงานของบริษทั และมีประสบการณ์ในเรือ่ งดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามสมควร ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ หรือ
กรรมการบริษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่งขึ้นมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทได้ โดยให้วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
สามารถกระท�ำได้ดังนี้
1. ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีทเี่ ลือกตัง้ บุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน
บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับคัดเลือกมาจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท โดยอาจ
พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ได้
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กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดยประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติดังนี  ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม  หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ทัง้ นี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ งการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  ทั้งนี้ให้รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า    ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  การเช่า
หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์  เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน  ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  แล้ว
แต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
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ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
5. มีหน้าทีใ่ นลักษณะเดียวกับทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการ
ท�ำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจ
สอบ 1 ท่าน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ให้เลขานุการบริษัท หรือ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* ในกรณีของบริษัท ให้เลขานุการของบริษัท ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรขอให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ
บังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึง
ปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ โดยสามารถ
ตั้งค�ำถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นอัตราจ�ำนวน 1 ใน 3  ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3  กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก
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และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง  กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีค�ำสั่งให้ออก

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลากร
ที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง

8.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษทั มีนโยบายการลงทุนในกิจการทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์ตอ่ บริษทั เพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน  โดยมีการ
ประเมินความคุ้มค่า หรือความเป็นไปได้อย่างจ�ำเป็นแและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะ
มีการก�ำกับดูแลดังต่อไปนี้  
1. บริษัทจะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจ�ำนวนตัวแทนของบริษัทเป็นไป
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมส่วนหนึง่ เป็นตัวแทนของบริษทั และจะมีตวั แทนของบริษทั
ร่วมลงนามด้วยเสมอ
3. ตัวแทนของบริษัทจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจรณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ที่รับผิดชอบด้านบัญชีและ
การเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�ำคัญบริษัท
จะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับการท�ำรายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเที่ยวกับรายการระหว่างกันของ
บริษัท

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริหาร ในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  รวมถึงด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้อ�ำนวย
การฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าหน้าที่ที่ต้องจัดท�ำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัท ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้
อ�ำนวยการฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคูส่ มรส และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน�ำส่งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดท�ำ
และน�ำส่งภายใน 30 วัน   นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า หรือรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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ภายใน 3 (สาม) วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. บริษัท ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้
อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผย
แพร่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้วโดยบริษัทจะแจ้งให้
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบ
เท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษัท ก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�ำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้
1. การตักเตือนเป็นหนังสือ
2. การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
3. ให้ออกจากงาน
ทั้งนี้บริษัท จะพิจารณาก�ำหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระท�ำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

8.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยแบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี
1,391,500 บาท (ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเท่ากับ 966,000 บาท) และค่าบริการอื่น 557,245 บาท

8.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ผล
การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านมีสว่ นร่วม เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความ
เสีย่ งในด้านต่าง ๆทีจ่ ะเกิดขึน้ และสามารถหาวิธจี ดั การกับความเสีย่ ง เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสีย่ ง ด้านต่างๆทีจ่ ะเกิดขึน้ ให้อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2557  จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะท�ำงาน
บริหารความเสี่ยงของบริษัท
หน้าที่ของคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ
2. ประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น
3. ก�ำหนดมาตราการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. จัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
5. น�ำเสนอมาตรการ / แผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
6. จัดกิจกรรมในการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแจ้ง / ให้ข้อแนะน�ำแก่หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ และ
ปฏิบัติตามมาตรบริหารความเสี่ยงที่กำ� หนดไว้ให้เป็นไปทางเดียวกันทั้งองค์กร
7. ก�ำหนดให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่าง
สม�่ำเสมอ
8. พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัท และจัดท�ำรายงานให้กับคณะกรรมการบริหารเพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทต่อไป
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9. รายงานความเสี่ยงต่อผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
10. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการประชุมคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ในปี 2557 บริษัทมีการจัดประชุมคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงรวม 4
ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
การ และความเสี่ยงด้านทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต เพื่อเตรียมมาตรการป้องกัน ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทอย่าง
ทันการณ์

9

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities : CSR)
9.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทมีนโยบายให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ด้วยการมีวสิ ยั ทัศน์ทคี่ ำ� นึงว่า “บริษทั เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม ทีจ่ ะร่วมก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคม และสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ความยัง่ ยืนตลอดไป” ดังนัน้ บริษทั จึงด�ำเนินภารกิจด้วยการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการ
ด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อน�ำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทต่อไป  โดยบริษัทมีนโยบายการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม 2557 ได้มีมติคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับ
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วน
ได้เสีย
บริษทั มีนโยบายในการประกอบกิจการดังกล่าวโดยได้จดั ท�ำท�ำแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรในนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  โดยบริษัทได้ดำ� เนินการให้บรรลุถึงภารกิจดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ยึดการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย โดยเน้นการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม โดยมุ่งเน้น
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และผู้ถือหุ้น โดย
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
ด้วยความเสมอภาค และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
- จัดท�ำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
- จั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด การ และติ ดตามเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ก ารปฏิ บัติตามเงื่ อ นไขสั ญ ญาอย่ า งครบถ้ว น
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ตกลงกัน  
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2)  บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพ
ของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3) ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญา ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
4) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
4) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั มุง่ ด�ำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ทจี่ ะประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน และเป็นบริษทั ชัน้ น�ำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้
1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�ำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
4) ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงก�ำหนดให้
พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�ำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ดี และมีการน�ำเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ โดยสม�่ำเสมอและ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ นื่ โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�ำเนินการ
ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
5) บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริต และการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ นโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัท
ย่อยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รับปชั่น ไม่ว่าด้วยการ เรียก รับ และจ่ายสินบน โดยมีขอบเขตการด�ำเนินการดังต่อไปนี้

100 | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

1. ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดทีส่ ่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าทีใ่ น
ทางมิชอบ หรืออาจท�ำให้บริษัทเสียประโยชน์ โดยชอบธรรม
2. พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สนิ ให้แก่บคุ คลภายนอก เพือ่ จูงใจให้ผนู้ นั้ กระท�ำ หรือละเว้น
การกระท�ำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการด�ำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. บริษัทได้มีการสื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยก�ำหนดให้การด�ำเนินการทุกกระบวนการอยู่
ภายในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในการด�ำเนินงานเนือ่ งจากความประมาท รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์กใ็ ห้รบั โทษ
จากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
2. บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้จัดท�ำท�ำแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว ทุกปี
3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อประเมินความเสี่ยง
ของธุรกิจ เพือ่ ระบุการด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยทีม่ คี วามเสีย่ งว่าอาจมีสว่ นเกีย่ วข้องกับคอร์รปั ชัน่ และหาทางแก้ไข (ถ้า
มี) เป็นต้น   
4. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด และข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดทางกฎหมาย ความถูก
ต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน website ของบริษัทภาย
ใต้หวั ข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หรือผ่านช่องทางโดยการแจ้งข้อมูลให้แก่ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้ ทัง้ นี้
ข้อมูลร้องเรียน และแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ จะ
ด�ำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข และด�ำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการ
บรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก�ำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ โดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี
และสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระท�ำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ
- บริษัท ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การจัด
อบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- ก�ำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติ
งาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทน
- หลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่งคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะ หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงาน และก�ำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งด�ำเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�ำเสนอและบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�ำเนินงานดังนี้
1)  มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และ
ใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท ค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2) ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
3) ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการบริการทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ เพือ่ ให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มกี าร
กล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสือ่ สารช่องทางอืน่ ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับ
คุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ
4) จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�ำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
5) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำ� ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
นอกจากนีแ้ ล้ว บริษทั มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ด�ำเนินการตามระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องกระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงมหาดไทย โดยมีใบรับรองสปาเพือ่ สุขภาพ และผูด้ ำ� เนินการสปา เรือ่ งความปลอดภัย
ของลูกค้า บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ตลอดจนระบบ
ดับเพลิง และบันไดหนีไฟ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐ เป็นต้น
นอกจากการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทมีระบบบริการหลังการใช้บริการ (after sale service) เพื่อตรวจเช็ค
ความพึงพอใจของลูกค้า กรณีไม่พึงพอใจ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้หลักการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัท               

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษทั ให้ความส�ำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีวา่ บริษทั เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีจ่ ะร่วม
ก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำ� เนินกิจกรรม เพื่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง  
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้
1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยว
กับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
2) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อัน
เนื่องมาจากการด�ำเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้แล้ว สาขาของบริษัทยังเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพื้นที่สวน และต้นไม้ให้
มากที่สุด และให้ความส�ำคัญกับเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ระบบนิเวศ
   บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อม สาขาของบริษัทเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม จึง
มีหลักการออกแบบด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษาพื้นที่สวนและต้นไม้ให้มากที่สุด
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  บริษัทได้จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริเวณสาขาทุกสาขาตลอดเวลา เพื่อให้สาขาทุกสาขาอยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล โดยทางบริษัทได้จัดให้มีระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย มีการจัดท�ำระบบแแยกขยะเพื่อป้องกันมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
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- การลดการใช้สารเคมี
  บริษทั ได้ดำ� เนินการในด้านการลดใช้สารเคมี โดยการจัดให้มกี ารน�ำสมุนไพรจากลูกประคบทีใ่ ช้แล้วมาโรยบริเวณต่าง ๆ
เพื่อไล่ยุง และให้มีกลิ่นหอม รวมถึงการใช้น�้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้สารเคมีเพื่อไล่ยุง เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม โดยมุ่งด�ำเนินธุรกิจเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งที่ด�ำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงาน
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรที่ด�ำเนินกิจการอยู่ในชุมชนมีรายได้ที่มากขึ้นมีความเป็นอยู่
ที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน หรือสังคมให้ดีขึ้น โดยมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1) ให้เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
2) ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
3) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินธุรกิจอยู่ตามควร แก่กรณี
4) บริษัทมีนโยบายจัดหาพนักงานในพื้นที่ที่สาขาของบริษัทเปิดอยู่
5) บริษทั เน้นใช้วตั ถุดบิ ในชุมชน และสัง่ ซือ้ จากผูผ้ ลิตในท้องถิน่ หรือบริษทั ผูข้ ายในประเทศ ในการตกแต่งสาขาของบริษทั   

8. การมีนวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั มีนโยบายเผยแพร่นวัตกรรมจากธุรกิจสปา เพือ่ ส่งเสริมและการพัฒนาธุรกิจสปาไทยอย่างยัง่ ยืน โดยจะด�ำเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ธุรกิจด้านสปาไทย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าฝึกงาน และ/หรือ ให้เรียนรู้ธุรกิจสปาไทย เพื่อ
เผยแพร่นวัตกรรมจากธุรกิจสปาไทยต่อไป

9.2 การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน

บริษัทมีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

9.2.1 การจัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลากร

บริษัทก�ำหนดแผนพัฒนาบุคคลากรประจ�ำปี และส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม�่ำเสมอโดยการจัด
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกท่านเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการท�ำงานเป็นองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ของบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมอื่น ๆ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมการให้บริการ  เป็นต้น  

9.2.2 การจัดท�ำรายงาน

บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น  และผลลัพธ์ทั้งเชิง
บวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินกิจการ  โดยจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำ
ปี เพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3 การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ไม่มี-
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9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง         
สถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ RE-CU, The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn
University  เยี่ยมชมกิจการ ในปี 2557
2. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาในโครงการบริษัท
ต้นแบบในการด�ำเนินกิจการ ในปี 2557
3. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ามาฝึกงานที่บริษัท เพื่อเรียนรู้การท�ำงานจากสถานการณ์จริงกับ
ลูกค้า โดยมีระยะเวลาฝึกงานไม่ต�่ำกว่า 90 วัน โดยที่ในขณะฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับค่าจ้างรายวัน  ขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด
(ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน)
4. บริษทั มีการเผยแพร่การด�ำเนินงาน โดยบริษทั มีการเปิดให้นกั ศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีส่ นใจเพือ่ เรียนรูด้ า้ น
ธุรกิจสปาไทย ได้แก่ คณะแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น (นับ
ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน)

10

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
10.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2557 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
เนื่องจากบริษัท ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ท�ำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บริษัท
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอและและติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องตาม
แผนการตรวจระบบควบคุมภายในทีก่ ำ� หนด ซึง่ รวมถึงแนวทางการประเมินของ  The Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission : COSO 5 ด้าน ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม
2) การประเมินความเสี่ยง
3) มาตรการควบคุม
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
5) ระบบการติดตาม
โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินการของบริษทั และบริษทั ย่อย และธุรกรรมรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
บริษัท ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ผตู้ รวจสอบภายในติดตามผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอ
แนะในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและได้ทำ� การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และ
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท�ำแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2557 เป็นรายไตรมาส
โดยว่าจ้างให้ผตู้ รวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกระบวนการ รวมทัง้ ให้ตดิ ตามผลการตรวจสอบและน�ำมารายงาน ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียง
พอของระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงจากผลการประเมิน ซึง่ ประเมินโดยทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของบริษัท และสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในปี 2557 ผูต้ รวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั จ�ำนวน 4 ครัง้ ในเรือ่ งต่างๆดังปรากฏตาม
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้
1. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตรวจสอบเพื่อติดตามการด�ำเนินการของ
บริษัทต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2556  โดยตรวจสอบบริษัทในระดับองค์กร และระดับกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็น ระบบการขายและรับเงิน ระบบซื้อและ
จ่ายเงิน ระบบบริหารสินค้า ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รายงานผลการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 2/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ตรวจสอบเพือ่ ติดตามการด�ำเนินการของ
บริษัทต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 และครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2557 โดยตรวจสอบระบบสินทรัพย์ถาวรของบริษัท และระบบขายและรับเงิน ระบบซื้อและจ่ายเงิน ระบบบริหารสินค้า
และการบันทึกบัญชี ของบริษัทย่อย
3. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในระดับกิจกรรม : ระบบการขายและรับเงินของบริษัท
4. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 4/2557 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในระดับกิจกรรม : ระบบบริหารสินค้าและต้นทุน ระบบการซื้อและการจ่ายเงิน สอบทานการท�ำรายการระหว่างบริษัทและ
บุคคลที่เกีย่ วข้อง ติดตามการประเมินความเสี่ยง แผนงาน / กระบวนการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับปี 2558 และติดตามการด�ำเนิน
การของบริษัทต่อข้อตรวจพบครั้งที่ 3/2557
จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว บริษทั มีการก�ำหนด
แผนการด�ำเนินการ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการด�ำเนินงานที่มีการควบคุมภายในเพียงพอตามควร และมี
ส่วนทีค่ วรได้รบั การปรับปรุงบางประการ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพการควบคุมโดยรวมสามารถให้ความมัน่ ใจได้วา่ บริษทั จะสามารถ
ด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายและนโยบายตามที่คาดหวังได้ โดยสามารถสรุปได้เป็นข้อเสนอแนะให้บริษัท โดยแบ่ง
เป็นข้อเสนอแนะส�ำคัญที่บริษัทควรเร่งพิจารณาด�ำเนินการ และข้อเสนอแนะที่บริษัทควรพิจารณา
ซึง่ จากการตรวจสอบติดตามการด�ำเนินการของบริษทั ต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 4/2557 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 มีบทสรุปโดยรวมดังนี้
ล�ำดับที่		
ระบบ		
1.
ระบบบริหารสินค้าและต้นทุน

2.
รวม

ระบบการจัดซื้อและจ่ายเงิน

		
จ�ำนวนข้อตรวจพบ 				
3 ข้อตรวจพบ
• ความครบถ้วนของการลงนามในเอกสาร
• ผลต่างของสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ
• การจัดเก็บสินค้าของเสีย
1 ข้อตรวจพบ
• การจัดท�ำใบสั่งซื้อต่างประเทศในระบบโปรแกรม
ไม่เป็นปัจจุบัน
4 ข้อตรวจพบ

ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต�่ำ
สูง 1 ข้อ
ปานกลาง 2 ข้อ
ต�่ำ 1 ข้อตรวจพบ
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ผลการตรวจสอบ : การปฎิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม
ระบบการบริหารต้นทุนสินค้าและต้นทุน / ระบบการจัดซื้อและการจ่ายเงิน
1. การตรวจสอบการปฎิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม ส�ำหรับระบบการบริหารสินค้าและต้นทุน ผลการ
ตรวจสอบเป็นดังนี้
ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง
ล�ำดับที่
					
			
1.
กระบวนการบริหารสินค้าและต้นทุน
อ้างอิง ระเบียบปฏิบัติงาน : ระบบงานคลังสินค้า SWG_INV_4.0
ระบบงานบัญชี SWG_ACC_7.0
1.1

การลงนามในเอกสารของผู้ปฏิบัติงาน :
จากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายภายในบริษัทฯ พบว่า บาง
รายการขาดการลงนามของผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ตรวจสอบ
1.  การลงนามของผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าไม่ครบถ้วน ได้แก่
     -  ใบจ่ายสินค้าภายใน(OU)  จำ�นวน 3 รายการ คือ  
        OUH05710009 ถึง 11
     -  ใบเบิกสินค้าเพื่อผลิต (PD) จำ�นวน 2 รายการ คือ
        PDH05710004 ถึง 5
    -  ใบโอนย้ายสินค้าสำ�เร็จรูป (RL)  จำ�นวน 3 รายการ คือ
       RLH05710002-3  RLRD571002
2.  การลงนามของผู้ตรวจสอบไม่ครบถ้วน  - ใบขอเบิกสินค้า
จำ�นวน 1 รายการ RLPT5711001
ความเสี่ยง : การควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า อาจไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร / สินค้าอาจเกิดการสูญหาย
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง
โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง  ผลกระทบ : ปานกลาง

1.2

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ :
จากการเข้าสุ่มตรวจนับสินค้า Let’s Relax สาขาแมนดาริน ณ วันที่
29 ธันวาคม 2557  มีข้อตรวจพบ ดังนี้

1.2.1 1. จำ�นวนที่สุ่ม 50 รายการ จากทั้งหมด 141 รายการ  เปรียบเทียบ
ยอดที่ตรวจนับกับยอดคงเหลือในระบบโปรแกรม EXPRESS และ
ระบบ POS  มีผลต่าง 2 ส่วน ดังนี้
1. จำ�นวนตรวจนับ เทียบกับจำ�นวนคงเหลือในระบบ Express พบ
11 รายการที่มีผลต่าง คิดเป็นร้อยละ 22 ของจำ�นวนที่สุ่มตรวจนับ
เช่น
-  ปลอกหมอนนวดน้ำ�มัน-กระดาษสาตรวจนับ 100 ใบ / Express
200 ใบ  ผลต่าง 100 ใบ
- ผ้าเช็ดตัวสีขาว30x60” (Let ‘s Relax) ไม่มียอดคงเหลือตรวจนับ
/ Express 24 ผืน ผลต่าง 24 ผืน
- MANGO CRANBERRY CHIPS ตรวจนับ 31 ซอง / Express 43
ซอง ผลต่าง 12 ซอง

ข้อเสนอแนะ / การด�ำเนินการของบริษัท

ข้อเสนอแนะ :
•   การก�ำหนดให้มีการลงนามของผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจ
สอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย และ
ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้  ดังนัน้ ควรให้ความ
ส�ำคัญกับการลงนามในเอกสาร
• ควรมีการชีแ้ จงให้พนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้เข้าใจในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน/การลงลายมือชือ่ ทัง้ ผูร้ บั ผู้ส่งสินค้า และผู้ตรวจสอบ รวมทั้งก�ำกับให้มีการปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด
• เพือ่ ป้องกันการสูญหายของสินค้า ผูข้ อเบิกและผูต้ รวจสอบ
การขอเบิกไม่ควรเป็นบุคคลคนเดียวกัน
การด�ำเนินการของบริษัท :
ได้มีการก�ำชับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางส�ำนักงานใหญ่ และสาขา
ทุกสาขา ลงนามในเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ :
•  การบันทึกรายการรับ-จ่ายสินค้าทัง้ ในระบบ Express และ
ในระบบ POS ต้องท�ำการบันทึกทันทีที่เกิดรายการ หรือ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ก�ำหนด และปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติที่เกี่ยวกับระบบสินค้าทุกเรื่องโดยเคร่งครัด
•  ระบบ POS ควรมีขอ้ มูลรายการสินค้าทุกประเภท และทุก
รายการ ให้ครบถ้วน
การด�ำเนินการของบริษัท :
ก�ำหนดให้มีก ารตรวจสอบสิน ค้ากับเอกสารทุก ครั้ง ก่อ น
ท�ำการรับเข้า-จ่ายออกในระบบ และจัดให้มีการตรวจนับ
สินค้ารหัส R ทุกสิ้นเดือน
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ล�ำดับที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ / การด�ำเนินการของบริษัท

2. จำ�นวนตรวจนับเทียบกับจำ�นวนคงค้างในระบบ POS พบว่า 4
รายการ ที่มีผลต่าง คิดเป็นร้อยละ 8 ของจำ�นวนที่สุ่มตรวจนับ เช่น
- ผ้าเช็ดตัวสีขาว30x60” (Let ‘s Relax) ไม่มียอดคงเหลือตรวจนับ
/ POS ไม่พบข้อมูลในระบบ
- ดินสอพอง ตรวจนับ 18 ซอง / POS ไม่พบข้อมูลในระบบ มีผล
ต่าง 18 ซอง
ความเสี่ยง : สินค้าที่มีอยู่อาจไม่ตรงตามบันทึก / สินค้าตามบันทึก
อาจไม่ตรงตามที่มีอยู่จริง, สินค้าอาจสูญหาย โดยไม่ทราบสาเหตุ
หรือตรวจสอบหาสาเหตุได้ล่าช้าเกินไป
ระดับความเสี่ยง : สูง
โอกาสที่จะเกิด : สูง
ผลกระทบ : ปานกลาง
1.2.2 การจัดเก็บสินค้าของเสีย :
สินค้าของเสีย (Scarp) จัดเก็บปะปนกันไว้ในตู้เก็บเอกสาร และไม่มี
ป้ายบ่งชี้สินค้าของเสีย
ความเสี่ยง : สินค้าที่มีอยู่อาจไม่ตรงตามบันทึก / สินค้าตามบันทึก
อาจไม่ตรงตามที่มีอยู่จริง, สินค้าอาจสูญหาย โดยไม่ทราบสาเหตุ
หรือตรวจสอบหาสาเหตุได้ล่าช้าเกินไป
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง
โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง
ผลกระทบ : ปานกลาง

2.

ข้อเสนอแนะ :
• ควรก�ำหนดต�ำแหน่ง / พืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดบิ
ที่ช�ำรุด / ของเสีย เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ตรวจสอบ มีปา้ ย
บ่งชี้ และก�ำหนดวิธีการจัดการสินค้าของเสียให้ชัดเจน
การด�ำเนินการของบริษัท :
• ก�ำหนดให้มีการบันทึกเบิกสินค้าที่เป็นของเสีย ช�ำรุด ออก
จากระบบ Express ทุกครั้งที่มีการน�ำสินค้า Scrap ออกจาก
คลัง
• จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บใหม่ และจัดท�ำป้ายบ่งชี้ไว้อย่าง
ชัดเจน

กระบวนการซื้อและการจ่ายเงิน
การจัดท�ำใบสั่งซื้อต่างประเทศในระบบโปรแกรม :
• การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ PO57/10207
มีการจัดท�ำในระบบโปรแกรมไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเพียงการจองเลขที่
ของใบสั่งซื้อเท่านั้น
ผู้รับการตรวจชี้แจงว่า การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ การจอง
เลขที่เอกสารไว้เพื่อให้ตรงกับ Proforma Invoice แต่เนื่องจากไม่
ทราบค่าใช้จ่ายน�ำเข้า จึงยังไม่สามารถบันทึกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
ได้
ความเสี่ยง : การจัดท�ำเอกสารตั้งต้นในระบบโปรแกรมที่ไม่เป็น
ปัจจุบัน อาจมีผลต่อการท�ำงานของฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และ
ท�ำให้การติดตามตรวจสอบ และการรายงานผลไม่แสดงข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง : ต�่ำ
โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง
ผลกระทบ : ต�่ำ

ข้อเสนอแนะ :
• ในระบบโปรแกรม EXPRESS มีเมนูที่ให้บันทึกต้นทุนต่าง ๆ
ในการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เมื่อทราบรายละเอียด
จ�ำนวนเงินค่าอากรขาเข้าและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายหลังการสั่ง
ซือ้ และค�ำนวณรวมเป็นต้นทุนของสินค้าน�ำเข้าได้ ดังนัน้ การ
สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ จึงควรจัดท�ำรายการใบสั่งซื้อใน
ระบบโปรแกรมทันทีที่เกิดรายการ
การด�ำเนินการของบริษัท :
ก�ำหนดให้มีการบันทึกใบสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศทันที และ
ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
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2. การสอบทานการท�ำรายการระหว่างบริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ตามนโยบายเกีย่ วกับรายการระหว่างกันของบริษทั
(ประกาศที่ 009/2557) วันที่ 23 พฤษภาคม 2557  มีข้อเสนอแนะ คือ
• เพือ่ ให้การเปิดเผยรายการระหว่างกันของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวม
ทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน  มีการเปิดเผยรายการทีอ่ าจมีเพิม่ เติมในอนาคตได้ครบถ้วน ถูกต้อง บริษทั ฯ ควรก�ำหนดมาตรการการตรวจ
สอบและติดตามรายการระหว่างกัน เป็นแนวปฏิบัติส�ำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้าไว้ ดังนี้
1) ก�ำหนดให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าถึงข้อมูลระหว่างพนักงานที่เกี่ยวข้องในวงจ�ำกัด
2) เลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และท�ำการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) เมือ่ มีการพิจารณาผูข้ าย / ผูใ้ ห้บริการรายใหม่  พนักงานผูท้ ำ� การเปิดบัญชีคคู่ า้ มีหน้าทีส่ อบถามไปยังเลขานุการบริษทั
ให้ตรวจสอบในฐานข้อมูลฯ ว่าเป็นบุคคลหรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่
4) หากเป็นบุคคล หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบัญชีต้องบันทึกรายการแยกชัดเจน และรายงานการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามการประเมินความเสี่ยง แผนงาน / กระบวนการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับปี 2558
จากการสอบทานรายงานผลการประเมินความเสีย่ งของบริษทั ฯ ในไตรมาสที่ 1/2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ของคณะ
ท�ำงานบริหารความเสี่ยง  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงทุกประเภท (Risk Analysis Procedure / Identification of Risk) ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / แผนธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร
และระดับปฏิบัติงาน  โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น
1)  ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ / ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2)  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ (Operational Risk)
3)  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน  (Financial Risk)
4)  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
5)  ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Asset Risk)
รวมทั้งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการสูญเสียจากการทุจริต (Fraud Risk) ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักจากปัจจัยภายนอก (Business Interruption Risk – แผน BCP : Business Continuity
Planning)
      พบว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากโอกาสเกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบสูงขึ้น สรุปดังนี้
1.  การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจท�ำให้ราคาทรีทเม้นท์หรือแพคเกจปรับสูงขึ้น
     โอกาสเกิด เพิ่มขึ้นจากระดับ 1 เป็น 3  โดยผลกระทบ คงเดิมระดับ 2
2.  ค่าเช่าและค่าบริการสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น กระทบต่อต้นทุนการให้บริการ
     โอกาสเกิด คงเดิมระดับ 1   ผลกระทบเพิ่มขึ้น จากระดับ 1 เป็น 2
3.   ความเสียหายของทรัพย์สินและสินค้า  (ปัจจัยความเสี่ยงใหม่)
     โอกาสเกิด  ระดับ 2   ผลกระทบ ระดับ 3
มีข้อเสนอแนะ คือ  ความเสี่ยงในเรื่องเดิมที่มีระดับความเสี่ยงไม่ลดลงจากปีก่อน หากเป็นความเสี่ยงระดับปานกลางถึง
สูง  ควรก�ำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มข้นขึ้น  เช่น
• โอกาสเกิดน้อยมาก ผลกระทบสูงมาก  ควรมุ่งเน้นการแก้ไขมากกว่าการป้องกัน  เช่น การจัดท�ำแผนฉุกเฉินและด�ำเนิน
การทดสอบอย่างสม�ำ่ เสมอ
• โอกาสเกิดน้อยมาก ผลกระทบน้อยมาก  ควรด�ำเนินการติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
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• โอกาสเกิดสูงมาก  ผลกระทบน้อยถึงน้อยมาก  ควรเพิ่มการควบคุมในการปฏิบัติงาน เช่น ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงาน  เสริมสร้างมาตรการป้องกัน  ด�ำเนินการฝึกอบรม เป็นต้น
• โอกาสเกิดสูงมาก  ผลกระทบสูงมาก  ต้องด�ำเนินการในทันที  โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงต้องมีสว่ นร่วม  และมีการรายงาน
ผลอย่างต่อเนื่อง

10.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนิน
งาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ทั้งนี้ จากการเข้าสังเกตุการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของกิจการ พบข้อสังเกตุที่ส�ำคัญดังนี้
• พบว่ามีผลต่างจากการตรวจนับกับรายงานสินค้าคงเหลือจ�ำนวนหลายรายการ อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริหารท�ำการอนุมตั ปิ รับปรุง
ผลต่างทั้งหมดจ�ำนวนเงินรวม 0.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว
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รายการระหว่างกัน
11.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรายการ
กับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการท�ำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น
และ/หรือเป็นผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
ชื่อบริษัท/บุคคล
บริษัท บลูมมิ่ง จำ�กัด
บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดสามัญระรินจินดา
(เดิมชื่อคณะบุคคลระรินจินดา)
นายวิธิต  อุตสาหจิต
นายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์
นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
นายณรัล  วิวรรธนไกร
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์
นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์
นายจักรพัชร์  จิราวรรณสถิตย์

ประเภทธุรกิจ
ขายของชำ�ร่วย การ์ดอวยพรและสมุด
ร้านอาหาร / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
หุ้นส่วนเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
-

พี่ชายนายวิบูลย์
สามีนางฐานิศร์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
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11.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อย มีการท�ำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่ง
สามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการท�ำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภท ได้ดังนี้
ล�ำดับ

       บุคคลที่อาจ               ลักษณะรายการ       มูลค่ารายการ
     มีความขัดแย้ง
         ปี 2557

หน่วย : พันบาท
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นกรรมการตรวจสอบ

1.

บริษัท บลูมมิ่ง จ�ำกัด

รายได้จากการขายสินค้า
ซื้อสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

95
6,000
2
703

• บริษัท บลูมมิ่ง จ�ำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย
เพื่อจ�ำหน่ายเป็นสินค้าพรีเมียมในราคาตลาดที่ขายให้กับ
ลูกค้าทั่วไป และเพื่อเป็นของขวัญช่วงเทศกาล
• บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อลูกประคบ สครับ เครื่องหอม
และว่าจ้างให้บรรจุผลิตภัณฑ์สปาลงบรรจุภัณฑ์ จ้างสกรีน
งาน จ้างตัดผ้าห่อลูกประคบ และสินค้าพรีเมียม เพื่อ
จ�ำหน่ายในราคาที่ตกลงกัน
• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่าการซื้อสินค้า
และว่าจ้างแรงงานเป็นรายการทางการค้าทั่วไป และราคา
เป็นราคาที่เปรียบเทียบได้ และมีราคาต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับ
ราคาตลาด อีกทั้งบางรายการเป็นสูตรเฉพาะตัวของทาง
บริษัทจึงเป็นความลับทางการค้า

2.

บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ รายได้จากการขายสินค้า
จ�ำกัด
ซื้อสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

4
697
2
66

• บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์สปาของ
บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นของขวัญช่วงเทศกาลในราคาตลาด
ที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
• บริษัทซื้อคุกกี้ เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ใช้บริการสปาของ
บริษัทและและบริษัทย่อย ซึ่งเพื่อจ�ำหน่ายในราคาตลาดที่
ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่าการซื้อสินค้า
เป็นรายการทางการค้าทั่วไปและราคาเป็นราคาที่เปรียบ
เทียบได้กับราคาตลาดทั่วไป

3.

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
จ�ำกัด

รายได้ค่าบริการ
รายได้จากการขายสินค้า
ซื้อสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

46
38
695
49
354

• บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์กรุป๊ จ�ำกัด ซือ้ Voucher บริการสปา
จากบริษทั และซือ้ ผลิตภัณฑ์สปาจากบริษทั ย่อย เพือ่ ใช้เป็น
ของขวัญช่วงเทศกาล ในราคาตลาดทีข่ ายให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป
• บริษทั และบริษทั ย่อยจ้างผลิตสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ เพือ่ ใช้ในธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคาที่ตกลงกัน
• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่าการซื้อสินค้า
และบริการเป็นรายการทางการค้าทัว่ ไป และราคาเป็นราคา
ที่เปรียบเทียบได้กับราคาตลาดทั่วไป

4.

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภค
เจ้าหนี้การค้า

5,215

• บริษทั เช่าพืน้ ทีอ่ าคารเพือ่ ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda
Wellness Spa สาขาภูเก็ต ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Let’s
Relax สาขาป่าตองสาย 3) ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่าการเช่าพื้นที่
อาคารดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อั ต ราค่ า เช่ า
ปัจจุบันยังคงต�ำ่ กว่าที่บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นผู้ประเมินอิสระได้จัดท�ำรายงานประเมินราคาค่าเช่า
เสนอแก่ทางบริษัท

77
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ล�ำดับ

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง

        ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
   ปี 2557

หน่วย : พันบาท
     ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
    และความเห็นกรรมการตรวจสอบ

5.

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ระรินจินดา

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

2,894

• บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบธุรกิจสปา
และทีด่ นิ บางส่วนให้เช่าช่วงต่อบริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท
จ�ำกัด ในการประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ระยะ
เวลา 30 ปี ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่าการเช่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทและ
บริษทั ย่อยโดยอ้างอิงอัตราค่าเช่าและอัตราการขึน้ ค่าเช่าที่
เหมาะสม ตามที่บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้
ประเมินอิสระได้จดั ท�ำรายงานประเมินราคาค่าเช่าเสนอแก่
ทางบริษัท

6.

นายวิธิต  อุตสาหจิต

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

1,114

• บริษัทเช่าอาคารพาณิชย์ 7 คูหา เลขที่ 483-483/6 เพื่อ
ใช้เป็นส�ำนักงานของบริษัท ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่าการเช่าพื้นที่
อาคารดังกล่าวเพือ่ ใช้ในธุรกิจของบริษทั อัตราค่าเช่าอ้างอิง
ตามสัดส่วนพื้นที่เช่าที่บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นผู้ประเมินอิสระได้จัดท�ำรายงานประเมินราคาค่าเช่า
เสนอแก่ทางบริษัท

7.

นายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์ ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

626

• บริษัทเช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 หลัง เลขที่ 322/202 และ
322/203 ถนนอโศก-ดินแดง เพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงาน
ในกรุงเทพฯ (เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 บริษัทได้ท�ำ
บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาเช่าอาคารเลขที่ 322/203 กับ
นายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์ โดยการยกเลิกมีผลตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป)
• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นว่าการเช่าบ้านดัง
กล่าวเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท อัตราค่าเช่าอ้างอิงตามที่
บริษัท ศศิรัชดา จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระได้จัดท�ำ
รายงานประเมินราคาค่าเช่าเสนอแก่ทางบริษัท

8.

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

3

9.

นายณรัล วิวรรธนไกร

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

40

• เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
อื่นๆ ที่กรรมการช�ำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชีและ
มีการน�ำเอกสารการช�ำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยัง
ไม่ได้ทำ� การช�ำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี
• เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
อื่นๆ ที่กรรมการช�ำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชีและ
มีการน�ำเอกสารการช�ำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยัง
ไม่ได้ทำ� การช�ำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี

10.

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

87

• เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
อื่นๆ ที่กรรมการช�ำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชีและ
มีการน�ำเอกสารการช�ำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยัง
ไม่ได้ทำ� การช�ำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี
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ล�ำดับ

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง

        ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
   ปี 2557

หน่วย : พันบาท
     ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
     และความเห็นกรรมการตรวจสอบ

11.

นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

223

• เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
อื่นๆ ที่กรรมการช�ำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชีและ
มีการน�ำเอกสารการช�ำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยัง
ไม่ได้ทำ� การช�ำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี

12.

นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

3

• เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
อื่นๆ ที่กรรมการช�ำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชีและ
มีการน�ำเอกสารการช�ำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยัง
ไม่ได้ทำ� การช�ำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี

13.

นายจักรพัชร์ จิราวรรณ
สถิตย์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

6

• เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
อื่นๆ ที่กรรมการช�ำระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชีและ
มีการน�ำเอกสารการช�ำระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท แต่ยัง
ไม่ได้ทำ� การช�ำระคืน ณ วันปิดงวดบัญชี

สัญญาเช่าที่เป็นรายการระหว่างกันและเงื่อนไข
วันที่ตาม
     รายละเอียด     
     ระยะเวลา
สัญญาเช่า
23 ม.ค. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าอาคารกับ 3 ปี
นายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
เป็นการต่ออายุปีที่ 7
อาคารเลขที่ 322/202
และ322/203 ถนนอโศกถึงปีที่ 9
ดินแดง แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็น
ที่พักพนักงานเทอราพิสต์ใน
กรุงเทพ

1 เม.ย. 2556

บริษัทท�ำสัญญาเช่าอาคารกับ 3 ปี
นายวิธิต อุตสาหจิต
สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558
ชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารเลขที่
483 – 483/6 และชั้นที่ 3 ของ
อาคารเลขที่ 483/6 ซอย
สุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่
ใช้สอย 1,392 ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็นอาคารส�ำนักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย

ค่าเช่า

หมายเหตุ

อาคารเลขที่ 322/202
ค่าเช่าปี 2557 – 2559
เดือนละ 30,900 บาท
31,800 บาท และ
32,800 บาท ตามล�ำดับ

• สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้า
ก่อนครบก�ำหนดสัญญา 60 วัน
• ยกเลิกสัญญาก่อนครบก�ำหนดได้โดยแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 120 วัน
• เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 บริษัทได้
ท�ำการบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้เช่า
อาคารเลขที่ 322/203 กับนายสันติวัฒน์
อมรธีรสรรค์ โดยการยกเลิกมีผลตั้งแต่วัน
ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

อาคารเลขที่ 322/203
ค่าเช่าปี 2557-2559
เดือนละ 20,600 บาท
21,200 บาท และ
21,800 บาท ตามล�ำดับ
ค่าเช่า 104,400 บาท/
เดือน และสามารถปรับ
ค่าเช่าเพิ่มขึ้นตามภาวะ
ตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ
15 ของค่าเช่าที่มีผล
บังคับใช้อยู่ ทุก 3 ปี

• ยกเว้นค่าเช่า ระหว่างตกแต่ง โดยเริม่ คิด
ค่าเช่า 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
• สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3
ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบก�ำหนด
สัญญา 30 วัน
• ผู ้ เ ช่ า มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษาปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซม อาคารเช่าให้อยู่ในสภาพดี
• ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่า
ธรรมเนียมอื่นๆ
• ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
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วันที่ตาม
     รายละเอียด     
ระยะเวลา
สัญญาเช่า
30  ปี
26 ส.ค. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างกับนาง
เริ่มต้น  1 มกราคม 2556
ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ นาย สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2585
ณรัล วิวรรธนไกร นายธน
วัฒน์ อุตสาหจิต นาย
ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
และนายวิบูลย์ อุตสาหจิต
โดยช�ำระค่าเช่าให้กับห้าง
หุ้นส่วนสามัญระรินจินดา ที่
บุคคลทั้ง 6 ร่วมกันจัดตั้ง
ทั้งนี้เป็นที่ดินตามโฉนดเลข
ที่ 117, 2875, 8985, 554,
3010, 3009 และ 103754
รวม 7 โฉนด เนื้อที่รวม 2
ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา  
เพื่อประกอบธุรกิจสปา
(RarinJinda Wellness
Spa สาขาเชียงใหม่) และ
ที่ดินบางส่วนให้เช่าช่วงต่อ
บริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท
จ�ำกัด ในการประกอบธุรกิจ
โรงแรม และร้านอาหาร
(โรงแรมระรินจินดา เวลเนส
สปา รีสอร์ท และร้าน
อาหาร Deck 1)

          ค่าเช่า
ค่าเช่า 241,125 บาท/
เดือน และปรับอัตราค่า
เช่าเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ
15 ของค่าเช่าที่มีผล
บังคับอยู่ทุก 3 ปี

หมายเหตุ
• สามารถต่ออายุได้โดยต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 3 ปี ก่อนครบก�ำหนดสัญญาเช่า
• เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาผู ้ เช่ า ต้ อ งขนย้ า ย
ทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่าออกจากพืน้ ทีเ่ ช่า หาก
ไม่ด�ำเนินการผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าครอบ
ครองทรั พ ย์ สิ น ให้ เช่ า และขนย้ า ย
ทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่าออกด้วยค่าใช้จา่ ยของ
ผู้เช่าเอง
• คู่สัญญาต้องท�ำการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ณ ส�ำนักงานที่ดิน โดยผู้เช่ารับ
ผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ทั้ ง หมด
(ท�ำการจดทะเบียนสิทธิการเช่าแล้วเมื่อ
วันที่ 29 ส.ค.57)
• ซากอาคาร 4 ชั้น เลขที่ 14/1 และ
เรือนไทย 2 ชั้น เลขที่ 14 ถนนเจริญ
ราษฎร์ ต� ำ บลวั ด เกต อ� ำ เภอเมื อ ง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนทีด่ นิ ผูเ้ ช่า
เป็นผูป้ รับปรุง ไม่คดิ ค่าเช่าตลอดสัญญา
เช่า
• ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุงพื้นที่
เช่าให้อยู่ในสภาพดี
• ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
• ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
• สัญญาใช้แทนสัญญาเดิม ฉบับลงวันที่
1 มกราคม 2556
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า

     รายละเอียด

    

  ระยะเวลา

22 ม.ค. 2557 บริษัทท�ำสัญญาเช่าและบริการ 3 ปี
พื้นที่กับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน สิน้ สุด 31 มกราคม 2560
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ตั้งอยู่
ต่ออายุ ปีที่ 4 – ปีที่ 6
เลขที่ 184/14 ถนนผังเมือง
สาย ก ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอย
อาคารเอเชี่ยนฟอร์จูน เนื้อที่
2,418 ตารางเมตร เพื่อใช้
ประกอบธุรกิจสปา (Let’s
Relax สาขาป่าตองสาย 3)

          ค่าเช่า
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

หมายเหตุ
• สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้องแจ้ง
ก่อนครบก�ำหนด 6 เดือน
• ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษี
ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
• ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคตาม
จริง ในอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และการประปาส่วนภูมิภาคก�ำหนด
• ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าลด
ลงจาก 172,500 บาท เป็น 150,000
บาท, ค่าบริการลดลงจาก 402,500 บาท
เป็น 350,000 บาท ระหว่างวันที่  1
ก.พ. 57 - 31 ม.ค. 58 ตามจดหมายแจ้ง
ปรับลด ฉบับลงวันที่ 13 ม.ค. 57
• ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าลด
ลงจาก 150,000 บาท เป็น 75,000
บาท, ค่าบริการลดลงจาก 350,000 บาท
เป็น 175,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.
57 - 31 ธ.ค. 57 ตามจดหมายแจ้งปรับ
ลดฉบับลงวันที่ 18 ส.ค. 57
• เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 57 บริษัทได้มีการท�ำ
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าพื้นที่ใน
อาคารกับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพ
เพอร์ตี้ จ�ำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อ
ประกอบกิจการค้าจาก “Rarinjinda
Wellness Spa” เป็น“Let’s Relax”
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
การท�ำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว มีการท�ำการประเมินราคาเช่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนี้
1. บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 หลัง เลขที่ 322/202 และ 322/203 ซอยอยู่เจริญ แยก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวยขวาง เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ
ประเมินราคาโดยบริษัท ศศิรัชดา จ�ำกัด โดยนายกรกรต เห็นดีงาม ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ส�ำรวจและประเมิน ท�ำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2556 ซึ่งท�ำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวตลอดอายุสัญญาเช่า 3 ปี ที่
1,845,000 บาท โดยคิดเป็นค่าเช่าที่อัตรา 58,000 บาท/เดือน ปรับเพิ่มปีละ 3%
2. อาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น จ�ำนวน 7 คูหา เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเมิน
ราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด โดยนายวัฒนา จ�ำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�ำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 18
เมษายน 2557 ซึ่งท�ำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 258,804 บาท/เดือน
โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 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 ถนน
เจริญราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด โดยนายวัฒนา จ�ำปาวัลย์ ผู้
ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�ำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งท�ำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ
ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของที่ดินดังกล่าวไม่รวมสิ่งปลูกสร้างที่ 2,906,000 บาท/ปี โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี
4. ที่ดินพร้อมอาคารสูง 4 ชั้น พร้อมส่วนต่อเติมชั้นดาดฟ้า เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประเมิน
ราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด โดยนายวัฒนา จ�ำปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�ำการประเมินราคาเมื่อวันที่ 16
เมษายน 2557 ซึ่งท�ำการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 771,900 บาท/เดือน
โดยมีอัตรา  ค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี
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11.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
11.3.1 มาตรการในการท�ำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงจะเข้าท�ำธุรกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯ ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการพิจารณาการท�ำธุรกรรมดังกล่าว เพือ่ ให้การเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
ดังนี้
(1) บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็น
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือราคาและเงื่อนไขที่
ใช้กันทั่วไปในตลาดส�ำหรับการท�ำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถน�ำมาใช้
อ้างอิงได้เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การท�ำธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะ
กรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของ
ราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการด้วย  
(2) ในกรณีทรี่ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป และค่าตอบแทนไม่สามารถ
ค�ำนวณได้จากทรัพย์สนิ หรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทไี่ ม่มเี งือ่ นไขทางการค้าโดย
ทั่วไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็น
รายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะท�ำการค�ำนวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้
ทราบว่าจะต้องด�ำเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการท�ำรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เป็นต้น
(3) บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณา
ความเห็น แล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาด้วย
(4) บริษทั ฯ จะรายงานการตกลงเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขอ้ มูลรายละเอียด
ต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีก�ำหนด
(5) ส�ำหรับรายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต คณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญขอ
งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
(6) ในกรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ทีน่ อกเหนือจากการค้าปกติ ทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความ
เห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
(7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ำรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการท�ำรายการนั้นๆ
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11.3.2 การอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ได้กำ� หนดตัวบุคคล/ หน่วยงานที่มีอ�ำนาจอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
(1)   ในกรณีทเี่ ป็นการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขการ
ค้าปกติ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
(2)    รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถค�ำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติให้ท�ำ
รายการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

11.3.3 การน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(1)   รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจอนุมตั ขิ องฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษทั ฯในกรณีทเี่ ป็นการท�ำรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาท�ำรายการต่างๆ ตามขั้นตอน
การขออนุมตั ใิ นระเบียบปฏิบตั ิ และตามอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั ฯ ซึง่ ภายหลังจากทีฝ่ า่ ยจัดการพิจารณาอนุมตั แิ ล้ว จะต้องน�ำ
เสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการท�ำรายการไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบในการพิจารณา ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ
จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อมีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอยู่
ภายใต้อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องน�ำเสนอรายละเอียด ความจ�ำเป็น และความ
สมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าท�ำ
รายการ มีขั้นตอนในการด�ำเนินการดังนี้
2.1 ฝ่ายจัดซือ้ หรือหน่วยงานต้นเรือ่ งสรุปรายละเอียดในการท�ำรายการ และจัดเตรียมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
2.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ข้าท�ำรายการต่อไป โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม
หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
2.3 รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการท�ำรายการไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
(3) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้
อ�ำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องน�ำเสนอรายละเอียด ความจ�ำเป็น และความสมเหตุสมผลของ
รายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการ มีขั้นตอนในการด�ำเนินการดังนี้
3.1 ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการท�ำรายการ และ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
3.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท�ำรายการ
3.3 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมและขอ
อนุมัติการท�ำรายการจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสินใจตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนด และส่งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้
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ถือหุ้น และจะต้องแสดงรายชื่อและจ�ำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมติอนุมัติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.4 รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการท�ำรายการ
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

11.4 นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
11.4.1 ลักษณะการท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ
รายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือ รายการดังกล่าวมีเงื่อนไข
การค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีส่ มเหตุสมผล เป็นธรรมและไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงือ่ นไขดังต่อไปนีด้ ว้ ย
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�ำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

11.4.2 นโยบายการพิจารณาการท�ำรายการระหว่างกัน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจาณาถึงลักษณะของธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้ดังนี้
ประเภทที่ 1  ธุรกรรมทีเ่ ป็นธุรกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดค่าใช้จา่ ยของการซือ้ ขาย หรือการบริการทีม่ ผี ลก่อให้เกิดการผูกพันระหว่าง
คู่สัญญาในระยะยาว ให้น�ำเข้าสู่การพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป
ประเภทที่ 2  ธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่เป็นปกติในทางการค้าของบริษัทฯ เช่น การซื้อลูกประคบ การซื้อคุ๊กกี้ การจ้าง
พิมพ์งานทั่วไป กรณีเช่นนี้ ให้มีการพิจารณาอนุมัติบนหลักการเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ น�ำไปปฏิบัติใช้
ต่อได้ และมีการน�ำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ การเปรียบเทียบราคา
ส�ำหรับธุรกรรมในลักษณะนี้นั้น ควรจะต้องเปรียบเทียบราคา
- บนพื้นฐานของประเภทสินค้า และบริการแบบเดียวกัน (spec เดียวกัน) เดียวกัน
- รายการใดที่สามารถที่จะก�ำหนดลักษณะ และประเภทของสินค้าหรือบริการที่แน่ชัดได้ ให้ระบุไว้ในใบเสนอ
  ราคาให้ชัดเจน
- ผู้ที่จัดท�ำใบเสนอราคาที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวพันกัน และเป็นการเสนอราคาปกติทั่วไป
- ให้มีการหาผู้เสนอราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ราย
- ราคาที่ได้จะต้องเป็นราคาที่ได้จากผู้เสนอราคาในช่วงเดียวกัน  
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11.4.3 แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
การขายสินค้าและบริการ
บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงท�ำการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในราคา
ตลาด และภายใต้เงื่อนไขการค้าเดียวกันกับที่จ�ำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยเนื่องจากเป็นการให้บริการ
และขายสินค้าตามปกติ และมูลค่าที่จ�ำหน่ายไม่ได้เป็นสาระส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

การซื้อลูกประคบ คุกกี้ และว่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และบรรจุสินค้า
บริษทั และบริษทั ย่อย ยังมีการซือ้ ลูกประคบ คุกกี้ และว่าจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ และบรรจุสนิ ค้าผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ กับบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องอยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเมือ่ เปรียบเทียบกับการจ้างจากภายนอกแล้ว บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องขายสินค้า และคิดค่าบริการ
ที่ต�่ำกว่า โดยมีการตรวจสอบเปรียบเทียบราคากับผู้ค้ารายอื่นด้วยอย่างสม�่ำเสมอตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการว่าจ้างผู้ด�ำเนินการที่ให้ราคาถูก และมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย

การเช่าที่ดิน และอาคาร
บริษัทมีการเช่าที่ดิน และอาคารบางส่วนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นการเช่าเพื่อ
ใช้เป็นทรัพย์สินในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการใช้เป็นส�ำนักงาน คลังสินค้า และโรงเรียนสอนนวด ของบริษัทและบริษัท
ย่อย และใช้เป็นสาขาสปาของบริษัท รวมถึงใช้ในการด�ำเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ที่จ�ำเป็นต้องเช่าใช้ด�ำเนิน
การในระยะปานกลาง ถึงระยะยาวเพือ่ ให้คมุ้ ค่ากับการลงทุนปรับปรุงทรัพย์สนิ ถาวรดังกล่าว ทัง้ นีก้ ารเช่าทีด่ นิ และ/หรืออาคารดัง
กล่าว เป็นการเช่าเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการด�ำเนินการที่ผ่านมาการท�ำสัญญาเช่าใดๆ จะ
ท�ำการเปรียบเทียบจากราคาตลาด และท�ำการประเมินราคาค่าเช่า โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อมูลทางการเงิน

สินทรัพย์

อื่นๆ

เงินมัดจ้าและเงินประกัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สิทธิการเช่าที่ดิน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้้าประกัน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินค้าคงเหลือ

350

8,672

3,170

257,469

3,803

-

360

74,502

691

7,354

-

5,014

กิจการอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย

1,278

-

60,165

0.10%

2.49%

0.91%

73.92%

1.09%

0.00%

0.10%

21.39%

0.20%

2.11%

0.00%

1.44%

0.37%

0.00%

17.27%

269

11,368

260

296,985

3,710

-

-

36,128

663

9,479

-

6,069

284

-

19,633

ตรวจสอบ
จัดประเภทใหม่

2556

ตรวจสอบ

%

งบการเงินรวม

0.19%

2.72%

0.00%

1.74%

0.08%

0.00%

5.63%

0.08%

3.26%

0.07%

85.16%

1.06%

0.00%

0.00%

10.36%

%

964

14,521

209

359,515

4,642

-

-

221,005

1,028

7,483

-

8,402

53

100,000

104,039

ตรวจสอบ

2557

0.16%

2.42%

0.03%

59.83%

0.77%

0.00%

0.00%

36.78%

0.17%

1.25%

0.00%

1.40%

0.01%

16.64%

17.32%

%

346

8,672

1,850

182,482

3,803

3,000

360

56,833

502

5,665

-

1,842

2,527

-

46,297

ปรับปรุงใหม่

ตรวจสอบ

2555

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557

ปรับปรุงใหม่

2555

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุนเวียน

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลทางการเงิน

0.13%

3.37%

0.72%

70.91%

1.48%

1.17%

0.14%

22.08%

0.20%

2.20%

0.00%

0.72%

0.98%

0.00%

17.99%

%

265

11,368

-

226,157

3,710

101,705

-

22,783

540

7,343

-

1,617

451

-

12,832

จัดประเภทใหม่

ตรวจสอบ

0.07%

3.11%

0.00%

61.69%

1.01%

27.79%

0.00%

6.23%

0.15%

2.01%

0.00%

0.44%

0.12%

0.00%

3.51%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
%

964

14,521

-

292,256

4,642

101,705

-

208,888

992

6,886

5,024

5,816

351

100,000

89,819

ตรวจสอบแล้ว

2557

0.15%

2.33%

0.00%

46.91%

0.75%

16.33%

0.00%

33.53%

0.16%

1.11%

0.81%

0.93%

0.06%

16.05%

14.42%

%

122
122

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

202,322
259,565

3,525

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
58.08%
74.52%

1.01%

2.22%

1.11%

3,863

7,719

4.54%

49.21%

171,415

15,800

0.00%

16.43%

0.09%

0.00%

-

57,243

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

-

316

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1.87%

6,507

เงินปันผลค้างจ่าย

1.21%

4,200

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

0.00%

11.15%

38,850

-

2.12%

7,370

0.00%

68,587
143,520

4,535

7,247

1,996

53,100

-

1,709

74,933

141

-

9,186

13,200

443

33,075

2,888

16,000

78.61%
100.00%

-

ตรวจสอบ
จัดประเภทใหม่
312,592
348,720

ตรวจสอบ

ปรับปรุงใหม่
273,824
348,326

2556

%

2555

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี

กิจการอื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

19.67%
41.16%

1.30%

2.08%

0.57%

15.23%

0.00%

0.49%

21.49%

0.04%

0.00%

2.63%

3.79%

0.13%

9.48%

0.83%

4.59%

89.64%
100.00%

%

61,509
117,892

5,201

6,497

3,760

44,809

-

1,242

56,383

39

-

2,662

12,240

468

39,413

1,561

-

379,851
600,856

ตรวจสอบ

2557

10.24%
19.62%

0.87%

1.08%

0.63%

7.46%

0.00%

0.21%

9.38%

0.01%

0.00%

0.44%

2.04%

0.08%

6.56%

0.26%

0.00%

63.22%
100.00%

%

111,688
164,370

3,241

7,719

3,613

15,800

81,315

-

52,682

60

-

6,267

4,200

-

33,894

8,261

-

ปรับปรุงใหม่
200,513
257,346

ตรวจสอบ

2555

43.40%
63.87%

1.26%

3.00%

1.40%

6.14%

31.60%

0.00%

20.47%

0.02%

0.00%

2.44%

1.63%

0.00%

13.17%

3.21%

0.00%

77.92%
100.00%

%

67,773
120,904

4,196

7,247

1,521

53,100

-

1,709

53,131

12

-

8,452

13,200

443

27,074

3,950

-

จัดประเภทใหม่
343,205
365,988

ตรวจสอบ

18.52%
33.03%

1.15%

1.98%

0.42%

14.51%

0.00%

0.47%

14.49%

0.00%

0.00%

2.31%

3.61%

0.12%

7.40%

1.08%

0.00%

93.77%
100.00%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
%

60,529
111,763

4,771

6,497

3,210

44,809

-

1,242

51,234

12

-

1,068

12,240

468

34,189

3,257

-

414,088
622,976

ตรวจสอบแล้ว

2557

9.72%
17.94%

0.77%

1.04%

0.52%

7.19%

0.00%

0.20%

8.22%

0.00%

0.00%

0.17%

1.96%

0.08%

5.49%

0.52%

0.00%

66.47%
100.00%

%
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-

-

หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

หุ้นสามัญ 570,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

-

หุ้นสามัญ 570,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

-

93,533
(4,772)

88,761
348,326

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

25.48%
100.00%

26.85%
-1.37%

8.68%

6.69%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

11.48%

0.00%

0.00%

11.48%

205,200
348,720

205,199
1

(14,830)

81,323

-

38,706

-

60,000

40,000

-

60,000

40,000

-4.25%

23.32%

0.00%

11.10%

0.00%

17.21%

11.47%

0.00%

17.21%

11.47%

58.84%
100.00%

58.84%
0.00%

%

482,964
600,856

482,963
1

(12,592)

69,313

4,836

278,906

142,500

-

-

142,500

-

-

ตรวจสอบ

2557

0.00%

0.00%

80.38%
100.00%

80.38%
0.00%

-2.10%

11.54%

0.80%

46.42%

23.72%

0.00%

0.00%

23.72%

%

92,976
257,346

92,976
-

30,875

22,101

-

-

-

-

40,000

-

-

40,000

ปรับปรุงใหม่

ตรวจสอบ

2555

36.13%
100.00%

36.13%
0.00%

12.00%

8.59%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

15.54%

0.00%

0.00%

15.54%

%

245,084
365,988

245,084
-

31,396

74,982

-

38,706

-

60,000

40,000

-

60,000

40,000

จัดประเภทใหม่

ตรวจสอบ

66.86%
100.00%

66.86%
0.00%

8.58%

20.49%

0.00%

10.58%

0.00%

16.39%

10.91%

0.00%

16.39%

10.93%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
%

511,213
622,976

511,213
-

33,634

51,337

4,836

278,906

142,500

-

-

142,500

-

-

ตรวจสอบแล้ว

2557

หมายเหตุ: - งบตรวจสอบปี 2555 เป็นงบที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับงบตรวจสอบปี 2556 โดยการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวปิิบัติที่ก้าหนด
โดยส้านักงานคณะกรรมการก้า กับหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทไไทย เรื่องแนวปิิบัติส้าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ้ากัด และบริษัท สยามเวล
เนสรีสอร์ท จ้ากัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นในการจัดท้างบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จึงถือเสมือนว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยตลอด

30,232

23,301

องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร

จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย

กาไรสะสม

-

-

หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

40,000

หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว

40,000

ตรวจสอบ
จัดประเภทใหม่

2556

ตรวจสอบ

%

ปรับปรุงใหม่

2555

หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนจดทะเบียน

ทุนเรือนหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

0.00%

0.00%

82.06%
100.00%

82.06%
0.00%

5.40%

8.24%

0.78%

44.77%

22.87%

0.00%

0.00%

22.87%

%
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49,010

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับปี

(151)

(7,689)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ประกันภัยส้าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

ก้าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตไาสตร์

18,256
38,594

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
ก้าไรจากการตีราคาที่ดิน

8,690

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

24,865
6,609

33,835

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

12,262

ค่าใช้จ่ายในการขาย

219,849
28,321
3,456

156,060

ต้นทุนบริการ

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

9,002

248,170

ต้นทุนขาย

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

5,204

218,082

รายได้จากการบริการ

รายได้อื่น

24,884

19.75%

-3.10%

-0.06%

7.36%
15.55%

10.02%
2.66%

88.59%
11.41%
1.39%

3.50%

13.63%

4.94%

62.88%

3.63%

100.00%

2.10%

87.88%

10.03%

61,438

(305)

871

60,220
652

75,712
15,492

246,219
79,714
4,002

8,597

30,662

20,614

159,747

26,599

325,933

6,186

279,184

40,562

จัดประเภทใหม่

ปรับปรุงใหม่

%
ตรวจสอบ

2555

ตรวจสอบ

รายได้จากการขาย

รายได้

(หน่วย : พันบาท)

18.85%

-0.09%

0.27%

18.48%
0.20%

23.23%
4.75%

75.54%
24.46%
1.23%

2.64%

9.41%

6.32%

49.01%

8.16%

100.00%

1.90%

85.66%

12.44%

งบการเงินรวม
2556
%

35,063

(456)

(525)

33,247
2,797

39,927
6,680

297,899
45,459
5,532

16,408

37,814

18,333

200,443

24,901

343,358

4,945

300,221

38,192

ตรวจสอบ

2557

10.21%

-0.13%

-0.15%

9.68%
0.81%

11.63%
1.95%

86.76%
13.24%
1.61%

4.78%

11.01%

5.34%

58.38%

7.25%

100.00%

1.44%

87.44%

11.12%

%

47,369

(7,689)

(151)

16,615
38,594

22,271
5,656

182,269
23,907
1,636

8,690

26,472

9,805

132,939

4,363

206,176

5,896

193,354

6,926

ปรับปรุงใหม่

ตรวจสอบแล้ว

2555

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557

22.98%

-3.73%

-0.07%

8.06%
18.72%

10.80%
2.74%

88.40%
11.60%
0.79%

4.21%

12.84%

4.76%

64.48%

2.12%

100.00%

2.86%

93.78%

3.36%

%

53,403

(317)

934

52,134
652

65,327
13,193

209,383
68,134
2,808

8,597

24,182

18,121

150,630

7,852

277,517

11,149

255,325

11,043

จัดประเภทใหม่

ตรวจสอบแล้ว

19.24%

-0.11%

0.34%

18.79%
0.23%

23.54%
4.75%

75.45%
24.55%
1.01%

3.10%

8.71%

6.53%

54.28%

2.83%

100.00%

4.02%

92.00%

3.98%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
%

2557

23,429

(424)

(677)

21,733
2,797

25,662
3,929

265,771
30,871
5,209

16,408

31,756

15,793

193,120

8,694

296,642

11,297

271,642

13,703

ตรวจสอบแล้ว

7.90%

-0.14%

-0.23%

7.33%
0.94%

8.65%
1.32%

89.59%
10.41%
1.76%

5.53%

10.71%

5.32%

65.10%

2.93%

100.00%

3.81%

91.57%

4.62%

%
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19.75%

49,010

44.505

0.18%

454

19.57%

7.36%

18,256

48,556

0.18%

7.17%

454

17,802

0.17

61,438

2,895

58,543

60,220

2,895

57,325

ตรวจสอบ
จัดประเภทใหม่

ตรวจสอบ

%

ปรับปรุงใหม่

2555

18.85%

0.89%

17.96%

18.48%

0.89%

17.59%

0.08

35,063

-

35,063

33,247

-

33,247

ตรวจสอบ

2557

10.21%

0.00%

10.21%

9.68%

0.00%

9.68%

%

41.538

47,369

47,369

16,615

16,615

ปรับปรุงใหม่

ตรวจสอบแล้ว

2555

22.98%

0.00%

22.98%

8.06%

0.00%

8.06%

%

หมายเหตุ: *จ้านวนหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในปี 2556 ปรับจ้านวนตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่ อหุ้นเพื่อการเปรียบเทียบ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่(บาท)

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2556
%

0.15

53,402

53,402

52,134

52,134

จัดประเภทใหม่

ตรวจสอบแล้ว

19.24%

0.00%

19.24%

18.79%

0.00%

18.79%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
%

0.05

23,429

-

23,429

21,733

-

21,733

ตรวจสอบแล้ว

2557

7.90%

0.00%

7.90%

7.33%

0.00%

7.33%

%
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(146)
756
59,144

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

(1,819)

(1,877)
(5,088)

กิจกำรอี่น

สินค้ำคงเหลือ

(2,431)

994

100,713

929

(219)

4,002

(2,045)

-

158

-

307

742

21,127

75,712

4,705

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

3,456

ดอกเบี้ยรับ

-

155

0

ต้นทุนทำงกำรเงิน

กำไรจำกกำรลดขนำดโครงกำรผลประโยชน์

ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย

ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำย/ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร

5,638

-

ขำดทุนจำกสินค้ำเสื่อมคุณภำพ

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

-

24,420

24,865

ปรับปรุงใหม่

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

จำกกิจกรรมดำเนินงำน :

รำยกำรปรับกระทบยอดกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)

กำไรก่อนภำษีเงินได้

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(หน่วย : พันบาท)

2556

2555

งบการเงินรวม

1,234

(1,968)

231

77,475

1,092

(435)

5,532

-

-

336

2,565

762

(150)

27,846

39,927

ตรวจสอบแล้ว

2557

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557

(4,786)

(1,265)

4,012

43,531

520

(115)

1,636

-

-

-

5,638

-

-

13,579

22,273

ปรับปรุงใหม่

ตรวจสอบแล้ว

2555

(1,813)

(12)

2,076

82,215

784

(152)

2,808

(2,045)

-

33

-

135

237

15,088

65,327

ตรวจสอบแล้ว

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(25)

(3,988)

99

57,845

897

(444)

5,209

-

-

336

2,565

482

3

23,134

25,663

ตรวจสอบแล้ว

2557

127

-

เงินสดรับจำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ลดลง

(55,989)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(52,374)

-

ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

(3,763)

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

ซื้อสิทธิกำรเช่ำที่ดิน

-

148

-

(1,048)

16,000

(56,279)

(56,310)

2

(550)

-

-

-

219

360

70,910

(10,656)

(2,068)
69,238

(8,596)

90,162

937

(175)

(1,923)

เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น

รับดอกเบี้ย

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค้ำประกันเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน

จ่ำยภำษีเงินได้

จ่ำยดอกเบี้ย

73,229

95

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน

206

(5,775)

(640)

12,586

ปรับปรุงใหม่
(79)

305

(2,615)

ตรวจสอบแล้ว

4,177

ตรวจสอบแล้ว
28

2556

2555

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

กิจกำรอี่น

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

(443)

(16,000)

(185,807)

(87,649)

1,686

(64)

-

-

(100,000)

220

-

53,207

(14,358)

(5,738)

73,303

577

(102)

2,778

(884)

(5,673)

(365)

ตรวจสอบแล้ว

2557

-

-

(54,672)

(54,787)

-

-

-

-

-

115

-

58,294

(1,897)

-

60,191

181

40

14,833

5,055

(1,272)

ปรับปรุงใหม่
(138)

ตรวจสอบแล้ว

2555

(1,048)

-

(54,341)

(54,305)

2

(550)

-

-

-

152

360

56,939

(9,947)

(5,398)

72,284

883

(47)

(6,821)

(1,546)

(2,614)

(37)

ตรวจสอบแล้ว

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(443)

-

(189,677)

(86,506)

1,686

(64)

500

(5,500)

(100,000)

207

-

33,659

(12,487)

(5,004)

51,150

486

-

3,555

(693)

(5,677)

(452)

ตรวจสอบแล้ว

2557
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หมำยเหตุ:

19,633

60,165

(55,163)
(40,532)

-

-

-

-

55,000

(4,200)

50,500

104,039

19,633

217,006
84,406

(40,000)

(6,300)

246,500

42,500

-

(89,751)

80,500

-

-

ตรวจสอบแล้ว

2557

46,297

16,730

25,945
29,567

-

-

-

-

-

-

20,000

(18,742)

ปรับปรุงใหม่
24,687

ตรวจสอบแล้ว

2555

12,832

46,297

(36,063)
(33,465)

-

-

-

-

-

(4,200)

50,500

(93,000)

11,685

ตรวจสอบแล้ว

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท

-

-

89,819

12,832

233,006
76,987

(40,000)

(6,300)

246,500

42,500

-

(89,751)

80,500

ตรวจสอบแล้ว

2557

- งบกำรเงินรวมตรวจสอบปี 2555 เป็นงบตรวจสอบที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับงบตรวจสอบในปี 2556 โดยกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีเสมือนว่ำเป็น
กำรรวมส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบั ติที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท สยำมเวลเนสแล็บ จำกัด และบริษัท สยำมเวลเนสรีสอร์ท จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุ มเดียวกัน ดังนั้นในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 จึงถือเสมือนว่ำเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมำโดยตลอด

60,165

-

จ่ำยเงินปันผล

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

-

ต้นทุนทำงตรงในกำรออกหุ้นสำมัญ

23,926

-

เงินสดรับจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด

-

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ

22,990
36,239

-

รับเงินเพิ่มทุนจำกส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

-

จ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

20,000

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น

11,685

ปรับปรุงใหม่
24,687
(183,100)

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

(21,697)

2556

2555

จ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
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อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(69)

Cash Cycle

0.84

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

7.36
26.36

อัตราก้าไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
6.17

3.00

อัตราส่วนเงินสดต่อการท้าก้าไร

18.80

2.10

อัตราก้าไรอื่นๆ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

9.51

อัตราก้าไรจากการด้าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

32.06

อัตราก้าไรขั้นต้น

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)

81

4.44

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

ระยะเวลาช้าระหนี้

10

34.32

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

12

1.60
31.24

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

1.16

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

%

%

%
%

เท่า

%

%

%

วัน

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

เท่า

เท่า

0.94

29.34

17.28

18.48
40.32

0.97

1.92

22.97

41.72

(72)

79

4.53

16

22.14

7

50.56

1.07

0.35

0.48

เท่า

%

%

%
%

เท่า

%

%

%

วัน

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

ปรับปรุงใหม่
เท่า

ตรวจสอบแล้ว
จัดประเภทใหม่

ตรวจสอบแล้ว

1.30

2556

2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

0.72

18.61

7.00

9.68
9.66

1.31

1.44

11.97

33.41

(54)

61

5.86

14

26.57

8

45.71

0.81

2.00

3.92

เท่า

%

%

%
%

เท่า

%

%

%

วัน

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

ตรวจสอบแล้ว

2557

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557

1.02

20.51

8.18

8.06
23.98

3.24

2.86

8.99

31.44

(72)

82

4.36

9

41.96

10

34.87

1.56

0.96

1.08

เท่า

%

%

%
%

เท่า

%

%

%

วัน

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

ปรับปรุงใหม่

ตรวจสอบแล้ว

2555

0.89

32.90

16.73

18.79
30.84

1.00

4.05

21.37

40.48

(79)

83

4.33

15

24.37

4

82.73

1.09

0.28

0.43

เท่า

%

%

%
%

เท่า

%

%

%

วัน

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

จัดประเภทใหม่

ตรวจสอบแล้ว

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท

0.60

17.31

4.39

7.33
5.75

1.72

3.81

6.86

29.27

(56)

61

5.89

13

28.37

5

69.30

0.65

1.81

4.08

เท่า

%

%

%
%

เท่า

%

%

%

วัน

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

ตรวจสอบแล้ว

2557
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2.92
(0.89)
0.00

อัตราส่วนความสามารถช้าระภาระผูกพัน (Cash Basis)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

เท่า

เท่า

เท่า

66.42

(0.29)

22.53

0.70

%

เท่า

เท่า

เท่า

จัดประเภทใหม่

ปรับปรุงใหม่

21.19

ตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบแล้ว

อัตราส่วนความสามารถช้าระดอกเบี้ย

2556

2555

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

42.86

(0.30)

13.25

0.24

%

เท่า

เท่า

เท่า

ตรวจสอบแล้ว

2557

0.00

(0.79)

36.79

1.77

%

เท่า

เท่า

เท่า

ปรับปรุงใหม่

ตรวจสอบแล้ว

2555

76.73

(0.37)

25.74

0.49

%

เท่า

เท่า

เท่า

จัดประเภทใหม่

ตรวจสอบแล้ว

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท

65.57

(0.19)

9.82

0.22

%

เท่า

เท่า

เท่า

ตรวจสอบแล้ว

2557
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132 | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยพิจารณาจาก
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และชี้แจงสาเหตุของผลการด�ำเนินงานที่
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 343.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.43
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 โดยมีก�ำไรสุทธิ 33.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.82 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึ่งก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลง 26.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 44.79 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และการรัฐประหารในช่วงไตรมาส 1 และ 2 และส่งผลต่อเนือ่ ง
ถึงไตรมาส 3 ของปี 2557 ท�ำให้รายได้ของบริษัทฯ ในช่วงดังกล่าวต�่ำกว่าประมาณการ ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการจากการเปิดสาขาใหม่ในปี 2557 นี้ อีก 3 สาขา ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานในปี 2557 นี้ลดลง
กว่าปีก่อน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2557 จ�ำนวน 343.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.43 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 โดยรายได้หลักยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจสปาของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 79.11 ของรายได้รวม
ซึง่ รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการเปิดสาขาใหม่ 3 สาขาในปีนี้ คือ Let’s Relax สาขาหัวหิน สาขา
สยามแสควร์วัน และ RarinJinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต ในขณะที่ผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ
หลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกับสาขาสปาของบริษัท ได้แก่ Let’s Relax สาขา Terminal 21 สาขาสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) และ
RarinJinda Wellness Spa สาขาราชด�ำริ ส่งผลให้รายได้ของสาขาดังกล่าวลดต�่ำลงไปอย่างมากในช่วงไตรมาส 1 และผลกระทบ
ต่อเนือ่ งจากการรัฐประหารในไตรมาส 2 ทีส่ ง่ ผลต่อนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติยกเลิกการเดินทางเข้ามาในประเทศ ท�ำให้รายได้ของ
สปาทุกแห่งในกรุงเทพฯ ลดลงไปในช่วงนี้ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า รวมถึงรายได้จากสาขาใหม่ทเี่ ปิดช่วงครึง่ ปีหลัง
ของปี 2556 คือ Let’s Relax สาขาแมนดาริน และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ที่มีรายได้ในปี 2557 นี้ไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์จากผลกระทบด้านการเมืองดังกล่าวด้วย แม้วา่ สาขาต่างจังหวัดตามแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ หมดจะมีรายได้เพิม่ สูงขึน้ เล็กน้อย
แต่กย็ งั น้อยกว่ารายได้ของสาขาในกรุงเทพทีล่ ดต�ำ่ ลง โดยสถานการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบต่อเนือ่ งมาถึงไตรมาส 3 และเริม่ ฟืน้ ตัวดี
ขึน้ ในไตรมาส 4 ของปี 2557 นี้ ส�ำหรับธุรกิจด้านโรงแรมและร้านอาหารของบริษทั ย่อย เนือ่ งจากมีเพียงแห่งเดียวทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
และได้รบั ผลกระทบทางการเมืองน้อยกว่า ยังคงมีรายได้ในระดับใกล้เคียงกับปีกอ่ น ส่วนรายได้จากการท�ำธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
สปาของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่ขายสินค้าผ่านสาขาสปาของบริษัทฯ เป็นหลัก ก็ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงของสาขาใน
กรุงเทพฯ ท�ำให้รายได้ในส่วนนี้ลดลงไป ท�ำให้ในภาพรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนเพียงเล็กน้อย
ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 225.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.59 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.93 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายสาขาสปา
เพิ่มขึ้นท�ำให้มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่สาขา และมีการจ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 18.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.42 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ ลดลงจากปีก่อน 2.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 11.07 บริษัทฯ และบริษัทย่อยลดค่าโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายลง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขาย
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส�ำหรับ ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�ำนวน 37.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.17 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.15 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.33 ทั้งนี้เป็นผลมากจากการเพิ่มจ�ำนวนพนักงาน และผู้บริหารในสายงานบัญชี ท�ำให้ค่าใช้จ่ายด้าน
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ จากการตัดด้อยค่า
ทรัพย์สินอีก จ�ำนวน 2.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าออกแบบโครงการออนเซ็น คอมเพล็กซ์ ที่เตรียมจะก่อสร้างที่ด้านหลัง RarinJinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Let’s Relax สาขา ป่าตองสาย 3) ที่ชะลอการด�ำเนินการไป ท�ำให้ค่าใช้
จ่ายในการบริหารส�ำหรับปี 2557 นี้มีสัดส่วนสูงกว่าปกติ
ก�ำไรสุทธิ

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิ 33.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.82 ของรายได้จากการขายและบริการ
ซึ่งก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลง 26.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 44.79 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็น
ผลจากการลดลงของรายได้จากการขายและบริการจากสาขาในกรุงเทพฯ จากผลกระทบทางด้านการเมืองในประเทศ ในช่วง 2
ไตรมาสแรก ท�ำให้รายได้ในภาพรวมแม้ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังคงต�่ำกว่าประมาณการ ในขณะที่บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายสาขา ทั้งด้านค่าเช่า และค่าจ้างพนักงานที่เพิ่มขึ้นในสาขาใหม่ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ที่เป็น Fixed Cost เพิ่มสูงขึ้นจากการ
ลงทุนในสาขาสปาในช่วงปลายปีทผี่ า่ นมา (ปี 2556) รวมถึงปรับปรุงขยายพืน้ ทีส่ าขา และเปิดสาขาใหม่ชว่ งต้นปีนี้ (ปี 2557) แม้วา่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นจ�ำนวนไม่สูงมากนัก แต่ต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เพิ่มขึ้นถึง 53.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.27 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าประมาณการ ดังนั้นจึง
ส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิลดลง
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บริษทั สยามเวลเนสกรปุ จำกดั (มหาชน) [SPA]
483 ซอยสทุธิพร ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400
โทร: 02 641 6619-20 โทรสาร: 02 641 6621
www.siamwellnessgroup.com

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3

สิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 4

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกาหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่งในบริษัท
วันที่ดารงตาแหน่ง
การศึกษา

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
57 ปี
ประธานกรรมการ
7 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาเเหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program (DAP)
Role of the chairman Program (RCP)

ปี ที่รบั การอบรม
2556
2557

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

2553 - 2556
2553 - 2556
2548 - 2556

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

หน่ วยงาน/บริษทั
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

บริษัท เอเชีย่ นฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุป๊ จากัด

สิ่งพิมพ์

บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จากัด

ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน
บริษัทในเครือ ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์
สิ่งพิมพ์

บริษัท ศรีสยามพริ้นท์แอนด์แพคก์ จากัด

สิ่งพิมพ์

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้น จากัด

สิ่งพิมพ์

1

ประเภทธุรกิ จ

ตาแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 0 บริษัท
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จานวน 4 บริษัท ได้แก่
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด
กิจการอื่นๆ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแข้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จานวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ

รัฐศาสตร์

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 10 / 10 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557)

2

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกาหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่งในบริษัท
วันที่ดารงตาแหน่ง
การศึกษา

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
47 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
Audit Committee Program (ACP)

ปีที่รับการอบรม
2549

คอร์ส

2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries จัดโดยสมาคม
ส่ งเสริม สถาบั น กรรมการบริษั ท ไทย (IOD) และส านั ก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
6 มิถุนายน 2557 - กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
2556 - 6 มิถุนายน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2557
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2553
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษาประธาน
คณะกรรมการ

หน่วยงาน/บริษทั
ประเภทธุรกิจ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) สปา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จากัด
องค์การคลังสินค้า

บริหารสินทรัพย์
รัฐวิสาหกิจ

1

หลักทรัพย์

ช่วงเวลา
2551 - 2552

หน่วยงาน/บริษทั
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว)

หน่วยงานของรัฐ

2546 - 2551

ตาแหน่ง
กรรมการบริหารกิจการ
อนุกรรมการกลั่นกรอง
และพัฒนาองค์กร
ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริม
โครงการตามนโยบาย
รัฐบาล
กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด

ซ่อมบารุงรักษาเครื่องบิน

2546 - 2551

กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมไทย

2546 - 2551

ตาแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 2 บริษัท ได้แก่
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 บริษัท ได้แก่
- กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จากัด
กิจการอื่นๆ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแข้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จานวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจและวิศวกรรม

ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรือ ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ของบริ ษั ท ฯ (เช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 8/10 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2557 - 31 ธันวาคม 2557)

2

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกาหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่งในบริษัท
วันที่ดารงตาแหน่ง
การศึกษา

ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
50 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขา กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program (DAP)

ปี ที่รบั การอบรม
2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2550 - 2556
2548 - 2550

ตาแหน่ ง
หน่ วยงาน/บริษทั
กรรมการอิสระ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ผู้อานวยการกลุ่มงาน มูลนิธิชยั พัฒนา
โครงการพิเศษ
ผู้อานวยการด้าน
กิจการพิเศษ
ผู้ประสานงานมูลนิธิ
ชัยพัฒนา

ตาแหน่งปัจจุบัน

ประเภทธุรกิ จ
สปา
องค์กรการกุศล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 0 บริษัท
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จานวน 1 บริษัท ได้แก่
- ผู้อานวยการกลุ่มงานโครงการพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา
กิจการอื่นๆ ที่ไม่อาจทาให้เกิดความขัดแข้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จานวน 0 บริษัท
1

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งเเวดล้อม

ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรือ ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ของบริ ษั ท ฯ (เช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 9/10 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2557 - 31 ธันวาคม 2557)

2

สิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
5872
20 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
- เป็นคณะกรรมกำรวิชำชีพด้ำนกำรศึกษำและเทคโนโลยีกำรบัญชีของสภำวิชำชีพบัญชี
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประสบการณ์
- ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรสอบบั ญ ชี ธุ ร กิ จ ต่ ำ งๆ เช่ น ธุ ร กิ จ กำรเงิ น และหลั ก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ
อสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจกำรผลิตและกำรจัดจำหน่ำย ซึ่งครอบคลุมกิจกำรทั้งที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่มีสำขำอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรตรวจสอบเป็น
กรณี พิ เศษ เพื่ อ กำรซื้อ ขำยหรือ ควบรวมกิจกำร นอกจำกนั้นยังมีส่ว นร่วมในกำรเข้ำท ำกำร
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่ประสบปัญหำในปี 2540
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Sumana.Punpongsanon@th.ey.com

สิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
รูปภำพ
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
3182
กว่ำ 30 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็นอนุกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพของสภำวิชำชีพบัญชี
- เป็นผู้รับผิดชอบดูแลแผนกฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโทด้ำนกำรจัดกำร สถำบันบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประสบการณ์
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำย
ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่
มีสำขำอยู่ทั่วโลก มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจประกันภัยและประกัน
ชีวิต ธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจจัดจำหน่ำย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Sophon.Permsirivallop@th.ey.com

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
รูปภำพ
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
3516
ประมำณ 30 ปี
หุ้นส่วนอำวุโส

คุณสมบัติ
- เป็นคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
- เป็นอนุกรรมกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสอบบัญชีของสภำวิชำชีพบัญชี
- เป็นอำจำรย์พิเศษให้กับสถำบันกำรศึกษำหลำยสถำบัน อำทิ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบการณ์
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จำนวนมำกซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำย
ประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่
มีสำขำอยู่ทั่วโลก มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจจัด
จำหน่ำย ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจกำรเงิน
- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรตรวจสอบเป็น
กรณีพิเศษเพื่อกำรซื้อขำยกิจกำรหรือกำรเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Rungnapa.Lertsuwankul@th.ey.com

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
4521
กว่ำ 20 ปี
หุ้นส่วนอำวุโส

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโทสำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบการณ์
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำย
ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่
มีสำขำอยู่ทั่วโลก มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจจัด
จำหน่ำย
- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรเข้ำจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Pimjai.Manitkajohnkit@th.ey.com

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
4496
25 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็นหนึ่งในสมำชิกของ EY IFRS ภำยใต้ EY Global Telecommunications Centre
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประสบการณ์
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจกำรผลิตยำนยนต์ ธุรกิจกำร
ผลิตสินค้ำและกำรจัดจำหน่ำย และธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม ซึ่งครอบคลุมกิจกำรทั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่มีสำขำอยู่ทั่วโลก
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบบัญชี งำนด้ำนกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ กำรเสนอขำยตรำสำร
หนี้และกำรให้บริกำรคำปรึกษำอื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลูกค้ำในธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ บริก ำรเกี่ยวข้อ งกับกำรสอบทำนตำมควำมต้องกำรภำยใต้ IFRS กำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม Sarbanes-Oxley Act Section 404 ของธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
กำรตรวจสอบประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยใน “J-SOX” สำหรับธุรกิจกำรผลิตยำนยนต์
และเป็นที่ปรึกษำในกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และกำรสอบ
ทำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อกำหนดภำยใต้กฎ 144A สำหรับธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Gingkarn.Atsawarangsalit@th.ey.com

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
3972
25 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- ปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประสบการณ์
- มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบัญชีมำกกว่ำ 25 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัท
ขนำดใหญ่จำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท ทั้งที่เป็นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ
- มีควำมเชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และสัญญำก่อสร้ำง ธุรกิจ
กำรผลิต เกษตรกรรม กองทุนอสังหำริมทรัพย์ โรงแรม อำหำรและเครื่องดื่ม
- เป็นผูใ้ ห้คำปรึกษำและควบคุมงำนด้ำนกำรทำ Due diligence ในธุรกิจหลำกหลำยประเภท
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Chayapol.Suppasedtanon.ey.com

สิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นางสาวรสพร เดชอาคม
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
5659
กว่ำ 20 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบการณ์
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่ จำนวนมำกซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำย
ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่
มีสำขำอยู่ทั่วโลก มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพ ย์ ธุรกิจกำรค้ ำ ธุรกิจ
อุตสำหกรรมกำรผลิต และธุรกิจสัมปทำนกำรขนส่งและสำธำรณูปโภค
- มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธุรกรรมกำรซื้อขำยหรือควบรวมกิจกำร
ซึ่งรวมถึงกำรตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถำบันกำรเงินที่ประสบปัญหำจำกวิกฤตกำรณ์
ทำงกำรเงินในปี 2540
- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรตรวจสอบเป็ น
กรณีพิเศษเพื่อกำรซื้อขำยกิจกำรหรือกำรเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Rosaporn.Decharkom@th.ey.com

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน
สัญชาติ

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ า เพื่ อเข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C)
ชั้น 1โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดทีผ่ ู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแน น ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน
สัญชาติ

สิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 6

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ า เพื่ อเข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) ชั้น 1
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบปี 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณากาหนดจานวนคณะกรรมการบริษัทฯ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (กรรมการ/ประธานกรรมการ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ (กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิ จารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา
14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) ชั้น 1โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
....................................................................................................
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

สิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ........................................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ า เพื่ อเข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) ชั้น 1
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด
เสียง

เสียง
เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบปี 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 5 พิจารณากาหนดจานวนคณะกรรมการบริษัทฯ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (กรรมการ/ประธานกรรมการ)
2.
3.

งดออกเสียง

เสียง

เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ (กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนั งสื อมอบฉัน ทะ แบบ ค. นี้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ ผู้ถือ หุ้ น ที่ ปรากฏชื่อในทะเบี ยนเป็ น ผู้ล งทุ น ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คั สโตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2558 ในวันจันร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) ชั้น 1โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
....................................................................................................
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง

งดออกเสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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นิยามกรรมการอิสระ
และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระ
1. เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ โดย
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่ วนร่ว มบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือ นประจา หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุ มของบริษั ทฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ท ร่ว ม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้ น จากการมีลั ก ษณะดังกล่ าวมาแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่า 2 ปีก่ อ นได้ รับ การแต่งตั้ ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิ ตหรือ โดยการจดทะเบียนในลั กษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติ
เพื่ อประกอบกิ จการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพ ย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ง เป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การ
คานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ งการให้ บ ริก ารเป็ น ที่ ป รึก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจ การของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้ นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ งหมดของบริษั ท อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอ ย่ า ง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลาดับลาดับเดียวกัน ผู้ถือ หุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัท ใหญ่ บริษั ทย่อย หรือ บริษัทย่อ ยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ น
บริษัทจดทะเบียน
ทั้ งนี้ นิ ย ามกรรมการอิส ระของบริษั ท ฯ นั้ น มี ค วามเข้ม ข้น เท่ ากั น กั บ ข้ อ ก าหนดขั้ น ต่ าของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษทั เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
1. นายพลเชษฐ์ ลิ ขิตธนสมบัติ
อายุ 47 ปี
กรรมการ/กรรมการอิ สระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ 3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อก
ตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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คำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน
ที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องนำมำแสดงในวันประชุม
วิธีกำรมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนตายตัว
แบบ ค เป็ น แบบที่ ใ ช้ เฉพาะกรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 7 โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1.
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ
ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจาก แบบ ก แบบ ข หรือ
แบบ ค ก็ได้
2.
ให้ผู้ถือหุ้นปิดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3.
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป ระสงค์ จะมอบฉั นทะให้ บุ คคลอื่นเป็ นผู้ เข้ าร่วมประชุมแทน ให้ ส่ ง
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานที่กาหนด และส่งคืนบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 3 วัน หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ ของบริษัทฯ ประจาปี 2558 ตั้งแต่
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ผู้ถื อ หุ้ นที่ประสงค์จะมอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระเพื่ อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นางดิสยา วิวรรธนไกร ทาง
โทรสารหมายเลข 02-641-6621 หรือ e-mail address: dissaya@siamwellnessgroup.com หรือ
ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ
e-mail ขอความกรุณานาส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ
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ที่ เลขที่ 483 ซอยสุ ทธิ พ ร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุ งเทพมหานคร
(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางดิสยา วิวรรธนไกร โทรศัพท์ 02-641-6619-20 ต่อ 103)
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสี ย งได้ และผู้ ถื อ หุ้ น จะต้ อ งมอบฉั น ทะเท่ ากั บ จานวนหุ้ น ที่ ต นถื อ อยู่ โดยไม่
สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ
ชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10
มาพร้อมกันนี้
หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก.
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ ใบประจาตัวคนต่างด้าว
หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ก.
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ข.
สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัต รประจาตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดิน ทาง (กรณี เป็ น เป็ น ชาวต่ างชาติ ) ของผู้ ม อบฉั นทะและผู้ รับมอบฉั นทะที่ รับ รอง
สาเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
1. กรณีกรรมการผู้มีอานาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก.
สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัต รประจาตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
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ข.

ค.

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้า
ร่วมประชุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
สาเนาหนังสือ รับรองนิติบุค คลที่อ อกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้า
ร่วมประชุม
กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้จัดให้มี
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลและอานาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารี่พับลิค
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาใบ
ประจาตัว คนต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือ เดิ นทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ ใช้แทน
หนังสื อ เดินทาง ของกรรมการที่เข้าร่ว มประชุ ม พร้อ มรับ รองส าเนาถู กต้อ งโดย
กรรมการท่านดังกล่าว

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ก.
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ข.
สาเนาหนังสือ รับรองนิติบุค คลที่อ อกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้า
ร่วมประชุม
ค.
สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัต รประจาตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดิน ทาง (กรณี เป็ น ชาวต่างชาติ ) ของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิ ติบุ ค คลและผู้ รับ มอบ
ฉันทะ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ง.
กรณี ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุค คลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษั ท (ถ้ามี) ในหนังสื อมอบฉั นทะด้ว ย
ตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือ หน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ ว
ให้ นาหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุค คลซึ่ง
สามารถให้ การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทาการรับรอง
ผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
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จ.

(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลและอานาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารี่พับลิค
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาใบ
ประจาตัว คนต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือ เดิ นทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ ใช้แทน
หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุ คคลพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกันกับกรณีผู้ถือหุ้น
ที่เป็นนิติบุคคล โดยหากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประสงค์จะให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนั งสื อ ยืน ยัน ว่า Custodian เป็ น ผู้ ล งนามในหนั งสื อ มอบฉั น ทะแทน และได้ รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในประเทศไทย

กรณี เอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมกัน
ด้วย และมีผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 3
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
(2)

(3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ น กรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลหลายคนเป็ น กรรมการจะแบ่ ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ทุ ก ครั้ง กรรมการจะต้ อ งออกจากต าแหน่ งอย่ างน้ อ ย
จานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ เป็ น สามส่ ว นไม่ ได้ ก็ ให้
ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 31. จานวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคน
ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษั ท โดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
ข้อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส หรือ ผลประโยชน์ ต อบแทนในลั ก ษณะอื่ น ตาม
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ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้ และนอกจากนั้ น ให้ ได้ รับ เบี้ ย เลี้ ย งและสวั ส ดิ ก ารต่ างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับ
เลื อ กตั้ งเป็ น กรรมการในอั น ที่ จ ะได้ รั บ ค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่ เป็ น
พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่ าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือ แย้งกับการดารง
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์จะกาหนด
หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็น ที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 36. ให้ มี ก ารประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ างน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง (1) ครั้ง การประชุ ม เช่ นว่านี้ ให้ เรียกว่า
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
จานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
(1/10) ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อ กันทาหนังสื อในฉบับเดียวกันร้อ ง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้
เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้า
ร่วมประชุ มไม่น้ อ ยกว่ายี่สิ บห้ า (25) คนหรือ ไม่น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผู้ ถื อ หุ้ น
ทั้ งหมด และต้ อ งมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้ น ที่
จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง
จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุ มใหม่ และ
ให้ ส่ งหนั งสื อ นั ดประชุม ไปยังผู้ ถื อ หุ้ นไม่ น้อ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อ นวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตาม
แบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข.
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค.
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วน
แล้ว ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มีหุ้น นั บ รวมกัน ได้ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจาณาเรื่องอื่น นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ
เรื่องที่ผู้ถือ หุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุม
กาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย
กว่ าสาม (3) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ด้ว ย โดยจะต้อ งโฆษณาเป็ น ระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น มีส่ ว นได้เสีย เป็ น พิเศษในเรื่อ งใด ผู้ถือ หุ้ น จะไม่ ม ีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รบั
ความเห็น ชอบด้ ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ ถือ หุ้ น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่นื ตามที่กฎหมาย
จะกาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
ข.

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของ
บริษทั
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ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
การออกหุ้นกู้
การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
การออกหุ้ น เพื่ อ ช าระหนี้ ต ามโครงการแปลงหนี้ เป็ น ทุ น ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม แสดงถึ ง ผลการ
ดาเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสารอง
(4) พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
หมวด 6
เงินปันผล และเงินสารอง
ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติ
ของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้ แจ้งเป็นหนังสื อไปยังผู้ ถื อหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 51. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็น อย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้สาหรับหุ้นบุริมสิทธิ
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ในกรณี ที่บ ริษั ทยังจาหน่ายหุ้น ไม่ค รบตามจานวนที่จดทะเบี ยนไว้ หรือ บริษั ท ได้จด
ทะเบียนเพิ่ มทุ น แล้ว บริษั ท จะจ่ายเงินปั นผลทั้ งหมดหรือ บางส่ วน โดยออกเป็น หุ้ น
สามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5)
ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะ
มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร
เงินทุนสารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารอง
ตามกฎหมาย และทุนสารองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัทได้
หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 60. ผู้สอบบัญ ชีให้ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นสามัญ ประจาปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
เลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 10

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

